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EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Vi hjälper dig med 
trädgårdsarbetet i vår!

Ring: 0303-587 20

Hemmet

Trädgård

Hantverk

 www.veteranpoolen.se

20% rabatt 
på allt foder från 

Hill´s & Royal Canin
Gäller endast på

påskafton kl 09-14

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

FLER
LÄRARE I 
SKOLAN!

www.ale.nu

250 000
NYA JOBB
PÅ 8 ÅR!

Göteborgsvägen 98, 445 55 SurteÖppettider: 
Mån - Fre 09.00-18.00
Lör 11.00-15.00

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

NYA HONDA CIVIC TOURER
Pris från: 195.900:-
”En körupplevelse som få andra kan matcha.”
”Honda har tänkt på detaljerna.”
Vi Bilägare, Calle CarlquistPÅSKMUST

Apotekarnes. 140 cl. 
Jfr. pris 5:36/liter+pant.    

Max 1 köp/hushåll.

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

KLIPP!

inför påsk!
ladda upp

Gäller 9/4–13/4

2 för

15:-+pant



Att själv kunna få välja 
väg är en närmast 
löjligt självklar sak för 

oss i Sverige. Det är inte ens 
något vi diskuterar längre. 
Får vi frågan om vilken 
väg vi tror är bäst svarar vi 
snabbt att ta den som känns 
bäst i magen, i värsta fall får 
du vända om och byta. Vårt 
bekymmer består helt enkelt 
i att fatta beslut om rätt 
vägval direkt för att slippa 
en omväg. Hur vi än gör så 
lever vi i ett samhälle där det 
oftast blir rätt ändå till sist, 
oavsett vad vi bestämde oss 
för först.

Jag fastnade vid den 
här tanken, då jag letade i 
bildarkivet från 2012 och 
såg ett foto från entrepre-
nörsutbildningen YEE som 
jag dokumenterade på plats 
i Moldavien. Ett land där 
det är långt ifrån självklart 
att få välja väg själv. Barn 
växer upp under extrema 
former, trots att de bara 
är några timmar från oss 
och vår generösa vardag. 
Den här gången stannade 
jag dock upp vid en bild på 
en tjej från Ukraina. Jag 
påmindes omedelbart om 
vad hon berättade om sitt 
lands utveckling. ”Sverige 
måste vara ett fantastiskt 
land. Att ni engagerar er i 
oss här nere. Det hade vår 
regering aldrig gjort”. Dessa 
ord blir ännu mer kännbara 

när vi följer utvecklingen i 
Ukraina. Landet som försö-
ker närma sig Väst och våra 
värderingar lyckas varken 
övertyga sin nutid eller 
dåtid om vad som är bäst för 
framtiden. Det är samtidigt 
tungt när befolkningen i så-
väl Ukraina som Moldavien 
vittnar trovärdigt om att det 

trots allt kanske var bättre 
under kommunismens styre. 
Det är ju inget vi egentligen 
vill höra, men det går att 
förstå varifrån den åsikten 
får fäste. Ett samhälle med 
hög arbetslöshet och kor-
ruption på alla nivåer skapar 
allt annat än framtidstro. 
Ett land där ledningen inte 
verkar för nationens och 
befolkningens bästa, utan 
främst tänker på sina egna 
förmåner har dessvärre 
också svårt att övertyga 
omvärlden om sitt nödläge. 
Egoismen har ett otäckt 
starkt fäste och kommunis-
men styr fortfarande, men i 
en ny skepnad. I Ale är vi ett 
stort antal som på ett eller 
fl era sätt fått kontakter och 
erfarenheter av hur livet ge-
staltar sig i Moldavien. Det 

har bland annat medfört att 
vi under fem år genomfört 
en omfattande hjälpinsats 
för de 100 fattigaste barnen 
i den moldaviska kommu-
nen Budesti. Nu gör vi det 
igen, för sjätte året, och jag 
önskar vi kunde skriva att 
det är för sista gången, men 
omställningen i Moldavien 
går långsamt. Ibland undrar 
jag om det överhuvudtaget 
pågår någon utveckling alls. 
I så fall understryker det 
bara behovet av vårt fortsat-
ta stöd. Det som är så själv-
klart för oss är fjärran borta 
i ett av Europas länder, tre 
timmar från vårt trygga Ale, 
därför måste vi fortsätta 
hjälpa. Vi kan inte blunda 
för vänner på så nära håll. 

Fortsätt hjälpa

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 15         NUMMER 14|02 LEDARE

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
svarar tidningen för högst kreditering av 
annonskostnaden eller ett nytt införande. 
Allt återgivande av texter, bilder och annonser 
utan tidningens medgivande är förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande innehåll. 

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser 
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se 0704-92 35 07

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

ROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

 BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*
 BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

DÄCKSKIFTE ENDAST 150 KR

BASSERVICE ENDAST 990 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja och oljefilter från Mann ingår.

KAMPANJ!

AUTO SWEDEN
I GÖTEBORG

Är du trött på din gamla bil?
Vi köper allt från årsmodell -90 till 2008.

Även obesiktigade bilar.
Kontant betalning.

Kontakta oss på 0760-499 276
autosweden22@gmail.com

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER

SOPPA
PANINI

65KR5
S

65KR

PPA

65
SOP
PA

6
I

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden. 

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se

VI HJÄLPER DIG MED:

Barn växer upp 
under extrema 
former, trots att 
de bara är några 

timmar från oss och vår 
generösa vardag.
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Distribution 
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Posten (företag & kontor)
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UTBILDNINGEN

ÄR GRATIS!

Vi erbjuder nu en utbildning till dig som är intresserad av att starta eller utveckla en 
verksamhet med inriktning mot turism. Behovet är särskilt stort inom Bed and 

Har ni något kul att göra på gården eller en unik sevärdhet som kan locka till besök? 
Bara fantasin sätter gränser.
I vår utbildning på sju kvällar lär vi oss om tillstånd, budget, försäljning, kundservice, 
merförsäljning, samverkan, skatter, moms och marknadsföring.

Utbildningen arrangeras i Nyföretagarcentrum, 
Nol Företagscenter, kl 16-20 under följande datum: 
tisdag 15/4, tisdag 29/4, onsdag 7/5, torsdag 15/5, 
onsdag 28/5, torsdag 5/6 och torsdag 12/6

Välkomna!
Kursledare
Diplomerade företagsrådgivare på Nyföretagarcentrum Lena Wingbro och Petra Forssell

Anmälan
Senast måndag 14/4 till lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se
För mer information ring 0704-80 04 44

NYFIKEN PÅ TURISM?

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00
DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

HÅLANDA. Nu fi nns det 
möjlighet att bygga ut 
fi bernät för bredband 
även på landsbygden.

Frågan engagerade 
Hålanda på vårens orts-
möte.

Som vanligt var också 
vägbelysningen och 
trafi ksäkerheten på 
Hålandavägen ett hett 
diskussionsämne.

Ale och Lilla Edet kommu-
ner driver ett gemensamt 

Leaderprojekt, där Per Pers-
son har anställts som bred-
bandssamordnare, för att 
främja bredbandsutbyggna-
den på landsbygden. Genom 
att bilda lokala fi berfören-
ingar med intresserade fast-
ighetsägare kan ett gemen-
samt nät byggas.

– Det är ett omfattande 
och kostsamt projekt, men 
kan man slå ut kostnaden 
på många blir investeringen 
försvarbar. Det brukar landa 
på mellan 15-20 000 kronor. 
Det är pengar som varje hus-
håll snabbt tjänar in genom 
sänkta avgifter för tv, telefo-
ni och internet. Dessutom 
fi nns det nu möjlighet att 
söka EU-bidrag för er som 
bor på landsbygden, sa Per 
Persson.

Vad Ale kommun nu er-
bjuder via Leaderprojektet 
är en hjälp att administrera 
och organisera en utbygg-
nad av ett lokalt fi bernät på 
landsbygden.

– Det fi nns mycket att 
vinna på att dela erfarenhet-
er från tidigare projekt. För 
att få ihop kalkylen är det till 
exempel viktigt att vi får med 
oss markägarna. Det brukar 
inte vara några problem ef-
tersom även de vinner på 
att få fi ber framdraget till 
huset. Varje projekt är unikt 
och den enskilda förening-

en bestämmer själv hur de 
vill göra rent praktiskt, vilka 
entreprenörer som ska enga-
geras och hur fi nansieringen 
ska läggas upp, berättade Per 
Persson.

De 40-talet ortsbor som 
sökt sig till onsdagens orts-
utvecklingsmöte i Hålanda 
bygdegård lyssnade enga-
gerat och intresset verkade 
stort för fi ber, men de fl esta 
frågorna handlade om eko-
nomin. Någon undrade om 
kommunen inte kunde visa 
att de verkligen satsar på 
landsbygden genom att ta 
kostnaden.

– Vi ska samverka och 
hjälpa till precis som vi gör 
nu genom Per och Leader-
projektet. Ale kommun har 
inte betalt bredband eller 
fi ber till något hushåll i Ale. 
Det betalar var och en, men 
villkoren ser olika ut bero-
ende på vart du har valt att 
bosätta dig, svarade Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
fanns på plats.

Ingen cykelväg
Tonläget blev skarpare när 
trafi ksäkerheten och den allt 
mer sällsynta vägbelysning-
en kom på tal. Den solcells-
belysning som monterats på 
vägbroarna kommer att er-
sättas under våren, men nå-

gon gång- och cykelväg från 
Skepplanda till Hålanda är 
inte aktuell inom närtid. Om 
detta och mycket mer pra-
tade Trafi kverkets Morgan 
Wester.

– Jag vet att det fi nns 
mycket synpunkter på väg-
arna, men faktum är att Tra-
fi kverket har satsat ovanligt 
mycket på landsvägarna i 
Ale. Nästa år tar vi död på 
den sista grusvägen, den mot 
Kvarnabo. Nu rätar vi upp 
vägen vid Verle på väg mot 

Gräfsnäs. Det är en åtgärd 
som främst är avsedd för att 
förbättra bärigheten. När 
det gäller vägbelysningen 
så har Ale kommun haft det 
oförskämt bra. När kommu-
nen bildades valde Skepplan-
da och Starrkärrs kommun 
att använda de sista slantarna 
till att rusta upp vägbelys-
ningen på landsbygden. Nu 
när renoveringsbehovet är 
stort fi nns det inte längre 
ekonomi för att byta ut allt, 
men jämfört med Sverige i 

stort ser det fortfarande bra 
ut, menade Morgan Wester.

Ortsmötet avslutades 
med att bibliotekarie Eli-
nor Johnsson berättade om 
framgången med meröppet 
bibliotek i Skepplanda.

– Jag tycker vi har oerhört 
trevliga och givande ortsmö-
ten i Hålanda. Nu börjar jag 
känna igen en hel del ansik-
ten. Kul att de kommer till-
baka, det är ett gott betyg, sa 
mötesordförande Boel Hol-
gersson (C) i pausen.

Morgan Wester, Trafikverket, svarade på frågor om Hålandavägen.

Bredbandssamordnare Per 
Persson informerade om möj-
ligheten att bygga lokala fi-
bernät för bredband på lands-
bygden.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Fiber engagerade i Hålanda
– Men ortsborna vill helst att kommunen betalar
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ALAFORS. IT, oavsett om 
det gäller hemmet eller 
skolan, är tydligen inget 
som intresserar Alafors-
borna.

Eller hur ska man 
annars tolka den dåliga 
uppslutningen på orts-
utvecklingsmötet?

Blott tolv personer 
kom till Alebackens 
klubbstuga i tisdags 
kväll.

Om det var det fi na vädret 
som lockade till kvällsakti-
viteter utomhus, eller om 
dagordningen helt enkelt 
inte var tillräckligt intressant, 
står skrivet i stjärnorna. Hur 
som helst lockade årets första 
ortsutvecklingsmöte bara ett 
dussin åhörare. Dessutom var 
medelåldern hög bland de be-
sökare som trots allt tagit sig 
till kommunens skidparadis.

– Synd att det inte kommer 
mer folk och att vi inte når ut 
till fl er yngre. ”Lära med IT” 
och fi bermöjligheter borde 
kunna locka den generatio-
nen av besökare, säger Erik 
Karlsson, ordförande i pre-
sidiet.

Fixa min gata
Driftschef Gustaf Nilvall var 
först ut med att informera 
om kommunens nya tjänst – 
Fixa min gata.

– Du går in på kommunens 
hemsida och rapporterar fel. 
Bilder kan bifogas. Inom en 
arbetsdag ska frågeställaren 
ha fått en återkoppling via 
mejl. Är det inte kommunen 
som är väghållare ska man 
ändå få ett svar vart man kan 
vända sig, förklarade Gustaf 
Nilvall.

Hur är det med gatube-
lysning som inte fungerar?

– Där har kommunen ett 

avtal med Ale El som innebär 
att de kör en rondering var 
tredje månad.

Bredbandssamordnare 
Per Persson beskrev sin roll 
i Ale och Lilla Edets kommu-
ner och berättade om möjlig-
heterna till fi ber på landsbyg-
den.

– Fiber är både drift- och 
framtidssäkert. Varför vi gör 
det här fi berprojektet beror 
på att marknaden är ointres-
serad, därför får man göra det 
själv. Det krävs 100-150 hus-
håll för att det ska vara intres-
sant. Se det som en investe-
ring i huset och inte bara som 
en kostnad, sade Per Persson.

– Är ni intresserade av att 
bilda en fi berförening så kan 
ni göra en anmälan via kom-
munens hemsida.

Britt-Marie Hagman, 
lärare på Nödingeskolan, var 
kvällens sista föredragshål-
lare. Britt-Marie redogjorde 

för hur datorerna används 
som pedagogiskt verktyg i 
klassrummet.

– Det fanns en politisk 
enighet om att satsa på de 
yngre barnen och så gjordes 
2010. Alla elever i årskurs 1-3 
försågs med en egen dator. 
Jag måste säga att det är ett 
utmärkt redskap i lärandet. 
Vi använder datorn varje dag 
och jag kan se vad har be-
tytt för lärandet, berättade 
Britt-Marie och gav en del 
exempel från verkligheten.

– Jag är glad över att jag 
jobbar i Ale kommun. Jag 
tror inte det fi nns någon 
kommun som satsar så myck-
et på IT-utveckling och att 
använda datorn som pedago-
giskt verktyg i undervisning-
en.

Trafi kproblem
På övriga frågor diskutera-
des diverse trafi kproblem. 

Ett mångårigt önskemål om 
gång- och cykelbana utmed 
Alingsåsvägen, mellan Ala-
fors och Starrkärr, kom åter 
upp till ytan. Vidare fram-
ställdes en ny önskan om att 
enkelrikta kollektivtrafi ken 
på Ledetvägen genom Ala-
fors samhälle.

– Bussar kan inte mötas 
utan att ett fordon tvingas 
köra upp på trottoaren där 
skolbarn promenerar. Ska 

det hända en allvarlig olycka 
innan någon agerar, undrade 
Birger Aili.

Ledetvägen och busstra-
fi ken har blivit en följetong 
som uppenbarligen aldrig får 
ett slut.

JONAS ANDERSSON

Britt-Marie Hagman, lärare på 
Nödingeskolan, gästade orts-
utvecklingsmötet i Alafors för 
att prata under rubriken ”Lära 
med IT”.

Bredbandssamordnare Per 
Persson.

– Men fattigt med besökare i Alafors
Fiberrik information på ortsmötet
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CRESCENT 
EL-ASSISTERAD CYKEL 
Aluminiumram, godkänt lås, belysning, 

justerbar styrstam, 3-vxl shimano  
Nexus växelsystem, däck 40-622 med 
punkteringsskydd, 36volts litium/ion 
batteri, 250watt el-motor. Laddnings-

tid 5 timmar. Fulladdat batteri räcker ca 
3-5 mil beroende på terräng m.m.
REK PRIS 13.295:-

CRESCENT 
SPORT STARREN

Aluminiumram, hydraliska  
skivbromsar, 24-vxl Shimano 

Alivio, färg: team orange. 
’Ramhöjder: 51cm, 55cm, 59cm.

REK PRIS 5.995:-

BOHUS. Som vanligt var 
det väg- och trafi kfrå-
gor som stod i centrum 
för ortsutvecklingsmö-
tet i Bohus.

Även Star for life-sats-
ningen på Bohusskolan 
uppmärksammades och 
vägföreningen informe-
rade om bredband via 
fi bernätverk. 

Det största trafi kkaoset – 
ombyggnaden av E45 – som 
slog hårt mot Bohus är över, 
men ännu har man inte satt 
punkt för vissa frågor gäl-
lande vägarna på orten. Det 
handlar om bristfällig sköt-
sel, vinterväghållning och 

riskfyllda trafi kkorsningar.
Därför hade representan-

ter från Bohus-Surte Väg-
förening samt trafi kingenjör 
Kenneth Gustafsson bju-
dits in till torsdagens orts-
möte som hölls i Bohussko-
lans aula. 

Ekvationen gående skol-
barn och bilburna föräldrar 
har aldrig gått särskilt väl 
ihop, menade Gustafsson, 
som gav exempel på hur man 
på ett säkert sätt skjutsar sina 
barn.

– Stressen är spöket i det-
ta. Undersökningar visar att 
man kör försiktigt på vägen 
dit, men sedan är det full 
speed därifrån. Man är rädd 
om sitt eget barn med inte 

om andras och här har vi ett 
jättebekymmer. 

Korsningen vid Sandliden 
innan Bohusskolan är fort-
farande problematisk och 
kommunen menar att över-
gångsställen utgör en falsk 
säkerhet. 

– Upphöjda gångpassager 
är det bästa. Osäkerheten 
som uppstår när båda har 
väjningsplikt gör att man 
sänker farten.

Kenneth Gustafsson pas-
sade även på att påminna om 
att hålla nere höjden på träd-
gårdsbuskarna, så att de inte 
skymmer sikten.

– Det är viktigt att få ner 
häcken så att man ser ett 
barn som eventuellt står runt 

hörnet. 70 centimeter är re-
kommendationen. 

När det gäller vinterväg-
hållningen fi ck vägförening-
en en påminnelse om att inte 
glömma sanda längst upp i 
backen på Platåvägen. 

Den stora rondellen vid 
Bohusmotet blev också fö-
remål för diskussion då man 
önskar tydligare skyltning 
för gång- och cykeltrafi kan-
ter. 

Vinnande skolkoncept
Aida Jovicevic, rektor på 
Bohusskolan, stod för kväl-
lens ljusaste punkt då hon 
berättade om skolans delta-
gande i utbildningsprogram-
met Star for life med rötter i 

Trafi ken – den eviga frågan i Bohus

den afrikanska kulturen. 
396 elever från försko-

lan till årskurs nio deltar i 
utbildningen som syftar till 
att öka elevernas motivation 
genom olika mantran, sång, 
dans och musik.

– Man uppmuntrar elev-
ernas drömmar och stärker 
deras självförtroende och 
självkänsla. Svenska barn 
har alla möjligheter, men 
få drömmar och där kan vi 
hämta mycket inspiration 
från Afrika. Det handlar om 
att få eleverna att ta ansvar 
för skolarbetet och sin egen 
framtid, liksom att förebygga 
mobbing och psykisk ohälsa.

Peter Davidsson och 
Fredrik Östlind undersökte 
intresset för att starta en för-
ening för bredband genom 
fi bernät. 

Den spontana reaktionen 
var inte överväldigande, men 
ortsborde lyssnade intresse-

rat på de fördelar som pre-
senterades: Framtidssäkert, 
snabbare hastighet, säkrare 
och i längden mer prisvärt 
samt att värdet på fastighe-
ten höjs.

Samlingslokalen såld
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) greppade mikrofonen 
när frågan om samlingsloka-
len i Bohus servicehus kom 
upp. Flera åhörare uttryckte 
besvikelse över att den sålts 
av Alebyggen och inte längre 
hyrs av omsorgsförvaltning-
en. 

– Det handlar om att fri-
göra pengar, men självklart 
ska det fi nnas en bra plats 
för äldre att träffas på. Bo-
hushallen går att låna, likaså 
den här, Bohusskolans aula 
eller andra skollokaler. Vi vill 
hellre lägga pengar på vård 
istället för på tomma lokaler, 
sa Berglund.

Flera av pensionärerna 
ansåg den gamla lokalen i 
Bohus servicehus värdefull 
och poängterade att det nu 
blir längre att ta sig.

– Det är inget som säger 
att inte någon pensionärsför-
ening kan hyra lokalen i ser-
vicehuset av den nya ägaren 
Rikshem, menade Berglund.

JOHANNA ROOS

Peter Davidsson och Fredrik Östling pratade bredband.

Aida Jovicevic, rektor.
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ALAFORS. IT, oavsett om 
det gäller hemmet eller 
skolan, är tydligen inget 
som intresserar Alafors-
borna.

Eller hur ska man 
annars tolka den dåliga 
uppslutningen på orts-
utvecklingsmötet?

Blott tolv personer 
kom till Alebackens 
klubbstuga i tisdags 
kväll.

Om det var det fi na vädret 
som lockade till kvällsakti-
viteter utomhus, eller om 
dagordningen helt enkelt 
inte var tillräckligt intressant, 
står skrivet i stjärnorna. Hur 
som helst lockade årets första 
ortsutvecklingsmöte bara ett 
dussin åhörare. Dessutom var 
medelåldern hög bland de be-
sökare som trots allt tagit sig 
till kommunens skidparadis.

– Synd att det inte kommer 
mer folk och att vi inte når ut 
till fl er yngre. ”Lära med IT” 
och fi bermöjligheter borde 
kunna locka den generatio-
nen av besökare, säger Erik 
Karlsson, ordförande i pre-
sidiet.

Fixa min gata
Driftschef Gustaf Nilvall var 
först ut med att informera 
om kommunens nya tjänst – 
Fixa min gata.

– Du går in på kommunens 
hemsida och rapporterar fel. 
Bilder kan bifogas. Inom en 
arbetsdag ska frågeställaren 
ha fått en återkoppling via 
mejl. Är det inte kommunen 
som är väghållare ska man 
ändå få ett svar vart man kan 
vända sig, förklarade Gustaf 
Nilvall.

Hur är det med gatube-
lysning som inte fungerar?

– Där har kommunen ett 

avtal med Ale El som innebär 
att de kör en rondering var 
tredje månad.

Bredbandssamordnare 
Per Persson beskrev sin roll 
i Ale och Lilla Edets kommu-
ner och berättade om möjlig-
heterna till fi ber på landsbyg-
den.

– Fiber är både drift- och 
framtidssäkert. Varför vi gör 
det här fi berprojektet beror 
på att marknaden är ointres-
serad, därför får man göra det 
själv. Det krävs 100-150 hus-
håll för att det ska vara intres-
sant. Se det som en investe-
ring i huset och inte bara som 
en kostnad, sade Per Persson.

– Är ni intresserade av att 
bilda en fi berförening så kan 
ni göra en anmälan via kom-
munens hemsida.

Britt-Marie Hagman, 
lärare på Nödingeskolan, var 
kvällens sista föredragshål-
lare. Britt-Marie redogjorde 

för hur datorerna används 
som pedagogiskt verktyg i 
klassrummet.

– Det fanns en politisk 
enighet om att satsa på de 
yngre barnen och så gjordes 
2010. Alla elever i årskurs 1-3 
försågs med en egen dator. 
Jag måste säga att det är ett 
utmärkt redskap i lärandet. 
Vi använder datorn varje dag 
och jag kan se vad har be-
tytt för lärandet, berättade 
Britt-Marie och gav en del 
exempel från verkligheten.

– Jag är glad över att jag 
jobbar i Ale kommun. Jag 
tror inte det fi nns någon 
kommun som satsar så myck-
et på IT-utveckling och att 
använda datorn som pedago-
giskt verktyg i undervisning-
en.

Trafi kproblem
På övriga frågor diskutera-
des diverse trafi kproblem. 

Ett mångårigt önskemål om 
gång- och cykelbana utmed 
Alingsåsvägen, mellan Ala-
fors och Starrkärr, kom åter 
upp till ytan. Vidare fram-
ställdes en ny önskan om att 
enkelrikta kollektivtrafi ken 
på Ledetvägen genom Ala-
fors samhälle.

– Bussar kan inte mötas 
utan att ett fordon tvingas 
köra upp på trottoaren där 
skolbarn promenerar. Ska 

det hända en allvarlig olycka 
innan någon agerar, undrade 
Birger Aili.

Ledetvägen och busstra-
fi ken har blivit en följetong 
som uppenbarligen aldrig får 
ett slut.

JONAS ANDERSSON

Britt-Marie Hagman, lärare på 
Nödingeskolan, gästade orts-
utvecklingsmötet i Alafors för 
att prata under rubriken ”Lära 
med IT”.

Bredbandssamordnare Per 
Persson.

– Men fattigt med besökare i Alafors
Fiberrik information på ortsmötet
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CRESCENT 
EL-ASSISTERAD CYKEL 
Aluminiumram, godkänt lås, belysning, 

justerbar styrstam, 3-vxl shimano  
Nexus växelsystem, däck 40-622 med 
punkteringsskydd, 36volts litium/ion 
batteri, 250watt el-motor. Laddnings-

tid 5 timmar. Fulladdat batteri räcker ca 
3-5 mil beroende på terräng m.m.
REK PRIS 13.295:-

CRESCENT 
SPORT STARREN

Aluminiumram, hydraliska  
skivbromsar, 24-vxl Shimano 

Alivio, färg: team orange. 
’Ramhöjder: 51cm, 55cm, 59cm.

REK PRIS 5.995:-

BOHUS. Som vanligt var 
det väg- och trafi kfrå-
gor som stod i centrum 
för ortsutvecklingsmö-
tet i Bohus.

Även Star for life-sats-
ningen på Bohusskolan 
uppmärksammades och 
vägföreningen informe-
rade om bredband via 
fi bernätverk. 

Det största trafi kkaoset – 
ombyggnaden av E45 – som 
slog hårt mot Bohus är över, 
men ännu har man inte satt 
punkt för vissa frågor gäl-
lande vägarna på orten. Det 
handlar om bristfällig sköt-
sel, vinterväghållning och 

riskfyllda trafi kkorsningar.
Därför hade representan-

ter från Bohus-Surte Väg-
förening samt trafi kingenjör 
Kenneth Gustafsson bju-
dits in till torsdagens orts-
möte som hölls i Bohussko-
lans aula. 

Ekvationen gående skol-
barn och bilburna föräldrar 
har aldrig gått särskilt väl 
ihop, menade Gustafsson, 
som gav exempel på hur man 
på ett säkert sätt skjutsar sina 
barn.

– Stressen är spöket i det-
ta. Undersökningar visar att 
man kör försiktigt på vägen 
dit, men sedan är det full 
speed därifrån. Man är rädd 
om sitt eget barn med inte 

om andras och här har vi ett 
jättebekymmer. 

Korsningen vid Sandliden 
innan Bohusskolan är fort-
farande problematisk och 
kommunen menar att över-
gångsställen utgör en falsk 
säkerhet. 

– Upphöjda gångpassager 
är det bästa. Osäkerheten 
som uppstår när båda har 
väjningsplikt gör att man 
sänker farten.

Kenneth Gustafsson pas-
sade även på att påminna om 
att hålla nere höjden på träd-
gårdsbuskarna, så att de inte 
skymmer sikten.

– Det är viktigt att få ner 
häcken så att man ser ett 
barn som eventuellt står runt 

hörnet. 70 centimeter är re-
kommendationen. 

När det gäller vinterväg-
hållningen fi ck vägförening-
en en påminnelse om att inte 
glömma sanda längst upp i 
backen på Platåvägen. 

Den stora rondellen vid 
Bohusmotet blev också fö-
remål för diskussion då man 
önskar tydligare skyltning 
för gång- och cykeltrafi kan-
ter. 

Vinnande skolkoncept
Aida Jovicevic, rektor på 
Bohusskolan, stod för kväl-
lens ljusaste punkt då hon 
berättade om skolans delta-
gande i utbildningsprogram-
met Star for life med rötter i 

Trafi ken – den eviga frågan i Bohus

den afrikanska kulturen. 
396 elever från försko-

lan till årskurs nio deltar i 
utbildningen som syftar till 
att öka elevernas motivation 
genom olika mantran, sång, 
dans och musik.

– Man uppmuntrar elev-
ernas drömmar och stärker 
deras självförtroende och 
självkänsla. Svenska barn 
har alla möjligheter, men 
få drömmar och där kan vi 
hämta mycket inspiration 
från Afrika. Det handlar om 
att få eleverna att ta ansvar 
för skolarbetet och sin egen 
framtid, liksom att förebygga 
mobbing och psykisk ohälsa.

Peter Davidsson och 
Fredrik Östlind undersökte 
intresset för att starta en för-
ening för bredband genom 
fi bernät. 

Den spontana reaktionen 
var inte överväldigande, men 
ortsborde lyssnade intresse-

rat på de fördelar som pre-
senterades: Framtidssäkert, 
snabbare hastighet, säkrare 
och i längden mer prisvärt 
samt att värdet på fastighe-
ten höjs.

Samlingslokalen såld
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) greppade mikrofonen 
när frågan om samlingsloka-
len i Bohus servicehus kom 
upp. Flera åhörare uttryckte 
besvikelse över att den sålts 
av Alebyggen och inte längre 
hyrs av omsorgsförvaltning-
en. 

– Det handlar om att fri-
göra pengar, men självklart 
ska det fi nnas en bra plats 
för äldre att träffas på. Bo-
hushallen går att låna, likaså 
den här, Bohusskolans aula 
eller andra skollokaler. Vi vill 
hellre lägga pengar på vård 
istället för på tomma lokaler, 
sa Berglund.

Flera av pensionärerna 
ansåg den gamla lokalen i 
Bohus servicehus värdefull 
och poängterade att det nu 
blir längre att ta sig.

– Det är inget som säger 
att inte någon pensionärsför-
ening kan hyra lokalen i ser-
vicehuset av den nya ägaren 
Rikshem, menade Berglund.

JOHANNA ROOS

Peter Davidsson och Fredrik Östling pratade bredband.

Aida Jovicevic, rektor.

Ny service i Ale ”Fixa Min Gata” 
erbjuder ett enkelt sätt för dig 
att rapportera fel
Du söker på postnummer eller gatuadress och 
får upp en karta över närområdet och klickar 
på en position på kartan. Nu kan du rapportera 
ett fel. Du väljer sedan en av de kategorier som 
finns, skriver in information om felet och bifogar 
eventuellt ett foto.

När felet är bekräftat skickas detta till kommunen. 
Andra invånare kan se felet och bifoga uppdate-
ringar eller kommentarer.

När kommunen har åtgärdat felet eller engagerat 
sig på annat sätt kan kommunen lämna uppda-
teringar eller markera felet som åtgärdat. Du får 
information via epost om att felet är åtgärdat.

Du når Fixa min gata via www.ale.se alternativt 
direkt via hemsidan www.fixamingata.se.

Livsviktiga jobb i Ale
Nu söker vi vikarier till flexpoolen för vård och 
omsorg i Ale kommun Undersköterska, legitimerad 
sjuksköterska, personlig assistent, stödassistent 
och stödpedagog (inom funktionshinder) och du 
som tidigare arbetat inom vård och omsorg. Har 
du aldrig arbetat med äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar tidigare men vill prova? 
Sök gärna tjänsterna du med!
Läs mer på www.ale.se/ledigajobb

Ortsutvecklingsmöten! På gång
April

10
TORSDAG

Hjärtligt välkomna till informationsträff 
för föreningar kring mat och kulturfesti-

förenings- och kulturliv som vi har i Ale. Det kommer 
att finnas möjligheter att visa upp sin verksamhet på 
olika sätt.  Vi kommer att servera lite fika och vill där-
för gärna att ni anmäler er innan. Sal 106 kl 18:00 på 
Ale gymnasium. Anmäl er till lisa.haeger@ale.se.

Informationsträff för  
föreningar

April

11
FREDAG

kl 10.30 Johanna 
Kölsch, har en lättare genom-
gång om vad man ska tänka på 
i hemmet och vad man gör om 
olyckan är framme. Nästa gång 
på bäbsimyset är den 25 april  
och är en barnvagnspromenad.
Anmälan görs till Nödinge bib-
liotek. Det finns ett begränsat 
antal platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud 
om ni inte kan komma. Telefon:  
E-post: bibliotek@ale.se.

Bäbismys
Olycksfall för bäbisar

April

24
TORSDAG

SKEPPLANDA
Tisdag den 15 april kl. 19.00, Skepplanda Bygdegård

Teman för kvällens möte:

Bygdegårdsföreningens verksamhet och  
den renovering som gjorts.
Kommunchef Björn Järbur presenterar sig.
Lotti Klug från Brottsförebyggande rådet 

redogör för grannsamverkan, förebyggande 
arbete samt narkotikabekämpning i Ale.
Fibersamordnare för Ale och Lilla Edets 
kommun Per Persson redogör för 
utvecklingen i Skepplanda med omnejd.

Övriga frågor

Vi bjuder på fika som vanligt.

Om ni har några frågor skicka e-post till 
kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Sven Rydén, Johnny Sundling och Klas Nordh

STARRKÄRR/KILANDA
Onsdag den 16 april kl. 19.00, Starrkärrs bygdegård

Teman för kvällens möte:
Fiber för snabbare uppkoppling i hemmet. 
Bredbandssamordnare Per Persson.
Kommunalråd Mikael Berglund (M) redovisar 
läget för vindbruksplanen samt senaste nytt 
från kommunen.

Övriga frågor

Om ni har några frågor skicka e-post till 
kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog Holgersson

SURTE
Tisdag den 15 april kl. 19.00, Surte församlingshem
Teman för kvällens möte:

Bredbandssamordnare Per Persson talar om 
fibermöjligheter.

Vägföreningen Surte-Bohus besvarar frågor 
om hundtoaletter och dåligt skyltat till bl.a. 
Glasbruksmuseet och Surtesjön m.m.

Kommunalråd Paula Örn (S) talar om den 
blocköverskridande uppgörelsen om skolan.
Kommunalråd Mikael Berglund (M) talar om 
den blocköverskridande uppgörelsen om 
skolan.
Jan A Pressfeldt (AD) pratar om pågående 
byggnationer och kommande byggnationer. 
Även Surtes framtid.

Övriga frågor

Vi kommer att servera kaffe och goa bullar i mitten 
av mötet.

Om ni har några frågor skicka e-post till 
kommunstyrelsen@ale.se senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engström

Aktiviteter för företagare & 

Starta Företag-dagen Göteborg  
IHM Business School

Deklarera din enskilda firma  
Nols Företagscenter

Starta eget-introduktion  
Torsdag 24/4 

Galakväll för företagare i Ale Kommun  
Arr: Företagarna, Ale Kommun
Måndag 28/4

Starta Företagskurs  7 kurstillfällen 
Kungstorget 2 Göteborg. 

Värdskapsutbildning  
Tisdag 29/4 kl 08–12  
Aulan Ale Gymnasium

FemAle Kvinnliga nätverket 
7 maj, kl 12.00-14.00 – Klädkällaren 

Starta Eget introduktion 
7 maj, kl 17:30-19:30 – Nols Företagscenter

Öppet Hus Skatteverket med Almi 
8 maj klockan 17:00–19:00, - Drivhuset, Coompanion 
och NyföretagarCentrum Hvitfeltsgatan Göteborg.

Skepplanda Simhall
Öppettider för allmänheten  
under påsklovet  vecka 16!

Måndag 14/4
Tisdag 15/4
Onsdag 16/4
Torsdag 17/4  

Fredag 18/4 till mån 21/4 stängt

Efter kl 20.00 endast för 16 år och äldre. 
Vi tar även emot friskvårdskuponger som betalning!

APRIL

MAJ

www.ale.se/ 

foretagare

Ida Backlund  
grundare av Rapunzel of  
Sweden!

För sju år sedan startade Ida Backlund, 
då bara 22 år gammal, det webbaserade 
löshårsföretaget Rapunzel of Sweden. 
De senaste åren har företaget haft en 
stor tillväxt och i dag säljer Rapunzel of 
Sweden löshår, peruker och hårvård 

länder. Ida har även skapat stiftelsen 
Rapunzel vs. Cancer med syfte att 
donera medel till organisationer som 
arbetar mot cancer. Hon menar och 
visar med det att vi tillsammans kan 
göra skillnad och vill inspirera fler att 
göra samma sak.

Plats: Glasbruksmuséet i Surte
Tid: 
Anmälan: info@webfabale.se



VECKA 15         NUMMER 14|06

BLOCKLJUS
stort urval

50%
MAX 10 st/kund

Gäller ej redan prissänkta varor

Glad påsk!

Scanna QR-koden 
för att se mer om 
våra erbjudanden. Erbjudanden gäller från 4 till 24 april

CHOKLADASK
250g

3490
ord.pris 59:-

Påskägg, folie, 
18cm/30cm

FRÅN  2490

KORG
oval, 42x32cm

4990
ord.pris 99:-

Välkommen till din påskbutik på

Ale Torg 7, Nödinge

Lokalt aprilskämt blev riksnyhet
ALE. Alekurirens ”ny-
het” om landslagsan-
fallaren och ex-blåvite 
Tobias Hyséns hastiga 
övergång till Nödinge 
SK blev en kioskvältare.

Trycket på alekuriren.
se var konstant under 
hela dagen.

Lokaltidningens 
aprilskämt omnämndes 
senare i både GT och 
Aftonbladet.

Bilden med Tobias Hysén 
och NSK-tröjan togs av 
Thomas Hermansson på 
Ale Fritid inför höstens talk 
show, Thomas Träffar, som 
arrangerades i Ale gymnasi-
um. Nödinge SK:s Magnus 
Olofsson fi ck en idé om att 
skoja med klubbens medlem-
mar på 1 april, men för att få 
ännu bättre spridning skicka-
des den även som ett förslag 
till Alekuriren. Redaktionen 
tände på alla cylindrar och 
författade en historia som 
byggde på Tobias Hyséns 
missnöje, vilket inte är sant, 
med sin klubb Shanghai East 
Asia FC och som fått honom 
att tröttna. Eftersom transfer-
fönstret är stängt för de all-
svenska klubbarna nappade 
han på ett erbjudande från 
en känning i Nödinge, dit 
han även kunde tänka sig att 
fl ytta.

Alekurirens läsare genom-
skådade till stora delar skäm-
tet, men ett antal roliga mejl 
kom där man kunde ana en 
viss osäkerhet.

”NSK-chocken. Ärligt ta-
lat är det verkligen sant? Det 
låter nästa för bra, på grän-
sen till ej trovärdigt och väl-
digt nära ett bra aprilskämt. 
Vore bra att få reda på vad 
som gäller innan man svävar 
iväg”.

”Läste er nyhet om Tobbe 
Hysén. Det är väl ett april-
skämt?”

Det sista kom från en oro-
lig göteborgare som med ett 
mejl till ansvarig utgivare 
ville försäkra sig om vad som 
gällde.

”Har fått nys om er ny-
het via en kollega på jobbet. 
Först reagerade jag kraftigt 
negativt över att Tobbe inte 
valde Blåvitt, men sen tänkte 
jag att det var skönt att han 
inte valde GAIS… Sen tyck-
te jag det lät snurrigt att han 
skulle välja en division sex 
klubb och nu börjar jag und-
ra om det är jag som är snur-
rig – det är ju ändå 1 april, 
eller?”

Historien om Hysén till 
Nödinge SK blev en sällsynt 
klicksuccé på alekuriren.se 
och under det första dygnet 
lästes artikeln av över 3000 
unika besökare och på tid-
ningens Facebooksida såg 
4100 artikeln.

FAKSIMIL: GT 1/4 2014

BLUFFMAKARE
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Kvällstidningarna GT och Aftonbladet uppmärksammade Aleku-
rirens aprilskämt som plötsligt blev en ”riksnyhet”. 

I FRAMTIDENS ALE
HAR ALLA 
UNGDOMAR 
SOMMARJOBB

Paula 
Örn

Kristina 
Raad

Thomas 
Hermansson
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SKEPPLANDA. Flask-
posten som slängdes i 
vattendraget vid Fors-
vallen i höstas dök upp i 
Romelanda.

Glädjen på Kyrksko-
lans förskola var stor 
när upphittaren hörde 
av sig.

– Vi i personalen 
tyckte det var minst lika 
kul som barnen, säger 
Marie Nyqvist.

Det var i oktober som bar-
nen på avdelning ettan tras-
kade iväg till vattenfallet 
bortanför hembygdsgården 
i Skepplanda. Filippa fi ck 
äran att slänga fl askan i vatt-
net.

– I fl askan låg ett brev och 
ett frankerat kuvert. Vi vå-
gade knappt hoppas på att vi 
skulle få ett svar, säger Ma-
rie.

I förra veckan kom det 
dock ett brev till Kyrksko-
lans förskola. I brevet stod 

det att en person vid namn 
Jonas hade hittat fl askposten 
i närheten av vattenverket i 
Romelanda. Han hade skick-
at med en karta och angivit 
exakt vad fl askposten fl utit i 
land.

– Oväntat och väldigt ro-
ligt! Anledningen till att vi 
skickade iväg fl askposten var 
att vi arbetade med tema vat-
ten. Nu är det istället tema 
bondgård som gäller, avslu-
tar Marie Nyqvist.

JONAS ANDERSSON

Barnen på Kyrkskolans förskola i Skepplanda slängde flaskposten i vattnet i oktober. I förra 
veckan hittades flaskan av en man i Romelanda.

– Hittades i Romelanda
Barnens fl askpost funnen
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STARRKÄRR. Lådor 
innehållande fysikaliska 
leksaker som inspirerar 
lärandet inom teknik 
och naturkunskap.

Ett antal pedagoger 
har genomgått fortbild-
ning på Chalmers och 
dessa har sedan gått 
vidare och skapat ett 
koncept för lustfyllt 
lärande.

Detta koncept håller 
nu på att anpassas för 
åldersgrupperna inom 
förskolan, där Starr-
kärrs förskola blivit en 
pilotförskola med detta 
arbetssätt.

När lokaltidningen kommer 
på besök till Starrkärrs för-
skola är en grupp barn i full 
färd med att hälla vatten i 
tomglas och i petfl askor. 

– Nu ska vi blåsa i fl askor-
na, se om det uppstår vågor 
och om det uppstår ljud, sä-
ger Christina Rickman.

– Teknik fi nns runtom oss 
hela tiden. Barnen får testa 
och se vad som händer när vi 
gör olika experiment. Varför 
sjunker spiken till botten på 
fl askan och varför fl yter kor-
ken? Vi pratar om teorierna 
varför det blir som det blir. 
Barn är dessutom duktiga på 
att lära av varandra. Grun-
den för livslångt lärande 
läggs i förskolan, understry-
ker Christina Rickman.

Efter en stund är det Ar-
vids tur att använda slangen 
som fi nns i lådan. Likt en 
hörselkåpa tar han slangen 
över huvudet.

– Ljud färdas i luften och 
nu ska Arvid få lyssna när jag 

knackar på slangen, säger 
Christina.

Under tiden håller Alvin, 
Nora och Agnes på med 
egna experiment och krea-
tiviteten är det sannerligen 
inget fel på.

– Teknik behöver inte 
vara svårt och krångligt. Det 
gäller att levandegöra det på 
ett enkelt sätt och att väcka 
nyfi kenheten hos barn redan 
i tidig ålder, säger verksam-
hetschef Katrin Busck som 
är på plats för att ta del av 
undervisningen.

Av gamla VHS-band har 
barnen skapat domino att 
leka med och av knäckebröd 
har man byggt broar.

– VHS-band är en gam-
mal teknik och när det gäller 
knäckebröden så handlar det 
om hållbarhetslära, förklarar 
Christina Rickman.

Materialet som används i 
undervisningen är vardagli-
ga saker som barnen känner 
igen, alltifrån sugrör till glas-
fl askor.

– Vi håller nu på att utbil-

da ett arbetslag i taget. När 
pedagoger möts och lär av 
varandra och mellan ålders-
grupper så blir det ett väl-
digt bra resultat. Det skapas 
också en trovärdighet när 
vi pratar om att se lärandet 
i 1-16-perspektivet, avslu-
tar Leif Gardtman, rektor 
på Surteskolan och tillika 
tillförordnad förskolechef i 
Starrkärr.

JONAS ANDERSSON

Pilotskola inom teknik och naturkunskap

Verksamhetschef Katrin 
Busck.

Det är inte bara vatten utan 
även ljud som kan färdas i en 
slang. Det fick Arvid erfara.

Går det att få fram ljud med 
hjälp av ett glas vatten och ett 
finger? Jodå, det gick!
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NÖDINGE. Förra mån-
dagen hade Ester 
namnsdag.

Det fi rades på Nöding-
eskolan under en hel 
vecka, men av en helt 
annan orsak.

– Ester inleder en 
värdegrundssatsning 
som ska genomsyra 
våra skoldagar resten 
av året, säger Ulrika 
Andersson, rektor för 
årskurs 4-6.

Ester har sin alldeles speci-
ella betydelse för eleverna på 
Nödingeskolan. Varje bok-
stav i namnet har sin inne-
börd. E som i empati, S som 
i samarbete, T som i trygg-
het, E som i engagemang 
och R som i respekt.

– Vi jobbar mycket med 
vår värdegrund på skolan, 
att alla ska känna trygghet 
och trivsel. Esterveckan får 
utgöra en slags symbol för 
det fortsatta arbetet. Det slu-
tar inte bara för att den här 
veckan är över – tvärtom, sä-
ger Ulrika Andersson.

Alekuriren träffar Elin 
och Matilda i klass 2 rosa, 
som precis avverkat freda-
gens tipspromenad och av-
njutit korv med bröd i vårso-
len. Nu äter de glass.

– Vi har pratat om hur vi 
ska vara mot varandra. I vår 
klass brukar vi skriva glada 
lappar där man skriver snälla 
saker. Det får vi göra när vi 
vill, berättar Elin.

Under temaveckan har 
barnen fått skriva vändikter 
både på svenska och engel-
ska och mycket annat som 
har med kamratskap att göra.

– Det har varit roligt, sä-
ger Matilda.

Ulrika Andersson är också 
tillfreds med hur eleverna ta-
git till sig budskapet.

– När jag har promenerat 
över skolgården så har det 
alltid kommit fram några 
elever och med förtjusning 
berättat vad de gjort. Vi har 
lagt ytterligare en pusselbit i 
vårt långsiktiga värdegrunds-
arbete, Ulrika Andersson.

JONAS ANDERSSON

Eleverna på Nödingeskolan avslutade sin Estervecka i fredags 
med tipspromenad och korvgrillning.

Elin och Matilda framför 
väggen med vändikter.

– Temavecka med fokus värdegrund
Ester fi rades på Nödingeskolan
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ALE TORG, NÖDINGE

Frukt&Grönsakshuset
Gilla Frukt & 

Grönsakshuset
på Facebook

DU HAR VÄL TESTAT  
VÅR MANUELLA 
DELIKATESSDISK?

MÅNDAG–FREDAG 08.00–20.00, LÖRDAG 08.00–18.00, SÖNDAG 09.00–18.00
www.alefruktogront.se

KRYDDOR
5 för 100:-

STORT URVAL
KRAVMÄRKTA

PRODUKTER

TESTA VÅRT FRANSKA

STENUGNSBAKADE

SURDEGSBRÖD!
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Vill du veta vad
din bostad är värd?

 

I SAMARBETE MED 

 

ALE  WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Hur går det med träning-
en?

– Jo då, det går framåt. 
Nu har vi precis fått våra 
racercyklar så det är nu det 
börjar på riktigt. Hela vin-
tern har vi tränat spinning 
och styrketräning 3-5 dagar 
i veckan, men det blir inte 
samma sak på en spinning-
cykel som att cykla utom-
hus.

Hur är stämningen i 
laget?

– Vi har en bra teamkäns-
la och lär känna varandra 
mer och mer. 

Den 11 juli går start-
skottet för 120 mil på 
cykel till Paris. Vilka trä-
ningsmål ska du ha upp-
nått innan?

– Då ska vi ha 250 mil i 
benen med start nu. Det blir 
i genomsnitt 20 mil i veckan 
fram tills vi åker. 

Syftet är att under hela 
året samla in pengar till 
Barncancerfonden. Hur 
har det gått hittills?

– Jättebra och faktiskt 
över förväntan. Vi är runt 
på olika events och skram-
lar och har redan fått ihop 
1,2 miljoner – bara för vårt 
lag. Tillsammans med alla 
lagen i Sverige kommer vi 

att slå 10 miljoner i insam-
lade pengar. I samband med 
Internationella barncan-
cerdagen den 15 februari 
ordnade jag ett fackeltåg 
från Götaplatsen till Gus-
tav Adolfs torg. Göteborgs 
fyrverkerifabrik sponsrade 
med facklor och vi sålde 
hela 200 stycken. Sedan har 
vi pärlat och sålt ”Fight for 
life”-armband och möss-
sor har vi sålt omkring 
1000 stycken, vilket gene-

rerat 150 000 kronor till 
Barncancerfonden. Det är 
många bollar i luften hela 
tiden och det är jättekul. 

 Hur har det gått att 
hitta företagssponsorer i 
Ale?

– Inte så jättebra tyvärr, 
men tre har vi fått: Salong 
Jessie, Z-Bygg och Plåtsla-
garn i Ale. Jag skulle önska 
att fl er ville vara med. 

JOHANNA ROOS

Hur går det med träningen?

HALLÅ DÄR...

… Petra Ambjörnsson från Alafors, som ligger i hårdträning inför att i sommar cykla de 120 
milen från Kiel till Paris tillsammans med Team Rynkebys Göteborgslag till förmån för Barn-
cancerfonden.

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar    Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi
som är
Axelssons!

Unikt radhus i toppskick!

Vi har fått förmånen att få förmedla 
försäljningen av detta unika gavelradhus 
i populära Nol! Huset byggdes ut -99 och 
har renoverats tilltoppskick sen dess. Hela 
180 kvm ger plats för hela familjen. Nyare 
kök och lyxigt badrum. Stor altan/soldäck. 
Ett hus som måste ses och upplevas på 
plats - Välkommen på visning! 

Pris 2.700.000:- som utgångspris.
Visas 15/4.
Kärrvvägen 2. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Nol

Perfekt för det lilla 
hushållet!

Välkommen till detta charmiga lilla hus 
i centrala Lödöse! Villan är löpande 
renoverad de senaste åren och är perfekt 
för det lilla hushållet. Hel källare med både 
rum, stor tvättstuga och hobbyrum. Fem 
minuters gångväg till tågpendeln som tar 
dig till Gbg på knappa 30 min. Välkommen 
på visning! 72+72 kvm. 

Pris 1.275.000:- som utgångspris.
Visas 15/4. 
Östra Hovingevägen 10
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lödöse

Central villa med potential!

Välkommen till denna trevliga villa i centrala 
Älvängen! Här bor du med gångasvtånd till 
all service och pendeltåget mot Gbg. Villan 
har en del renoveringsbehov och passar 
perfekt för dig som vill sätta din egen 
prägel på boendet. Välkommen på visning!  
107 kvm. 

Pris 1.700.000:-som utgångspris. 
Visas 10/4. 
Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Älvä
ngen

Stort och mycket ljust! 

Stort och mycket ljust med härlig 
planlösning! Sluttningshus med gott om 
plats i Älvängen. Härlig planlösning med 
öppet och mycket fönster. Övre
plan nyrenoverad. Stor inglasad altan/
balkong. Fem sovrum och två badrum, 
ett med bastu. Garage och stor tomt i bra 
läge. Välkommen på visning! 239 kvm. 

Pris 2.295.000:- utgångspris. 
Visas 23/4. Maila för bokning.
Gunnarssons väg 1.

Älvä
ngen
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Vill du veta vad
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I SAMARBETE MED 

 

ALE  WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
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Erbjudandet gäller längst t.o.m. 21/4 2014 för privatpersoner som nytecknar/uppgraderar till bredband med hastigheten 100 Mbit/s (339 kr/mån på fi ber) 
eller 30 Mbit/s (389 kr/mån på xdsl) eller högre och nytecknar kanalpaket Stor och Play+ Stor: 0 kr/mån i 6 månader. För befi ntliga tv-kunder tillkommer 
krypteringsavgift 49 kr/mån. Därefter ord. pris 347 kr/mån inkl. krypteringsavgift. Om du inte väljer Telia eFaktura tillkommer fakturaavgift på 19 kr/mån. 
Digitalbox ingår (värde 1 695 kr). Ingen bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Tekniska begränsningar gör att alla hastigheter och tjänster inte kan levereras till 
alla adresser.

Just nu får du 43 kanaler från Telia fritt i sex månader när du köper eller uppgraderar ditt bredband! 
Du kan titta på dina kanaler var och när du vill – på din tv, dator, mobil eller surfplatta. Vi bjuder även 
på en digitalbox till tv:n (värde 1 695 kr). Välkommen till telia.se/ale eller till Telias butiker i Göteborg 
på Backaplan, Nordstan, Kungsportsplatsen och Frölunda Torg.

Sveriges 
nöjdaste 

tv-kunder!
Enligt SKI 2013.

Just nu bara i Ale! 
Supersnabbt bredband 
med tv på köpet!

 Tv fritt i
6 mån
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NÖDINGE. För att upp-
muntra alla dem som tar 
cykeln till pendeltågstatio-
nen fanns personal från Ale 
kommun ute på pendelsta-
tionerna i tisdags morse. Där 
delade de ut en belöning-
spåse till alla morgonpigga 
cyklister.

– Det är jäktade, men po-
sitiva och tacksamma alebor 
som vi träffat, säger Jenny 
Sallander som fanns på plats 
i Nödinge tillsammans med 
kollegan Linda Hennings-
son.

Daniel Gråsjö var en av 
cyklisterna som belönades 
denna kylslagna morgon.

– Jag bor på orten och tar 
cykeln till pendeln varje dag, 
förklarade Daniel.

Detsamma gällde Johan-
na Sandberg som kom med 
andan i halsgropen för att 
hinna med tåget till Göte-
borg.

I belöningspåsen från Ale 
kommun låg sadelskydd, 
choklad, reflex samt en cy-
kelkarta.

JONAS ANDERSSON

Jenny Sallander delar ut en belöningspåse till Daniel Gråsjö från 
Nödinge.

Johanna Sandberg har parkerat cykeln för att ta pendeln till Göteborg. Här tillsammans med kom-
munens representanter vid stationen i Nödinge, Linda Henningsson och Jenny Sallander.

Cyklister belönades
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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

Tjuvstarta din försäljning på 

lansfast.se/forsprang� ��ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 6 BOAREA CA 95 M² / 4 ROK
TOMTAREA 584 M² ACCEPTERAT PRIS 1 385 000 KR
VISAS SÖ 13/4 14.45-15.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - SURTE
I södra Surte kan vi nu erbjuda ett trevligt 1½-plans hus
med källare. Stort vardagsrum i fil med öppen spis och med
två rymliga sovrum på ovanvåningen. 10 min från Göteborg.

ADRESS KLORVÄGEN 4A, VÅN 1/3 BOAREA CA 54 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 695 000 KR AVGIFT 3 152
KR/MÅN VISAS TO 10/4 17.30-18.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - BOHUS
Välplanerade lägenhet om 54 kvm som ligger i en omtyckt
förening i Bohus centrum. Balkong i österläge och
nyrenoverat sovrum från 2012. Här har du gångavstånd till
allt som Bohus har att erbjuda och även nära till pendeln. ADRESS VÅRLÖKSVÄGEN 37 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK 

ENERGIPRESTANDA 132 KWH/M² ÅR TOMTAREA 230 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 KR
VISAS SÖ 13/4 15.00-16.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Ett Madenhus som är utöver det vanliga! Huset är
totalrenoverat och för dig som köpare är det bara att flytta in
utan några ansträngande och kostsamma renoveringar.
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YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER  
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR  
SPA

NY
BUTIK!

ÖPPETTIDER 
Datum Vardag  Lör-sön
31/3 - 8/6  09-21  09-19
9/6 - 31/8  10-20  10-18
1/9 - 31/12  10-19  10-17

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA FÖNSTER
I slutet av Mars öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta finns på 
plats. Personal finns alltid till hands för att hjälpa till med 
tips och råd. Just nu lämnar vi upp till 35% rabatt mot 
ordinarie pris. Passa på, kampanjer gäller tom 27 april.

Varmt välkommen!
Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

ENERGI 
TRÄ

P-märkta kvalitetsfönster 
med dubbla energiglas. Finns 
i modell: Vridfönster med och 
utan mittpost, Fast med och 

utan mittpost, Sideswing 1 och 
2-luft samt Fönsterdörrar.

 
U-värde från 0,77-0,79  

och kondensminskande  
glas (antifog) som  

tillval

ENERGI  
ALUMINIUM

T I O  Å R

10 års produktgaranti 
samt 10 års garanti 
mot kondens mellan 
glasen

10x12 vrid

4.479:-
5.434:-10x12 vrid vit

3.195:-
4.045:-

UPP TILL

30%
RABATT
mot ord. pris

UPP TILL

30%
RABATT
mot ord. pris

FRAKTFRI  
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 27 april 2014

Vad fi ck dig att fastna för 
dans?
– Jag var tolv när jag började 
och tack vare en väldigt bra 
danslärare hittade jag inspira-
tionen till att fortsätta. Dans 
för mig är ett uttryck och ett 
sätt att visa vem man är, sär-
skilt under tonåren fi ck jag 
utlopp för mycket genom dan-
sen. När du dansar handlar det 
bara om den känslan du har 
just då och det kan vara väldigt 
befriande. 

Som danslärare för ungdo-
mar, vad ger det dig?
– När jag ger energi till mina 

deltagare får jag samtidigt en-
ergi av dem. Det är ett fantas-
tiskt roligt jobb som ger jätte-
mycket tillbaka.

Vad har du för framtidsvi-
sioner?
– Jag lever i nuet, det är det 
enda man har, men det fi nns 
mycket jag skulle vilja göra. 
Jag vill utvecklas, kanske plug-
ga något inom dans, vem vet? 
Förmodligen kommer jag att 
dansa även när jag är 80 bast. 

Över 1600 personer följer 
dig på Instagram. Berätta 
om ditt andra stora intresse.

– Jag har alltid älskat att fo-
tografera och har använt 
Instagram så länge det har fun-
nits. Bilder kan säga så mycket. 
Jag har alltid vågat stå utanför 
och sticka ut i starka färger, 
både på kläder och i smink-
ningar, använder stora hals-
band och skor som lyser. Folk 
säger ofta att de tycker att det 
är häftigt med någon som våg-
ar, men att de inte skulle göra 
det själva. Därför vill jag gärna 
inspirera genom mina bilder. 

Har du något drömresmål?
– Jag vill till Australien och lära 
mig surfa, hoppa bungyjump 
och fallskärm, ta dykarcerti-
fi kat, se andra kulturer och 
träffa människor. Det fi nns så 
mycket roligt jag vill göra. 

Är det en äventyrsmän-
niska?
– Ibland är jag världens mes, 
även om man inte tror det. 
Men när jag väl ska göra något, 
då gör jag det helhjärtat. Det 
är dumt att leva halvt när man 
kan leva helt. 

JOHANNA ROOS

Färgstark danslärare 
med smak på livet

Hon går knappast obemärkt förbi, men det är inte bara kläderna som lyser.
21-åriga Matilda Knutssons sprudlande personlighet är smittsam.

Kanske är det därför den unga dansläraren är en inspiration för många. 

MATILDA KNUTSSON

Ålder: 21
Bor: Nödinge
Gör: Streetdancelärare på 
Sportlife i Nol
Familj: Mamma Anna-Lena, 
pappa Martin, storebror Alex-
ander och pojkvännen Patrik
Fritidsintressen: Dans, sång, 
fotografera, Instagram, smink, 
kläder, longbord med mera. 
Lyssnar på: ”Det mesta från 

pop till hiphop och R’n’B. 
Beyoncé är en artist jag ser 
upp mycket till.”
Äter helst: Pappas kal-
kon med pressad pota-
tis, svartvinbärsgelé och 
svartvinbärssås. 
Drömresa: Australien
Här hittas hon säkrast: I 
danssalen eller på Instagram 
under namnet Shaaow

VECKANS PROFIL
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KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 31 mars
Brand
Strax efter klockan elva på 
måndagskvällen utlöser 
automatlarmet på Nolskolan. 
En mindre brand inne i en 
av skolbyggnaderna orsa-
kar rökutveckling. Branden 
släcks snabbt av räddnings-
tjänstens personal från Nol.

Torsdag 3 april
Inbrott
Inbrottsstöld i en butik på 
Repslagarvägen i Älvängen. 
En stor ruta slås sönder. Det 
ligger snusdoser utanför det 
trasiga fönstret. 

Fredag 4 april
Skräp från lastbil
I rondellen vid Södra Klöver-
stigen i Nödinge åker det av 
skräp från en lastbil. Ekipa-
get åker vidare. Det blir helt 
stopp i trafiken. Inga kända 
personskador.

Lördag 5 april 
Trafi kolycka
En bil kör in i ett räcke intill 
Jordfallsbron. Räddnings-
tjänst, ambulans samt polis 
åker till platsen. När perso-
nal kommer till platsen så 
finns det två personer i bilen 
som båda avförs med ambu-
lans till Kungälvs sjukhus. 
Bilen bärgas från platsen.

Söndag 6 april
Bil bärgas
Strax innan avfarten 
Skepplanda i södergående 
riktning kolliderar en per-
sonbil. Olyckan inträffar 
vid 23-tiden. Två personer 
färdas i bilen och blir mycket 
chockade. Bilen bärgas och 
en minnesanteckning skrivs.

Lördagen den 29 mars 
var det Earth Hour, värl-
dens största klimatmani-
festation, där miljontals 
människor visade sitt enga-
gemang genom att släcka 
ljuset under en timmes tid. 
Årets kommunutmaning 

vann Lilla Edet!
Kommunerna Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg, 
Uddevalla, Munkedal, Ly-
sekil, Tanum och Strömstad 

utmanade varandra om 
vilken kommun som skulle 
släcka mest. Lilla Edets 
kommun blev vinnare.

– Vi hade fl est kom-

muninvånare som anmälde 
sitt deltagande på WWF:s 
webbplats, därför vann 
vi. Vinsten består av en 
vandringspokal i form av en 

jordglob som kommer att 
få sin placering i kommun-
huset. Till nästa års Earth 
Hour får vi se till att den 
stannar i kommunen, säger 
Angelika Samuelsson, 
energi- och klimatrådgivare 
i Lilla Edets kommun.

Utmaning vanns av Lilla Edet

Ale Brukshundklubb 
arrangerar en öppen 
föreläsning med Maths 
Lindberg onsdagen den 
9 april i klubbstugan i 
Lindåsen. Föreläsningen 
är öppen för alla intres-
serade hundägare i Ale 
kommun.

Det är ett aktuellt 
ämne nu framöver, då 
risken att hundar ska 
råka ut för huggorms-
bett är störst på våren. 
Föreläsningen kallas för 
”Sommarens faror”, alltså 
om ”faror” inför somma-
ren, getingstick, förgift-
ningar, värmeslag med 
mera, och Maths, som är 
nyinfl yttad Alebo, visar 
även första hjälpen för 
hund. Han är en väldigt 
uppskattad föreläsare, och 
han var senast på Ale BK 
i november och höll en 
föreläsning om höftleds-
dysplasi hos hund. 

Föreläsning om 
sommarens faror

ALE. Våren är kommen – 
till alla trädgårdsfantas-
ters glädje. 

Kommunens parkar-
betare har redan fullt 
upp med planteringar-
na och på Thunbergs 
handelsträdgård delar 
Gunnel Thunberg med 
sig av sina bästa tips.

Gröna fi ngrar eller inte. Det 
har blivit dags att förbereda 
rabatterna på grönare tider. 

Malin Johannesson på 
kommunens parkavdelning 
börjar säsongen med att sät-
ta ut penséer som ska pryda 
krukorna runt om i kommu-
nen tills sommarblommorna 
tar över i juni.

– Nu kan man kratta ige-
nom hela trädgården och 
börja plantera frosttåliga 

– Våren 
kommer 
med färg

Snart blommar Ale

Gunnel Thunberg på Thunbergs handelsträdgård tipsar om vårblommor.

Malin Johannesson och Anders Alfredsson på kommunens parkavdelning förbereder blomkrukorna. 
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växter, som penséer och pe-
renner, säger Malin, som 
själv har ett stort intresse 
för trädgård och ansvarar för 
blomsterarrangemangen i 
Ale kommun.

Är man innehavare av en 
gräsmatta är det hög tid att 

gödsla och Gunnel Thun-
berg på Thunbergs handel-
strädgård har då ett värde-
fullt tips:

– Är det för lågt PH-värde 
i marken kan inte gräsrötter-
na ta till sig näringen. Därför 
måste man kalka först innan 

man gödslar. 
För den som redan nu vill 

pyssla ihop en vacker blom-
kruka kan man med fördel 
välja bland påskliljor, pensé-
er, pärlhyacint och förgätmi-
gej. 

När det kommer till 

klippning av häckar beror 
det på vilken sort man har, 
men en huvudregel menar 
Gunnel, är att klippa den i 
form av ett A så att solens 
strålar når överallt. 

JOHANNA ROOS

I år kommer Ales blomkrukor att gå
i följande färgkombinationer:

    Skepplanda: Rosa-vitt-silver-blått
    Älvängen: Purpur-rött-orange-gult
    Alafors: Vitt-lila-lime
    Nol: Rosa-blått-silver
    Nödinge: Blått-vitt-gult
    Bohus: Purpur-cerise-rosa
    Surte: Gult-orange-blått-silver

Byggprojekt i Alvhem
NUMMER 14         VECKA 15| 13

En bil körde in i mitträcket vid rondellen till Jordfallsbron. 
Olyckan inträffade på Bohussidan, påfarten mot Göteborg. 
Räddningstjänst och ambulans ryckte ut på larmet som inkom 
ett par minuter före klockan tre på onsdagseftermiddagen

Text: Jonas Andersson

Bil in i mitträcke
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Strax före klockan fyra på torsdagseftermiddagen kolliderar två 
bilar på Kvarnabovägen, strax norr om Skepplanda. Det rappor-
teras att en av förarna avvikit från platsen. Räddningstjänst, 
ambulans och polis rycker ut till olycksplatsen. Bärgare beställs. 
Inga kända personskador.    Text: Jonas Andersson
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Tvåbilskrock på Kvarnabovägen

ALVHEM. Två separata 
entreprenörer med ett 
gemensamt intresse.

Till hösten går för-
hoppningsvis startskot-
tet för byggnationen av 
Ale Golfby.

– Vårt mål är att be-
hålla den lantliga miljön 
och ta vara på platsens 
förutsättningar, säger 
Thomas Lundström som 
är med och driver pro-
jektet Ale Golfby.

Ett nytt område med bostä-
der planeras i Alvhem, gran-
ne med golfbanan på den äng 
som ligger väster om hål 6. 
Det handlar om åtta frilig-
gande enplanshus och fyra 
parhus som kompanjoner-
na Thomas Lundström och 
Lars Schüler projekterat. I 
direkt anslutning till husom-
rådet har Göran och Arne 
Tilly investerat i mark, totalt 
12 000 kvadratmeter, med av-
sikten att sälja fem avstyckade 
tomter.  

– Det var 2009 som vi 
förvärvade marken av Ale 
Golfklubb, som hade dålig 
ekonomi och gärna ville sälja. 
Under resans gång har vi fått 
kontakt med herrar Lund-
ström/Schüler och nu är vårt 

gemensamma mål att utveck-
la Ale Golfby, säger Göran 
Tilly.

Thomas Lundström/Lars 
Schüler förvärvade sin del 
av ängen redan 2007 och 
presenterade sina planer för 
kommunens dåvarande stads-
arkitekt Måns Werner.

– Det första utkastet vann 
inget gehör då man från 
kommunens sida ansåg att 
det var för tät bebyggelse. Vi 
uppmanades att ta fram en 
detaljplan och fi ck då hjälp av 
en konsult, Norconsult. De 
hjälpte oss att komma vidare 
med projektet och vi har även 
upplevt ett gott samarbete 
med Ale kommun, förklarar 
Thomas Lundström.

Var i processen befi nner 
ni er nu?

– Detaljplanen är godkänd 
och nu blir första steget att 
dra upp kommunalt vatten 
och avlopp till området. Be-
fi ntliga fastigheter i närområ-
det ges också möjligheten att 
ansluta sig, berättar Thomas 
Lundström.

Hur stort är intresset?
– Vi marknadsför projektet 

ihop med Ale GK. Varje en-
het som nappar ska nämligen 
generera en provision till gol-
fklubben. Vi har ett antal in-
tressenter i nuläget, men vill 
gärna ha några fl er innan vi 
sätter spaden i jorden, säger 
Thomas Lundström

– Förhoppningen är att 

komma igång med byggna-
tionen under hösten. I den 
första etappen kommer de 
åtta enplanshusen att uppfö-
ras.

Tillys har inte kommit rik-
tigt lika långt med marknads-
föringen av sina tomter, men 
det är en medveten strategi.

– Vi ser ett värde i att för-
sta etappen kommer igång, 
då är det lättare för oss att 
presentera vår del i projektet, 
säger Göran Tilly.

Exploateringen i Alvhem 
skulle innebära ett välkom-
met tillskott av bostäder i en 
ort som inte är bortskämd 
med den typen av satsningar 
tidigare.

JONAS ANDERSSON

Göran Tilly och Thomas Lundström har långt gångna planer för byggnation i Alvhem. Väster om 
hål 6 på Ale GK är tanken att uppföra nya bostäder.

Premiärfest

Fiskdamm 
 för barnen

HOS GULF I NOL!

KOM OCH FIRA MED OSS

LÖRDAG 12 APRIL KL 10–15

THE LEGEND 
IS BACK

VÄLKOMMEN ÖNSKAR  
MATTHIAS MED PERSONAL
ÖPPET TILL 22 ALLA DAGAR
0303-74 06 52

PÅSKMUST

+ pant 1,5 l

2 FÖR  

10kr

Så länge
lagret  
räcker!

KAFFE &  
TÅRTA

GULF 
SPOLAR-
VÄTSKA

1,5L FB 

 
19kr

NYBAKADE
KANELBULLAR

GRILLKOL 2,5kg
+ TÄNDVÄTSKA 

1L

39 
kr

HALVA
PRISET PÅ
BILTVÄTT

Gäller hela 
 dagen!

AHLGRENS  
BILAR

2 för  
15kr

Max 2 köp/ 
kund

DRIVMEDEL  
1KR RABATT

PER LITER
 Max 75L/Kund. 
Mellan kl 10–15.

3 FÖR  

10kr

(ej kombineras med 
andra erbjudanden)

Mias  
Catering

– Välkommet tillskott
av bostäder
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KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 31 mars
Brand
Strax efter klockan elva på 
måndagskvällen utlöser 
automatlarmet på Nolskolan. 
En mindre brand inne i en 
av skolbyggnaderna orsa-
kar rökutveckling. Branden 
släcks snabbt av räddnings-
tjänstens personal från Nol.

Torsdag 3 april
Inbrott
Inbrottsstöld i en butik på 
Repslagarvägen i Älvängen. 
En stor ruta slås sönder. Det 
ligger snusdoser utanför det 
trasiga fönstret. 

Fredag 4 april
Skräp från lastbil
I rondellen vid Södra Klöver-
stigen i Nödinge åker det av 
skräp från en lastbil. Ekipa-
get åker vidare. Det blir helt 
stopp i trafiken. Inga kända 
personskador.

Lördag 5 april 
Trafi kolycka
En bil kör in i ett räcke intill 
Jordfallsbron. Räddnings-
tjänst, ambulans samt polis 
åker till platsen. När perso-
nal kommer till platsen så 
finns det två personer i bilen 
som båda avförs med ambu-
lans till Kungälvs sjukhus. 
Bilen bärgas från platsen.

Söndag 6 april
Bil bärgas
Strax innan avfarten 
Skepplanda i södergående 
riktning kolliderar en per-
sonbil. Olyckan inträffar 
vid 23-tiden. Två personer 
färdas i bilen och blir mycket 
chockade. Bilen bärgas och 
en minnesanteckning skrivs.

Lördagen den 29 mars 
var det Earth Hour, värl-
dens största klimatmani-
festation, där miljontals 
människor visade sitt enga-
gemang genom att släcka 
ljuset under en timmes tid. 
Årets kommunutmaning 

vann Lilla Edet!
Kommunerna Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg, 
Uddevalla, Munkedal, Ly-
sekil, Tanum och Strömstad 

utmanade varandra om 
vilken kommun som skulle 
släcka mest. Lilla Edets 
kommun blev vinnare.

– Vi hade fl est kom-

muninvånare som anmälde 
sitt deltagande på WWF:s 
webbplats, därför vann 
vi. Vinsten består av en 
vandringspokal i form av en 

jordglob som kommer att 
få sin placering i kommun-
huset. Till nästa års Earth 
Hour får vi se till att den 
stannar i kommunen, säger 
Angelika Samuelsson, 
energi- och klimatrådgivare 
i Lilla Edets kommun.

Utmaning vanns av Lilla Edet

Ale Brukshundklubb 
arrangerar en öppen 
föreläsning med Maths 
Lindberg onsdagen den 
9 april i klubbstugan i 
Lindåsen. Föreläsningen 
är öppen för alla intres-
serade hundägare i Ale 
kommun.

Det är ett aktuellt 
ämne nu framöver, då 
risken att hundar ska 
råka ut för huggorms-
bett är störst på våren. 
Föreläsningen kallas för 
”Sommarens faror”, alltså 
om ”faror” inför somma-
ren, getingstick, förgift-
ningar, värmeslag med 
mera, och Maths, som är 
nyinfl yttad Alebo, visar 
även första hjälpen för 
hund. Han är en väldigt 
uppskattad föreläsare, och 
han var senast på Ale BK 
i november och höll en 
föreläsning om höftleds-
dysplasi hos hund. 

Föreläsning om 
sommarens faror

ALE. Våren är kommen – 
till alla trädgårdsfantas-
ters glädje. 

Kommunens parkar-
betare har redan fullt 
upp med planteringar-
na och på Thunbergs 
handelsträdgård delar 
Gunnel Thunberg med 
sig av sina bästa tips.

Gröna fi ngrar eller inte. Det 
har blivit dags att förbereda 
rabatterna på grönare tider. 

Malin Johannesson på 
kommunens parkavdelning 
börjar säsongen med att sät-
ta ut penséer som ska pryda 
krukorna runt om i kommu-
nen tills sommarblommorna 
tar över i juni.

– Nu kan man kratta ige-
nom hela trädgården och 
börja plantera frosttåliga 

– Våren 
kommer 
med färg

Snart blommar Ale

Gunnel Thunberg på Thunbergs handelsträdgård tipsar om vårblommor.

Malin Johannesson och Anders Alfredsson på kommunens parkavdelning förbereder blomkrukorna. 
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växter, som penséer och pe-
renner, säger Malin, som 
själv har ett stort intresse 
för trädgård och ansvarar för 
blomsterarrangemangen i 
Ale kommun.

Är man innehavare av en 
gräsmatta är det hög tid att 

gödsla och Gunnel Thun-
berg på Thunbergs handel-
strädgård har då ett värde-
fullt tips:

– Är det för lågt PH-värde 
i marken kan inte gräsrötter-
na ta till sig näringen. Därför 
måste man kalka först innan 

man gödslar. 
För den som redan nu vill 

pyssla ihop en vacker blom-
kruka kan man med fördel 
välja bland påskliljor, pensé-
er, pärlhyacint och förgätmi-
gej. 

När det kommer till 

klippning av häckar beror 
det på vilken sort man har, 
men en huvudregel menar 
Gunnel, är att klippa den i 
form av ett A så att solens 
strålar når överallt. 

JOHANNA ROOS

I år kommer Ales blomkrukor att gå
i följande färgkombinationer:

    Skepplanda: Rosa-vitt-silver-blått
    Älvängen: Purpur-rött-orange-gult
    Alafors: Vitt-lila-lime
    Nol: Rosa-blått-silver
    Nödinge: Blått-vitt-gult
    Bohus: Purpur-cerise-rosa
    Surte: Gult-orange-blått-silver

Byggprojekt i Alvhem
NUMMER 14         VECKA 15| 13

En bil körde in i mitträcket vid rondellen till Jordfallsbron. 
Olyckan inträffade på Bohussidan, påfarten mot Göteborg. 
Räddningstjänst och ambulans ryckte ut på larmet som inkom 
ett par minuter före klockan tre på onsdagseftermiddagen

Text: Jonas Andersson

Bil in i mitträcke
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Strax före klockan fyra på torsdagseftermiddagen kolliderar två 
bilar på Kvarnabovägen, strax norr om Skepplanda. Det rappor-
teras att en av förarna avvikit från platsen. Räddningstjänst, 
ambulans och polis rycker ut till olycksplatsen. Bärgare beställs. 
Inga kända personskador.    Text: Jonas Andersson
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Tvåbilskrock på Kvarnabovägen

ALVHEM. Två separata 
entreprenörer med ett 
gemensamt intresse.

Till hösten går för-
hoppningsvis startskot-
tet för byggnationen av 
Ale Golfby.

– Vårt mål är att be-
hålla den lantliga miljön 
och ta vara på platsens 
förutsättningar, säger 
Thomas Lundström som 
är med och driver pro-
jektet Ale Golfby.

Ett nytt område med bostä-
der planeras i Alvhem, gran-
ne med golfbanan på den äng 
som ligger väster om hål 6. 
Det handlar om åtta frilig-
gande enplanshus och fyra 
parhus som kompanjoner-
na Thomas Lundström och 
Lars Schüler projekterat. I 
direkt anslutning till husom-
rådet har Göran och Arne 
Tilly investerat i mark, totalt 
12 000 kvadratmeter, med av-
sikten att sälja fem avstyckade 
tomter.  

– Det var 2009 som vi 
förvärvade marken av Ale 
Golfklubb, som hade dålig 
ekonomi och gärna ville sälja. 
Under resans gång har vi fått 
kontakt med herrar Lund-
ström/Schüler och nu är vårt 

gemensamma mål att utveck-
la Ale Golfby, säger Göran 
Tilly.

Thomas Lundström/Lars 
Schüler förvärvade sin del 
av ängen redan 2007 och 
presenterade sina planer för 
kommunens dåvarande stads-
arkitekt Måns Werner.

– Det första utkastet vann 
inget gehör då man från 
kommunens sida ansåg att 
det var för tät bebyggelse. Vi 
uppmanades att ta fram en 
detaljplan och fi ck då hjälp av 
en konsult, Norconsult. De 
hjälpte oss att komma vidare 
med projektet och vi har även 
upplevt ett gott samarbete 
med Ale kommun, förklarar 
Thomas Lundström.

Var i processen befi nner 
ni er nu?

– Detaljplanen är godkänd 
och nu blir första steget att 
dra upp kommunalt vatten 
och avlopp till området. Be-
fi ntliga fastigheter i närområ-
det ges också möjligheten att 
ansluta sig, berättar Thomas 
Lundström.

Hur stort är intresset?
– Vi marknadsför projektet 

ihop med Ale GK. Varje en-
het som nappar ska nämligen 
generera en provision till gol-
fklubben. Vi har ett antal in-
tressenter i nuläget, men vill 
gärna ha några fl er innan vi 
sätter spaden i jorden, säger 
Thomas Lundström

– Förhoppningen är att 

komma igång med byggna-
tionen under hösten. I den 
första etappen kommer de 
åtta enplanshusen att uppfö-
ras.

Tillys har inte kommit rik-
tigt lika långt med marknads-
föringen av sina tomter, men 
det är en medveten strategi.

– Vi ser ett värde i att för-
sta etappen kommer igång, 
då är det lättare för oss att 
presentera vår del i projektet, 
säger Göran Tilly.

Exploateringen i Alvhem 
skulle innebära ett välkom-
met tillskott av bostäder i en 
ort som inte är bortskämd 
med den typen av satsningar 
tidigare.

JONAS ANDERSSON

Göran Tilly och Thomas Lundström har långt gångna planer för byggnation i Alvhem. Väster om 
hål 6 på Ale GK är tanken att uppföra nya bostäder.

Premiärfest

Fiskdamm 
 för barnen

HOS GULF I NOL!

KOM OCH FIRA MED OSS

LÖRDAG 12 APRIL KL 10–15

THE LEGEND 
IS BACK

VÄLKOMMEN ÖNSKAR  
MATTHIAS MED PERSONAL
ÖPPET TILL 22 ALLA DAGAR
0303-74 06 52

PÅSKMUST

+ pant 1,5 l

2 FÖR  

10kr

Så länge
lagret  
räcker!

KAFFE &  
TÅRTA

GULF 
SPOLAR-
VÄTSKA

1,5L FB 

 
19kr

NYBAKADE
KANELBULLAR

GRILLKOL 2,5kg
+ TÄNDVÄTSKA 

1L

39 
kr

HALVA
PRISET PÅ
BILTVÄTT

Gäller hela 
 dagen!

AHLGRENS  
BILAR

2 för  
15kr

Max 2 köp/ 
kund

DRIVMEDEL  
1KR RABATT

PER LITER
 Max 75L/Kund. 
Mellan kl 10–15.

3 FÖR  

10kr

(ej kombineras med 
andra erbjudanden)

Mias  
Catering

– Välkommet tillskott
av bostäder
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NOL. Stöld och skade-
görelse har länge varit 
ett problem på Nols 
båtklubb. 

Ändå står kommunen 
fast vid att området 
måste vara tillgängligt 
för allmänheten även 
nattetid. 

Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) 
ställer sig bakom båt-
klubben och menar att 
bestämmelserna kan 
behöva ses över. 

Ronny Eriksson, kassör i 
Nols båtklubb och medlem 
sedan 40 år, visar öppningen 
i inhägnaden som enligt ar-
rendeavtalet från 2011 måste 
uppmäta minst 1,2 meter i 
bredd och 2,2 meter på höj-
den.  

Eftersom delar av områ-
det tillhör kommunal mark 
måste allmänheten ha till-
gång till området dygnet 
runt för exempelvis fi ske och 
rekreation. 

En grind som står öppen 
dagligen mellan klockan 06 
och 22 är enligt kommunen 
inte tillräckligt, trots stän-
digt återkommande problem 

med inbrott och skadegörel-
se nattetid. 

– Det är vansinnigt att det 
måste stå öppet dygnet runt, 

vad har folk här nere att göra 
mitt i natten? Vi har till och 
med sagt att vi kan sträcka 
oss till att låsa grinden klock-
an 23, men vi får inget gehör 
hos kommunen, berättar 
Ronny Eriksson.

Även klubbens ordföran-
de Bert Andersson är frus-

trerad över situationen.
– Vi har haft inbrott näs-

tan varje vecka hela vin-
tern och våra medlemmar 
är oroliga och uppgivna. Vi 
vill gärna att allmänheten 
ska kunna vistas här – ung-
domar ska kunna komma 
och fi ska och ett tag hade 

vi en pensionärsgrupp som 
sysslade med fågelskådning. 
Eftersom grinden står öppen 
hela dagarna anser vi att man 
har tillträde. Fortsätter ska-
degörelsen måste vi titta på 
åtgärder. 

Han menar också att det 
är en säkerhetsrisk att natte-
tid korsa järnvägsspåret för 
att komma till området och 
att brandfaran dessutom är 
stor då båtklubben gränsar 
till Perstorp Oxos tankar. 

Olika uppfattning
Jörgen Sundén, exploate-
ringsingenjör på Ale kom-
mun, som handlagt ärendet 
hävdar däremot vikten av 
tillgänglighet. 

– Kommunen äger hela 
udden och där måste allmän-
heten kunna röra sig fritt. 
Båtklubben är dessutom 
bara en vinteruppläggnings-
plats och sommartid är det 
många som vill vistas nere 
vid vattnet. I Älvängen till 
exempel fi nns det ingen in-
hägnad alls, där är det alltid 
fritt att promenera. Allmän-
hetens tillgänglighet ner mot 
älven är en prioriterad fråga. 
Båtklubben har skrivit på 
avtalet och ska man ändra i 
det måste det först till en ny 
avtalstext, sedan en ändring i 
detaljplanen och ändra så att 
det blir på klubbens villkor 
framför allmänhetens.

Bert Andersson tycker 
att regelverket är fyrkantigt 
och får medhåll av Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD).

– Mitt råd till båtklubben 
är att skriva ett brev till kom-
munen och begära en för-
handling. Allmänheten har 
tillgång till området, men jag 
håller med om att man inte 
behöver vara där på natten. 
Det fi nns annan kommunal 
mark där allmänheten inte 
har tillträde dygnet runt. Jag 
sympatiserar med idén om 
att förhandla om den punk-
ten i kontraktet. 

JOHANNA ROOS

– Krav på tillgänglighet orsakar problem för Nols båtklubb
Omtvistad öppning

Tillgängligheten ställer till det. Ronny Eriksson, kassör i Nols båtklubb, menar att problemen med inbrott och skadegörelse skulle 
kunna förhindras om området stängdes nattetid, men kommunen prioriterar tillgängligheten för allmänheten. 

Inte tillräckligt. Att allmänheten har tillgång till området mellan 
klockan 06 och 22 är inte tillräckligt enligt kommunen.

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Se våra nya stjärnor. Välkommen in!

Nu lanseras nya C-Klass och en helt ny kompakt-suv, GLA. Passa på att 
uppleva våra senaste stjärnor, ett gyllene tillfälle på många sätt. 

Premiärpriser
C-klass fr. 309.900:- 
GLA fr. 285.900:-

HISINGS KÄRRA  

ORREKULLA INDUSTRIGATA 18 

(UNDER ANGEREDSBRON)

Tel: 031-790 05 20

ÖPPETTIDER & DIREKTNUMMER  
Vardagar: 08.00-18.00.
Lördagar: 11.00-15.00

Söndag: stängt

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

1:-
/ST

SANTA MARIA
PÅSMARINADER

5 FÖR

99:-Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 

PELARGON
5 FÖR

99:-

/ST99:-

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

:-99/KG

FÄRSKA HAVSKRÄFTOR

:-

Max 1 kg/kund

FÄRSK TORSKFILÉ

49/KG
:-

Max 2 kg/kund
Begränsat parti

/KG5990
SVENSK NÖTFÄRS
STYCKMÄSTAREN

MEDLEMSPRIS
3 FÖR

MEDLEMSPRIS
3 FÖR

59
25

:-
:- Classic/Löfbergs lila/Zoégas

Välj mellan Zoegas Mezzo, 
Blue Java, Skåne, Intenzo, Dark 
Temptation, Löfbergs och Clas-
sic. 450-500 g, Gäller ej Zoegas 
/Classic Selected, KRAV och 
Fairtade. Max 1 köp/medlem. 

PAPRIKALIMPA  

OCH PÅSKVÖRT

CHOKLAD-TÅRTA 6 BITAR

  HALLON/ 

MARÄNGTÅRTA

6 BITAR

Carlsberg/Apotekarnes
Välj mellan olika sorters Pepsi,
Zingo, 7-up och Påskmust.

Max 2 köp/medlem.

2490
/ST

500 g

9

BRIEOST

TOMAT
FANTASTICA

90
/ST

400 g

ASK MED
JORDGUBBAR

990
/ST

500 g

Max 1kg/kund

/ST10:-
/ST99:-

SVENSKA
OSTKLASSIKER

4990
/KG

Medlemspris

Medlemspris

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING
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ett problem på Nols 
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Ändå står kommunen 
fast vid att området 
måste vara tillgängligt 
för allmänheten även 
nattetid. 

Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) 
ställer sig bakom båt-
klubben och menar att 
bestämmelserna kan 
behöva ses över. 

Ronny Eriksson, kassör i 
Nols båtklubb och medlem 
sedan 40 år, visar öppningen 
i inhägnaden som enligt ar-
rendeavtalet från 2011 måste 
uppmäta minst 1,2 meter i 
bredd och 2,2 meter på höj-
den.  

Eftersom delar av områ-
det tillhör kommunal mark 
måste allmänheten ha till-
gång till området dygnet 
runt för exempelvis fi ske och 
rekreation. 

En grind som står öppen 
dagligen mellan klockan 06 
och 22 är enligt kommunen 
inte tillräckligt, trots stän-
digt återkommande problem 

med inbrott och skadegörel-
se nattetid. 

– Det är vansinnigt att det 
måste stå öppet dygnet runt, 

vad har folk här nere att göra 
mitt i natten? Vi har till och 
med sagt att vi kan sträcka 
oss till att låsa grinden klock-
an 23, men vi får inget gehör 
hos kommunen, berättar 
Ronny Eriksson.

Även klubbens ordföran-
de Bert Andersson är frus-

trerad över situationen.
– Vi har haft inbrott näs-

tan varje vecka hela vin-
tern och våra medlemmar 
är oroliga och uppgivna. Vi 
vill gärna att allmänheten 
ska kunna vistas här – ung-
domar ska kunna komma 
och fi ska och ett tag hade 

vi en pensionärsgrupp som 
sysslade med fågelskådning. 
Eftersom grinden står öppen 
hela dagarna anser vi att man 
har tillträde. Fortsätter ska-
degörelsen måste vi titta på 
åtgärder. 

Han menar också att det 
är en säkerhetsrisk att natte-
tid korsa järnvägsspåret för 
att komma till området och 
att brandfaran dessutom är 
stor då båtklubben gränsar 
till Perstorp Oxos tankar. 

Olika uppfattning
Jörgen Sundén, exploate-
ringsingenjör på Ale kom-
mun, som handlagt ärendet 
hävdar däremot vikten av 
tillgänglighet. 

– Kommunen äger hela 
udden och där måste allmän-
heten kunna röra sig fritt. 
Båtklubben är dessutom 
bara en vinteruppläggnings-
plats och sommartid är det 
många som vill vistas nere 
vid vattnet. I Älvängen till 
exempel fi nns det ingen in-
hägnad alls, där är det alltid 
fritt att promenera. Allmän-
hetens tillgänglighet ner mot 
älven är en prioriterad fråga. 
Båtklubben har skrivit på 
avtalet och ska man ändra i 
det måste det först till en ny 
avtalstext, sedan en ändring i 
detaljplanen och ändra så att 
det blir på klubbens villkor 
framför allmänhetens.

Bert Andersson tycker 
att regelverket är fyrkantigt 
och får medhåll av Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD).

– Mitt råd till båtklubben 
är att skriva ett brev till kom-
munen och begära en för-
handling. Allmänheten har 
tillgång till området, men jag 
håller med om att man inte 
behöver vara där på natten. 
Det fi nns annan kommunal 
mark där allmänheten inte 
har tillträde dygnet runt. Jag 
sympatiserar med idén om 
att förhandla om den punk-
ten i kontraktet. 
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– Krav på tillgänglighet orsakar problem för Nols båtklubb
Omtvistad öppning

Tillgängligheten ställer till det. Ronny Eriksson, kassör i Nols båtklubb, menar att problemen med inbrott och skadegörelse skulle 
kunna förhindras om området stängdes nattetid, men kommunen prioriterar tillgängligheten för allmänheten. 
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NÖDINGE. Så var kon-
traktet påskrivet!

Medina får sällskap 
av Malcolm B på Festi-
valborgscenen den 30 
april. 

Flaggan är hissad och 
biljetterna släppta – 
snart är väntan över. 

Hur syr man ihop en drogfri 
musikfestival med stora eta-

blerade artister för närmare 
tusen ungdomar på en liten 
ort som Nödinge?

Man anlitar arrangörsför-
eningen Löftet. 

Med stor entusiasm pla-
nerar de just nu det sista 
inför Festivalborg och med 
bara tre veckor kvar måste 
alla bitar falla på plats. 

Arrangörerna är mycket 
stolta över att kunna pre-
sentera en repris av fjolårets 

succéartister, hiphopduon 
Medina, som får sällskap av 
stjärnskottet från tv-pro-
grammet X Factor, rapparen 
Malcolm B. 

Dessutom spelar aleban-
den Two Faced och Back-
lights och kvällens DJ är Ale 
fritids Daniel Andersson.

– Det blir en bra mix ef-
tersom Medina vänder sig 
till de äldre ungdomarna och 
Malcolm B till de lite yngre. 

Vi hoppas på en skön stäm-
ning och många besökare, 
säger Batoul Raad.

Hon är en av de närmare 
100 ungdomar som på något 
sätt är med och hjälper till 
kring arrangemanget. 

Enligt traditionen hissa-
des i måndags Festivalborg-
fl aggan, ett vårtecken säkrare 
än något annat. 

JOHANNA ROOS

– Bara tre veckor kvar till Festivalborg

Flaggat för festival
För ungdomar av ungdomar. Närmare 100 ungdomar är på något sätt med och hjälper till kring musikevenemanget Festivalborg.
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NOL. Onsdagen den 23 
april hålls ett öppet 
möte i Medborgarhuset.

PRO-föreningarna i 
Ale står som arrangör.

Politiker kommer 
att fi nnas på plats och 
publiken får chansen att 
ställa sina frågor.

Det är PRO centralt som 
uppmanat landets föreningar 
att lokalt ta initiativ till dia-
logmöten med sina politiker. 
Man vill sätta fokus på frågor 
som rör den äldre generatio-
nen inför valet till EU i maj 
och riksdagsvalet i septem-
ber.

– Orättvisan i beskattning 
mellan löntagare och pensi-
onärer ökar. Äldreomsorgen 
saknar resurser. Det saknas 
plats på äldreboendena. Är 
det rätt? Det vill vi ha svar 
på nu när vi bjuder in till öp-
pet möte i Medborgarhuset, 
säger Eva Carlsson i PRO:s 
samrådsgrupp.

PRO kommer inför valet 
att lyfta fram pensionärerna, 
äldreomsorgen och boen-
det med förhoppningen att 
få politikerna att prioritera 
dessa frågor.

– Närmare två miljoner 
pensionärer röstar den 14 
september. Det är var fjärde 
väljare, betonar Hans Hell-
man, ordförande i samråds-
gruppen.

Samtliga etablerade parti-
er i Ale kommun är inbjudna 
till mötet i Alafors med en 
deltagare i panelen och en 
bisittare.

– Vi förutsätter att alla 
partier närvarar, säger Hans 
Hellman.

Utöver politikerutfråg-
ning kommer det att bli mu-
sikunderhållning av PROku-
lelebandet och fi kastund.

– Vi hoppas naturligtvis på 
god uppslutning. Alla är väl-
komna till Medborgarhuset, 
inte bara PRO-are, avslutar 
Eva Carlsson.

JONAS ANDERSSON
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PRO:s samrådsgrupp bjuder in till öppet möte med politikerut-
frågning i Medborgarhuset, Alafors, onsdagen den 23 april.

– PRO bjuder in till öppet möte
Reagerar mot orättvisor

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!

NÖDINGE. I lördags ar-
rangerade Naturskydds-
föreningen Klädbytar-
dag på ett hundratal 
platser runtom i landet.

Nödinge var en av 
orterna.

Närmare 400 plagg 
lämnades in och 273 av 
dessa fi ck nya ägare.

Det var tredje året i rad som 
Återbruksgruppen i Skepp-
landa, tillsammans med bib-
lioteket i Ale, genomförde 
Klädbytardag i Ale gymnasi-
um. Arrangemanget sker un-
der Naturskyddsföreningens 
fl agg.

– Vi är jättenöjda med hur 
lördagsförmiddagen förlöp-
te. Det blir en intensiv peri-
od när besökarna ska lämna 
sina plagg och när bytena ska 
ske, säger Monica Svens-
son.

I foajén utanför bibliote-
ket kunde man lämna in upp 
till fem fräscha plagg mot 
motsvarande antal bytes-
brickor. Dessa användes se-
dan för att hitta ”nya” plagg.

– Överskottet av kläder 
kommer vi att lämna till 
Röda Korsets Kupan, avslu-
tar Monica Svensson.

JONAS ANDERSSON

Gamla plagg blir till nya
– Lyckad Klädbytardag i Nödinge
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Lena Svanström, Ann-Katrin Dafgård, Elinor Jonson och Monica 
Svensson hade mycket att göra under Klädbytardagen.

Sofia Fröjdlund från Älvängen, med sonen Eric, och Helene Hjellym, Nödinge, kom med kläder och 
fyndade sedan plagg till sig själva.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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NÖDINGE. Så var kon-
traktet påskrivet!

Medina får sällskap 
av Malcolm B på Festi-
valborgscenen den 30 
april. 

Flaggan är hissad och 
biljetterna släppta – 
snart är väntan över. 

Hur syr man ihop en drogfri 
musikfestival med stora eta-

blerade artister för närmare 
tusen ungdomar på en liten 
ort som Nödinge?

Man anlitar arrangörsför-
eningen Löftet. 

Med stor entusiasm pla-
nerar de just nu det sista 
inför Festivalborg och med 
bara tre veckor kvar måste 
alla bitar falla på plats. 

Arrangörerna är mycket 
stolta över att kunna pre-
sentera en repris av fjolårets 

succéartister, hiphopduon 
Medina, som får sällskap av 
stjärnskottet från tv-pro-
grammet X Factor, rapparen 
Malcolm B. 

Dessutom spelar aleban-
den Two Faced och Back-
lights och kvällens DJ är Ale 
fritids Daniel Andersson.

– Det blir en bra mix ef-
tersom Medina vänder sig 
till de äldre ungdomarna och 
Malcolm B till de lite yngre. 

Vi hoppas på en skön stäm-
ning och många besökare, 
säger Batoul Raad.

Hon är en av de närmare 
100 ungdomar som på något 
sätt är med och hjälper till 
kring arrangemanget. 

Enligt traditionen hissa-
des i måndags Festivalborg-
fl aggan, ett vårtecken säkrare 
än något annat. 

JOHANNA ROOS

– Bara tre veckor kvar till Festivalborg

Flaggat för festival
För ungdomar av ungdomar. Närmare 100 ungdomar är på något sätt med och hjälper till kring musikevenemanget Festivalborg.
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NOL. Onsdagen den 23 
april hålls ett öppet 
möte i Medborgarhuset.

PRO-föreningarna i 
Ale står som arrangör.

Politiker kommer 
att fi nnas på plats och 
publiken får chansen att 
ställa sina frågor.

Det är PRO centralt som 
uppmanat landets föreningar 
att lokalt ta initiativ till dia-
logmöten med sina politiker. 
Man vill sätta fokus på frågor 
som rör den äldre generatio-
nen inför valet till EU i maj 
och riksdagsvalet i septem-
ber.

– Orättvisan i beskattning 
mellan löntagare och pensi-
onärer ökar. Äldreomsorgen 
saknar resurser. Det saknas 
plats på äldreboendena. Är 
det rätt? Det vill vi ha svar 
på nu när vi bjuder in till öp-
pet möte i Medborgarhuset, 
säger Eva Carlsson i PRO:s 
samrådsgrupp.

PRO kommer inför valet 
att lyfta fram pensionärerna, 
äldreomsorgen och boen-
det med förhoppningen att 
få politikerna att prioritera 
dessa frågor.

– Närmare två miljoner 
pensionärer röstar den 14 
september. Det är var fjärde 
väljare, betonar Hans Hell-
man, ordförande i samråds-
gruppen.

Samtliga etablerade parti-
er i Ale kommun är inbjudna 
till mötet i Alafors med en 
deltagare i panelen och en 
bisittare.

– Vi förutsätter att alla 
partier närvarar, säger Hans 
Hellman.

Utöver politikerutfråg-
ning kommer det att bli mu-
sikunderhållning av PROku-
lelebandet och fi kastund.

– Vi hoppas naturligtvis på 
god uppslutning. Alla är väl-
komna till Medborgarhuset, 
inte bara PRO-are, avslutar 
Eva Carlsson.

JONAS ANDERSSON
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PRO:s samrådsgrupp bjuder in till öppet möte med politikerut-
frågning i Medborgarhuset, Alafors, onsdagen den 23 april.

– PRO bjuder in till öppet möte
Reagerar mot orättvisor

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!

NÖDINGE. I lördags ar-
rangerade Naturskydds-
föreningen Klädbytar-
dag på ett hundratal 
platser runtom i landet.

Nödinge var en av 
orterna.

Närmare 400 plagg 
lämnades in och 273 av 
dessa fi ck nya ägare.

Det var tredje året i rad som 
Återbruksgruppen i Skepp-
landa, tillsammans med bib-
lioteket i Ale, genomförde 
Klädbytardag i Ale gymnasi-
um. Arrangemanget sker un-
der Naturskyddsföreningens 
fl agg.

– Vi är jättenöjda med hur 
lördagsförmiddagen förlöp-
te. Det blir en intensiv peri-
od när besökarna ska lämna 
sina plagg och när bytena ska 
ske, säger Monica Svens-
son.

I foajén utanför bibliote-
ket kunde man lämna in upp 
till fem fräscha plagg mot 
motsvarande antal bytes-
brickor. Dessa användes se-
dan för att hitta ”nya” plagg.

– Överskottet av kläder 
kommer vi att lämna till 
Röda Korsets Kupan, avslu-
tar Monica Svensson.

JONAS ANDERSSON

Gamla plagg blir till nya
– Lyckad Klädbytardag i Nödinge
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Lena Svanström, Ann-Katrin Dafgård, Elinor Jonson och Monica 
Svensson hade mycket att göra under Klädbytardagen.

Sofia Fröjdlund från Älvängen, med sonen Eric, och Helene Hjellym, Nödinge, kom med kläder och 
fyndade sedan plagg till sig själva.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Ge Europas fattigaste 
barn ännu en sommar!

– Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra förhållanden. Rinnande vatten 
och avlopp är ingen självklarhet. Trafficking och människohandel tillhör däremot vardagen i Moldavien. De mest 

utsatta försöker Budesti kommun erbjuda ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, 
god mat, roliga aktiviteter – kort och gott – en sommar att minnas. De senaste fem åren har det saknats pengar 

till verksamheten som drivs med hjälp av volontärer i Moldavien. Tack vare vår insamling i Ale kommun har 
sommarlägret ändå kunnat genomföras. Vår gemensamma kraftsamling har gjort en omedelbar skillnad för 

Europas fattigaste barn. Med det i åtanke var det inte svårt att bestämma att även i år göra ett försök att hjälpa 
de som bäst behöver vårt stöd. Här gör även en liten peng en stor insats!

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
Märk bidraget
"Moldavien"

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

med partners
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Ibland är det extra roligt 
att vara idrottslärare. 
Idag var en sådan dag. 16 
förväntansfulla elever från 
Kyrkbyskolan var uttag-
na att spela Skol-DM i 
minihandboll med Redberg-
slids A-lag som arrangörer. 
Platsen var Rosendalshallen 
i Björkekärr, Redbergslids 
träningshall. Spelformen är 
handboll på liten plan samt 
en mjukare boll och bara 
fyra spelare plus målvakt 
som spelar. Detta för att 
tona ner allvaret lite. Trots 
detta var det en otrolig 
intensitet och energi i denna 
spelform. E n extra krydda 
var att matcherna dömdes av 
Redbergslids herrlag. 

Tjejerna som är födda 
99/00 var taggade inför den 
första matchen där Kärra-
skolan stod för motståndet. 
Det var en tuff start för 
tjejerna som var lite nervösa 
inför stundens allvar. Kär-
raskolan har långa, duk-
tiga tjejer som genast tog 
kommandot och vann till 
slut matchen. Nästa match 
var mot ett minst lika tufft 
motstånd i Torslandaskolan. 
Här gick Torslanda upp i en 
femmålsledning, men våra 
tjejer kämpade frenetiskt 
och gav sig aldrig trots 
ett stort underläge. Alice 
Eriksson och Frida Rudin 
kom igång med målskyt-

tet och i slutminuten var 
marginalen bara två mål. 
Esther Brovik var stabil i 
alla matcher och var trots en 
skadad tumme mycket duk-
tig. Tyvärr blev det respass 
efter gruppspelet. Som tur 
var hade vi en spännande 
eftermiddag framför oss då 
killarna från Kyrkby hade 
kvar sin turnering. 

Våra 98/99-killar var 
ganska lugna inför sin 
uppgift, där gruppen bestod 
av skolor från de beryktade 
handbollsfästena Torslanda 
och Kungälv.

– Vi vinner det här, säger 
Joel Mumbongo, som 
var övertygad redan innan 
matchstart.

Första matchen mot 
Thorildskolan matchas laget 
hårt och killarna börjar hitta 
sitt spel och målvakten Ib-
rahim Jakupovic dominerar 
mellan stolparna. Vinst med 
20-11 och en kort väntan 
innan Torslandaskolan fi ck 
smaka på samma hårda spel 
som innan. Vinst igen och 
vidare avancemang var re-
dan klart. Sista matchen fi ck 
killarna tyvärr se sig som 
förlorare mot Nordlyck-
eskolans första lag. Detta 
kom att ha betydelse i en 
väntande fi nal. 

Som grupptvåa fi ck Kyrk-
byskolan spela mot Prolym-
piaskolan från Frölunda, 

en idrottsprofi lskola som 
satsar hårt på idrott i skolan. 
En hård match där både 
Joel Mumbongo och Gzim 
Salihi visade stort hjärta 
och hjärna och fullständigt 
bombarderade målvakten 
med hårda och kluriga skott. 
Även Johnny Dahlberg, 
som är en lovande hand-
bollspelare, kom igång med 
sitt fysiska och intelligenta 
spel. Matchen slutar med 
vinst för Kyrkbyskolan som 
nu var redo för fi nal mot 
Nordlyckeskolans andra lag 
som vann en tuff match mot 
sina kompisar i första laget. 

Finalen var en tung 
drabbning för de båda lagen. 
Kyrkbyskolan ledde hela 
matchen inför den entusi-
astiskt påhejande publiken. 
När matchklockan har en 
minut kvar leder Kyrkbys-
kolan med 17-15. Ett snabbt 
mål för Nordlycke ger 
matchen en extra nerv. Hur 
ska vi orka med att försva-
ra detta? När en sekund 
återstår får motståndarna ett 
frikast. Den två meter långa 
superkanonen tar sats, böjer 
sig likt en kobra och slungar 
iväg en raket som borrar sig 
in i nätet bakom en chanslös 
Ibbe Jakupovic. Det kändes 
hopplöst!

Matchen fortsätter med 
fem minuters förlängning 
och matchen är mycket 

jämn. Gzim Salihi börjar 
bomba motståndarnas 
målvakt och när det återstår 
en minut står det 3-3. 
Efter ytterligare ett mål för 
vardera laget återstår endast 
en sekund av matchen då 
Kyrkby får sin revansch i 
sista skottet. Frikast utanför 
straffområdet. Samma situ-
ation som innan, nu var det 
killarnas tur att få avgöra. 
Vem ska skjuta? Hur ska vi 
skjuta? 

Salihi som är längst i la-
get bestämmer sig för att ta 

ansvaret och som han gjorde 
det! Framför sig en mur av 
vita motståndare, omöjligt 
att skjuta över, omöjligt att 
skjuta igenom. Sista skottet 
i matchen. Dags att avgöra! 
Publiken håller andan – 
då smäller det till! Salihi 
lägger sig ner 180 grader 
åt vänster och skjuter rakt i 
målvaktens högra hörn. Vild 
glädje och en och annan tår 
blandas när både killar och 
tjejer stormar planen för att 
gratulera spelarna. 

Kyrkbyskolans sko-

lidrottsförening har efter 
några års vila plötsligt fått 
sin första guldmedalj i ett 
Skol-DM. Nu hoppas vi 
att kunna fortsätta att delta 
i fl er turneringar i vår och 
även nästa år, då med ett 
större elevunderlag och 
nya stjärnor. Näst på tur är 
hästhoppning där ett 10-tal 
tjejer kommer att delta. Vi 
säger bara lycka till!

Tobias Hansson
Stolt idrottslärare

Kyrkbyskolan

– Vann Skol-DM efter stor dramatik
Kyrkbyskolans handbollshjältar

Lyckliga elever från Kyrkbyskolan i Nödinge efter finalvinsten i Skol-DM i minihandboll.

ALAFORS. I sam-
band med Ahlafors 
IF:s 100-årsjubileum 
levererade klubbens 
hedersmedlemmar en 
present i form av en 
gigantisk träskulptur.

Skulpturen har nu 
fått sin hedersplats på 
Sjövallens idrottsplats 
och på fredag är det 
namngivningsfest.

– Vi tyckte det var 
lämpligt att ha det i 
samband med herrla-
gets seriepremiär, säger 
Kennert Larsson.

Kennert Larsson var en av 
de hedersmedlemmar som 
fanns på plats i Medborgar-
huset i november när Ahla-
fors IF fi rade sitt 100-årsju-
bileum och då den magnifi ka 
träskulpturen signerad Hel-
ge Svendsrud överlämna-
des.

– Det är på alla sätt en 
originell gåva som kommer 
att utgöra en symbol för 
föreningen under många år 
framöver. Det är inte utan 
att Helges skapelse kom-
mer att väcka uppmärksam-
het och nyfi kenhet hos dem 
som besöker Sjövallen, säger 
Kennert Larsson.

På fredag kväll, när AIF:s 
herrar spelar sin premiär-
match mot Kärra/Klareberg, 
kommer det att bli namngiv-
ningskalas.

– Det sker en halvtimma 

före matchstart. Spelare från 
ungdomslagen, styrelsen och 
ett antal hedersmedlemmar 
kommer att vara involverade 
i ceremonin.

Träskulpturen är en hen 

– till hälften tjej, till hälften 
kille och med en typisk Zla-
tantruls i nacken. Vilket tröj-
nummer? 100 så klart!  

JONAS ANDERSSON

Denna magnifika träskulptur som hedersmedlemmarna över-
lämnade som gåva till Ahlafors IF i samband med 100-årsjubile-
et har fått sin hedersplats på Sjövallen. På fredag är det namn-
givningskalas.

Namngivningskalas på Sjövallen
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Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se
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Ibland är det extra roligt 
att vara idrottslärare. 
Idag var en sådan dag. 16 
förväntansfulla elever från 
Kyrkbyskolan var uttag-
na att spela Skol-DM i 
minihandboll med Redberg-
slids A-lag som arrangörer. 
Platsen var Rosendalshallen 
i Björkekärr, Redbergslids 
träningshall. Spelformen är 
handboll på liten plan samt 
en mjukare boll och bara 
fyra spelare plus målvakt 
som spelar. Detta för att 
tona ner allvaret lite. Trots 
detta var det en otrolig 
intensitet och energi i denna 
spelform. E n extra krydda 
var att matcherna dömdes av 
Redbergslids herrlag. 

Tjejerna som är födda 
99/00 var taggade inför den 
första matchen där Kärra-
skolan stod för motståndet. 
Det var en tuff start för 
tjejerna som var lite nervösa 
inför stundens allvar. Kär-
raskolan har långa, duk-
tiga tjejer som genast tog 
kommandot och vann till 
slut matchen. Nästa match 
var mot ett minst lika tufft 
motstånd i Torslandaskolan. 
Här gick Torslanda upp i en 
femmålsledning, men våra 
tjejer kämpade frenetiskt 
och gav sig aldrig trots 
ett stort underläge. Alice 
Eriksson och Frida Rudin 
kom igång med målskyt-

tet och i slutminuten var 
marginalen bara två mål. 
Esther Brovik var stabil i 
alla matcher och var trots en 
skadad tumme mycket duk-
tig. Tyvärr blev det respass 
efter gruppspelet. Som tur 
var hade vi en spännande 
eftermiddag framför oss då 
killarna från Kyrkby hade 
kvar sin turnering. 

Våra 98/99-killar var 
ganska lugna inför sin 
uppgift, där gruppen bestod 
av skolor från de beryktade 
handbollsfästena Torslanda 
och Kungälv.

– Vi vinner det här, säger 
Joel Mumbongo, som 
var övertygad redan innan 
matchstart.

Första matchen mot 
Thorildskolan matchas laget 
hårt och killarna börjar hitta 
sitt spel och målvakten Ib-
rahim Jakupovic dominerar 
mellan stolparna. Vinst med 
20-11 och en kort väntan 
innan Torslandaskolan fi ck 
smaka på samma hårda spel 
som innan. Vinst igen och 
vidare avancemang var re-
dan klart. Sista matchen fi ck 
killarna tyvärr se sig som 
förlorare mot Nordlyck-
eskolans första lag. Detta 
kom att ha betydelse i en 
väntande fi nal. 

Som grupptvåa fi ck Kyrk-
byskolan spela mot Prolym-
piaskolan från Frölunda, 

en idrottsprofi lskola som 
satsar hårt på idrott i skolan. 
En hård match där både 
Joel Mumbongo och Gzim 
Salihi visade stort hjärta 
och hjärna och fullständigt 
bombarderade målvakten 
med hårda och kluriga skott. 
Även Johnny Dahlberg, 
som är en lovande hand-
bollspelare, kom igång med 
sitt fysiska och intelligenta 
spel. Matchen slutar med 
vinst för Kyrkbyskolan som 
nu var redo för fi nal mot 
Nordlyckeskolans andra lag 
som vann en tuff match mot 
sina kompisar i första laget. 

Finalen var en tung 
drabbning för de båda lagen. 
Kyrkbyskolan ledde hela 
matchen inför den entusi-
astiskt påhejande publiken. 
När matchklockan har en 
minut kvar leder Kyrkbys-
kolan med 17-15. Ett snabbt 
mål för Nordlycke ger 
matchen en extra nerv. Hur 
ska vi orka med att försva-
ra detta? När en sekund 
återstår får motståndarna ett 
frikast. Den två meter långa 
superkanonen tar sats, böjer 
sig likt en kobra och slungar 
iväg en raket som borrar sig 
in i nätet bakom en chanslös 
Ibbe Jakupovic. Det kändes 
hopplöst!

Matchen fortsätter med 
fem minuters förlängning 
och matchen är mycket 

jämn. Gzim Salihi börjar 
bomba motståndarnas 
målvakt och när det återstår 
en minut står det 3-3. 
Efter ytterligare ett mål för 
vardera laget återstår endast 
en sekund av matchen då 
Kyrkby får sin revansch i 
sista skottet. Frikast utanför 
straffområdet. Samma situ-
ation som innan, nu var det 
killarnas tur att få avgöra. 
Vem ska skjuta? Hur ska vi 
skjuta? 

Salihi som är längst i la-
get bestämmer sig för att ta 

ansvaret och som han gjorde 
det! Framför sig en mur av 
vita motståndare, omöjligt 
att skjuta över, omöjligt att 
skjuta igenom. Sista skottet 
i matchen. Dags att avgöra! 
Publiken håller andan – 
då smäller det till! Salihi 
lägger sig ner 180 grader 
åt vänster och skjuter rakt i 
målvaktens högra hörn. Vild 
glädje och en och annan tår 
blandas när både killar och 
tjejer stormar planen för att 
gratulera spelarna. 

Kyrkbyskolans sko-

lidrottsförening har efter 
några års vila plötsligt fått 
sin första guldmedalj i ett 
Skol-DM. Nu hoppas vi 
att kunna fortsätta att delta 
i fl er turneringar i vår och 
även nästa år, då med ett 
större elevunderlag och 
nya stjärnor. Näst på tur är 
hästhoppning där ett 10-tal 
tjejer kommer att delta. Vi 
säger bara lycka till!

Tobias Hansson
Stolt idrottslärare

Kyrkbyskolan

– Vann Skol-DM efter stor dramatik
Kyrkbyskolans handbollshjältar

Lyckliga elever från Kyrkbyskolan i Nödinge efter finalvinsten i Skol-DM i minihandboll.

ALAFORS. I sam-
band med Ahlafors 
IF:s 100-årsjubileum 
levererade klubbens 
hedersmedlemmar en 
present i form av en 
gigantisk träskulptur.

Skulpturen har nu 
fått sin hedersplats på 
Sjövallens idrottsplats 
och på fredag är det 
namngivningsfest.

– Vi tyckte det var 
lämpligt att ha det i 
samband med herrla-
gets seriepremiär, säger 
Kennert Larsson.

Kennert Larsson var en av 
de hedersmedlemmar som 
fanns på plats i Medborgar-
huset i november när Ahla-
fors IF fi rade sitt 100-årsju-
bileum och då den magnifi ka 
träskulpturen signerad Hel-
ge Svendsrud överlämna-
des.

– Det är på alla sätt en 
originell gåva som kommer 
att utgöra en symbol för 
föreningen under många år 
framöver. Det är inte utan 
att Helges skapelse kom-
mer att väcka uppmärksam-
het och nyfi kenhet hos dem 
som besöker Sjövallen, säger 
Kennert Larsson.

På fredag kväll, när AIF:s 
herrar spelar sin premiär-
match mot Kärra/Klareberg, 
kommer det att bli namngiv-
ningskalas.

– Det sker en halvtimma 

före matchstart. Spelare från 
ungdomslagen, styrelsen och 
ett antal hedersmedlemmar 
kommer att vara involverade 
i ceremonin.

Träskulpturen är en hen 

– till hälften tjej, till hälften 
kille och med en typisk Zla-
tantruls i nacken. Vilket tröj-
nummer? 100 så klart!  

JONAS ANDERSSON

Denna magnifika träskulptur som hedersmedlemmarna över-
lämnade som gåva till Ahlafors IF i samband med 100-årsjubile-
et har fått sin hedersplats på Sjövallen. På fredag är det namn-
givningskalas.

Namngivningskalas på Sjövallen
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Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

öppet 05-23

TRÄNA UTAN BinDNINGSTID
ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

1500
TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS 

ÄLVÄNGEN

199
GYMKORT

KR / MÅN
295 kr klubbavgift tillkommer (AG-kort)

GYM & KONDITION
GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 
FÖRETAGSFRISKVÅRD 

KIDZCLUB
 BARNDANS
 UNGDOMSKORT 
SENIORKLUBB
SOL & RELAX



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
 Murning Skorstenar, Kakelugnar
 Öppna spisar
 Spiskassetter, Kaminer
 Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
 Inspektion med TV-kamera
 Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

Landslagets 
Fotbollsskola 2014
för flickor och pojkar födda 2007 till  2001

Vimmervi IP 23-26 juni 9:00-15:00
Förutom en kanonkul vecka får du andra saker 

också, en fotboll, en vattenflaska,  
landslagets t-shirt och diplom.

Anmäler dig gör du direkt på webben via vår hemsida

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Bohus centrum
Tel: 031 – 98 22 98 Mobil 0739-16 88 53

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn
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FOTBOLL I ALE

Fre 11 april kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Kärra

Lör 12 april kl 14.00
Nolängen
Nol – Nödinge

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson         60
2. Marie-Louise Björklund/
Bengt-Åke Pettersson                            54
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                51
4. Torsten Johansson/Ronny Andersson 48, 
Nils Lindström/Göte Olsson                      48

BRIDGE

Division 6 D Göteborg
Bosna IF – Nol IK 3-2 (1-0)
Mål NIK: Bojan Ilic, Anders Isaksson. 
Matchens kurrar: Anders Isaksson 3, 
Jonny Stenström 2, Totte Albinsson 1. 

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Neutrala 9-0 
(5-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 4, Adjin 
Smajlovic 2, Andreas Hjort, Aldin 
Cirkic och Hedy Mustafa 1 vardera. 
Matchens kurrar: Adjin Smailovic 3, 
Rahel Faraj 2, Haris Avdic 1.

Älvängens IK – Hålta IK 5-0 
(2-0)
Mål: Felix Rudin 2, Egli Zaimi, Tim 
Webster, Jonathan Franzén.
Matchens kurrar: Felix Rudin 3, Joa-
cim Fougelberg 2, Johan Parinder 1.

Träningsmatcher
Skepplanda BTK – Färgelanda 
IF 1-1 (1-1)
Mål SBTK: Linus Carlsson.

Alvhems IK – Surte IS 4-3 

Damer
Skepplanda BTK – Holma-
lunds IF 0-8

Lödöse/Nygård – Stenung-
sund 4-2 (2-0)
Mål LNIK: Mathilda Johansson 2, Pia 
Brunberg, Jessica Johansson.

FOTBOLL

BASKET

Dubbel olycka för Nol
HISINGEN. Bosna IF 
vann lördagens premiär 
över Nol IK.

Förlusten blev extra 
tung när gästernas an-
kare Charlie Nielsen fi ck 
bäras av plan.

– Dubbel olycka, noll 
poäng och en av våra 
goaste killar skadad. Det 
är tungt, suckar Nolträ-
naren Peter Karlsson.

Ett skräckslaget Nol förlora-
de den fysiska kampen mot 
Bosna på Sälöfjordsvallen. 
Gästerna vägde helt enkelt 
för lätt i duellerna och det 
utnyttjade hemmalaget. 
Förutom tio pigga inled-
ningsminuter var det Bosna 
som ägde boll och skapa-
de de fl esta farligheterna. I 
den 18:e minuten nickade 
Sargon Gorgius in 1-0. Hu-
vudspelet i eget straffområde 
tillhörde inte Nols starkaste 
sida, däremot hotade man 
just via luftrummet i de få-
talet anfall som publiken fi ck 
beskåda i den första halvle-
ken. Framåt gjorde nämligen 
Anders Isaksson comeback i 
Nol och i honom har laget 
fått en tydlig måltavla för 
luftattacker. Matchens tuf-
faste käftsmäll  kom fem mi-
nuter före halvtidsvilan och 
den var självförvållad. Mitt-
backen och ankaret, Charlie 

Nielsen, 42, fastnade i konst-
gräset och vred knät.

Känns illa
– Det lät inte bra och känns 
riktigt illa. Jag kan inte stöd-
ja på benet och vet inte vad 
som har hänt, men att det 
är allvarligt är jag tämligen 
säker på. Just nu känns det 
som att skorna kommer att 
få ställas in i garderoben, om 
jag nu inte har sensationellt 
bra läkkött, säger Nielsen 
från Kungälvs akutmottag-
ning på lördagskvällen och 
konstaterar senare att det 
krävs en magnetröntgen för 
att avgöra skadans omfatt-
ning.

Direkt i inledningen av 
andra halvlek gjorde Bosna 
också 2-0 och det mesta såg 
ut att glida Nol ur händer-

na. Då visade plötsligt årets 
succéspelare Bojan Ilic upp 
sin förmåga och skruvade in 
en hörna från vänster. Re-
duceringen gav orangeskru-
dade NIK ny energi och tio 
minuter senare vann Anders 
Isaksson på nytt en höjd-
duell och bollen seglade in 
bakom hemmakeepern. 2-2 
och kvarten kvar att spela. 
Glädjen blev dock kortvarig. 
Direkt efter avspark trycker 
Bosna tillbaka Nol och skju-
ter från nära håll 3-2.

– Det är inget att säga om. 
De var tyngre och bättre än 
oss idag. Vi vek ner oss och 
kommer inte att analysera 
sönder den här insatsen. Vi 
var inte tillräckligt bra och 
ska inte skylla på något, men 
vi vet att det fi nns tre fyra 
spelare som inte kunde vara 

med idag och som hade till-
fört precis den fysik som vi 
saknade, menar Peter Karls-
son.

Förlorad skyttekung
Nol har förlorat sin skytte-
kung Michael Hintze, men 
har istället fyllt på med ta-
langen Fredrik Johansson, 
AIF, ”frälsaren” Rasmus 
Johansson, SBTK, och har 
dessutom i assisterande trä-
naren Stefan Berndtsson 
en riktig joker.

– Vi hoppas att Stefan 
snart ska känna sig redo för 
att hjälpa killarna därute. 
Med honom på plan lär vi 
inte sakna fysik i alla fall, 
skrattar Peter Karlsson.

Målsättningen för året är 
inte inriktad på någon ta-
bellplacering om man ska tro 
Nolikonen.

– Vi vill att killarna ska 
utvecklas och bli 10% bättre 
som fotbollsspelare. Vad det 
sen innebär återstår att se.

Tja, om ett lag som sluta-
de på samma poäng som se-
riesegrande IK Zenith förra 
säsongen blir 10% vassare i 
år är serieseger det enda rim-
liga.

Det är upp till bevis redan 
på lördag, då Nol möter Nö-
dinge i årets första derby.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Förlust i premiären och knäskada på Charlie Nielsen

Bojan Ilic är definitivt en av Nols nyckelspelare den här säsong-
en, men i premiären fick han inte särskilt många vettiga bollar 
att jobba med. Dessutom spelade Bosna oerhört fysiskt.

Anders Isaksson var med från start i Nol i seriepremiären borta 
mot Bosna IF. Isaksson målade direkt och ägde luftrummet, men 
hemmalaget var tuffare och bättre.

Veteraner på hög. Charlie Nielsen, 42, fick bäras av planen efter 
en befarad knäskada. Assisterande tränaren Stefan Berndtsson, 
41, förbereder sig dock för comeback i Noltröjan. 
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Div 6 D Göteborg
Bosna IF – Nol IK 3-2 (1-0)

FOTBOLL

Tränare: Peter Karlsson, 
sjunde året. 
Assisterande tränare: Stefan 
Berndtsson.
Förluster: Michael Hintze, 
Ahlafors IF, Boban Ilic, dito, 
Jonathan Berndtsson, dito, 
Patrik Åsén, Kode.
Nyförvärv: Stefan Bern-
dtsson, comeback, Fredrik 
Johansson, Ahlafors IF, Ras-
mus Johansson, Skepplanda 
BTK.
Placering i fj ol: 2:a (elva mål 
sämre än IK Zenith). Förlora-
de sedan kvalspelet.
Målsättning 2014: ”Killarna 
ska bli 10% bättre än i fj ol”.
Seriefavoriter: Finlandia.
Nyckelspelare: Anders 
Isaksson och Bojan Ilic.

NOL IK

SERIE-
PREMIÄR!

Alla som löser entré 
erhåller en goodiebag!

Matchvärd: 

Division 5 Västra
TORSDAG 17 APRIL 

KL 18.30
SBTK – DARDANIA IF

DU15
Angered United – Ale Basket 
46 – 42

HU13
Ale Basket F01 – Onsala 
Pirates 49 - 67

DU14
Ale Basket – Onsala Pirates 
66 – 55

DU15
Ale Basket – Partille Basket 
81- 68

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!
Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
Ring Hörsellinjen 

0771-888 000. 
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?
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ALAFORS. Förra årets 
skyttekung i Nödinge, 
Kajin Talat, spelar i år 
för Romelanda i division 
fyra.

Ersättaren heter Adjin 
Smajlovic och impone-
rade stort i premiären 
mot Neutrala.

Tillsammans med 
lekkamraten Rahel Faraj 
i anfallet svarade de för 
sex av nio mål.

Nästa år har Nödinge SK 
eget konstgräs, till dess an-

vänder de Sjövallen vid be-
hov. Det fungerade riktigt 
bra när division 6D Göte-
borg sparkade igång med match mot nykomlingen 

Neutrala. Årsfärske träna-
ren Kalle Hamfeldt fick 
bevittna ett överlägset NSK 
som visade upp ett piggt an-
fallsspel. Det var 5-0 redan i 
halvlek.

– Det fanns en hel del som 
såg bra ut, men det finns mer 
att kräva. Jag tror inte Neu-
trala var någon direkt vär-
demätare. Efter derbyt mot 
Nol nu på lördag får vi ett 
bättre besked om var vi står 
rent formmässigt, menade 
Hamfeldt.

På plussidan fanns själv-
klart fyramålsskytten Rahel 

Faraj som lekte fantastiskt 
bra ihop med nyförvärvet 
från Borås AIK Adjin Smaj-
lovic.

– Det känns helt suveränt 
att spela med Adjin. Han är 
stor och stark, håller undan 
och släpper bollen i rätt läge. 
Jag behöver bara springa i 
djupled, sa fyramålsskytten 
Rahel Faraj och fortsatte:

– I år går vi för serieseger. 
Jag tycker vi har en komplett 
trupp och även om Kajin 

Talat har lämnat oss känns 
vi väldigt giftiga framåt.

Nödinge SK slutade fem-
ma i fjol, men var länge med 
i den absoluta tätstriden. 
Kalle Hamfeldt vet vad som 
måste bli bättre för att gå 
hela vägen.

– Försvarsspelet över hela 
banan måste förbättras. Vi 
måste spela tajtare och det 
tycker jag att vi har gjort 
under försäsongen, men 
försvarsspelet kommer vi få 

fortsätta jobba hårt med.
I Hamfeldt har Nödinge 

också sin viktigaste fältherre, 
men en hälskada hindrade 
honom från spel i premiären.

– Det gör fortfarande ont 
fast jag tror inte det blir nå-
gon långvarig frånvaro. Ett 
derby missar jag ogärna, 
avslutade en förväntansfull 
NSK-tränare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Målfest när Nödinge 
premiärspelade
– Sex mål av nya anfallsduon

Serie: Division 6 D Göteborg
Tränare: Kalle Hamfeldt.
Assisterande tränare: 
Magnus Olofsson och Haris 
Avdic.
Nyförvärv: Adjin Smajlovic, 
Haris Avdic.
Förluster: Kajin Talat, 
Romelanda, Hanef Ahmed, 
Kode IF.
Placering i fjol: 5:a
Målsättning 2014: Vi får se…
Seriefavoriter: Nol, ÄIK och 
Finlandia blir tuffa.
Nyckelspelare: Kalle Ham-
feldt och Adjin Smajlovic.

NÖDINGE SK

Nytt radarpar. Adjin Smajlovic och Rahel Faraj bildade anfallsduo i premiären mot Neutrala. Nö-
dinge vann med 9-0 på Sjövallens konstgräs och det nya radarparet levererade direkt.

 Rahel Faraj signerade fyra av  
 målen när Nödinge SK premiär-  
 segrade över Neutrala. 

Spelande tränare. Kalle Ham-
feldt tvingades dock stå över 
premiären på grund av en 
hälskada.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK har imponerat stort 
under försäsongen.

Formen tycks vara be-
stående ty i seriepremi-
ären mot Hålta i lördags 
var det bitvis kattens 
lek med råttan.

Hemmalaget vann 
med klara 5-0 (2-0).

Älvängens IK kommer med 

all sannolikhet att blanda 
sig i toppstriden i årets divi-
sion 6-serie. Tränaren Peter 
”Erra” Eriksson har en ung 
men ack så spelskicklig trupp 
till sitt förfogande.

– Killarna har tagit ett 
steg framåt och spelar mer 
för varandra nu än vad som 
var fallet i fjol. Då var det 
mer individuella prestatio-
ner som gällde. Dessutom 
har truppen breddats. Vi har 
fått en helt annan konkur-
rens som gör att det är bättre 
fart på träningarna, förklarar 

”Erra”.
Trots en del tunga av-

bräck i premiären, bland 
annat saknades nyförvärvet 
Niklas Ahlbom (Ahlafors 
IF) som ådrog sig en lårs-
kada i genrepet, så behövde 
aldrig hemmapubliken runt 
Älvevis konstgräsplan vara 
oroliga. ÄIK gick fram till en 
2-0-ledning efter en kvarts 
spel innan gästerna fick 
flyttat upp positionerna en 
aning. Bland annat brände 
Hålta en straff och ett friläge 
under den första halvleken.

– Vi gick ner oss och bjöd 
in dem i matchen. Det blev 
betydligt bättre efter pausvi-
lan, förklarar Peter Eriksson.

I den andra halvleken var 
Hålta knappt över på Äl-
vängens planhalva och de 
blåvita sprang enkelt ifrån 
till 5-0.

– Stabilt, men jag tror att 
vår kommande motståndare, 
Hälsö, blir en betydligt 
bättre värdemätare på vart 
vi står. En på papperet svår 
bortamatch, avslutar Peter 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Älvängens målskyttar i premiären mot Hålta blev Felix Rudin (två), Egli Zaimi, Tim Webster och 
Jonathan Franzén. 
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Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Hålta IK 5-0 (2-0)

FOTBOLL

– Hålta en munsbit i premiären
Smakstart för ÄIK

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se  Felix Rudin gjorde två mål, varav det ena på straff,  

 när ÄIK premiärvann hemma mot Hålta i lördags. 

Division 6D Göteborg
Nödinge SK - Neutrala IF 9-0 (5-0)

FOTBOLL
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ALAFORS. Förra årets 
skyttekung i Nödinge, 
Kajin Talat, spelar i år 
för Romelanda i division 
fyra.

Ersättaren heter Adjin 
Smajlovic och impone-
rade stort i premiären 
mot Neutrala.

Tillsammans med 
lekkamraten Rahel Faraj 
i anfallet svarade de för 
sex av nio mål.

Nästa år har Nödinge SK 
eget konstgräs, till dess an-

vänder de Sjövallen vid be-
hov. Det fungerade riktigt 
bra när division 6D Göte-
borg sparkade igång med match mot nykomlingen 

Neutrala. Årsfärske träna-
ren Kalle Hamfeldt fick 
bevittna ett överlägset NSK 
som visade upp ett piggt an-
fallsspel. Det var 5-0 redan i 
halvlek.

– Det fanns en hel del som 
såg bra ut, men det finns mer 
att kräva. Jag tror inte Neu-
trala var någon direkt vär-
demätare. Efter derbyt mot 
Nol nu på lördag får vi ett 
bättre besked om var vi står 
rent formmässigt, menade 
Hamfeldt.

På plussidan fanns själv-
klart fyramålsskytten Rahel 

Faraj som lekte fantastiskt 
bra ihop med nyförvärvet 
från Borås AIK Adjin Smaj-
lovic.

– Det känns helt suveränt 
att spela med Adjin. Han är 
stor och stark, håller undan 
och släpper bollen i rätt läge. 
Jag behöver bara springa i 
djupled, sa fyramålsskytten 
Rahel Faraj och fortsatte:

– I år går vi för serieseger. 
Jag tycker vi har en komplett 
trupp och även om Kajin 

Talat har lämnat oss känns 
vi väldigt giftiga framåt.

Nödinge SK slutade fem-
ma i fjol, men var länge med 
i den absoluta tätstriden. 
Kalle Hamfeldt vet vad som 
måste bli bättre för att gå 
hela vägen.

– Försvarsspelet över hela 
banan måste förbättras. Vi 
måste spela tajtare och det 
tycker jag att vi har gjort 
under försäsongen, men 
försvarsspelet kommer vi få 

fortsätta jobba hårt med.
I Hamfeldt har Nödinge 

också sin viktigaste fältherre, 
men en hälskada hindrade 
honom från spel i premiären.

– Det gör fortfarande ont 
fast jag tror inte det blir nå-
gon långvarig frånvaro. Ett 
derby missar jag ogärna, 
avslutade en förväntansfull 
NSK-tränare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Målfest när Nödinge 
premiärspelade
– Sex mål av nya anfallsduon

Serie: Division 6 D Göteborg
Tränare: Kalle Hamfeldt.
Assisterande tränare: 
Magnus Olofsson och Haris 
Avdic.
Nyförvärv: Adjin Smajlovic, 
Haris Avdic.
Förluster: Kajin Talat, 
Romelanda, Hanef Ahmed, 
Kode IF.
Placering i fjol: 5:a
Målsättning 2014: Vi får se…
Seriefavoriter: Nol, ÄIK och 
Finlandia blir tuffa.
Nyckelspelare: Kalle Ham-
feldt och Adjin Smajlovic.

NÖDINGE SK

Nytt radarpar. Adjin Smajlovic och Rahel Faraj bildade anfallsduo i premiären mot Neutrala. Nö-
dinge vann med 9-0 på Sjövallens konstgräs och det nya radarparet levererade direkt.

 Rahel Faraj signerade fyra av  
 målen när Nödinge SK premiär-  
 segrade över Neutrala. 

Spelande tränare. Kalle Ham-
feldt tvingades dock stå över 
premiären på grund av en 
hälskada.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK har imponerat stort 
under försäsongen.

Formen tycks vara be-
stående ty i seriepremi-
ären mot Hålta i lördags 
var det bitvis kattens 
lek med råttan.

Hemmalaget vann 
med klara 5-0 (2-0).

Älvängens IK kommer med 

all sannolikhet att blanda 
sig i toppstriden i årets divi-
sion 6-serie. Tränaren Peter 
”Erra” Eriksson har en ung 
men ack så spelskicklig trupp 
till sitt förfogande.

– Killarna har tagit ett 
steg framåt och spelar mer 
för varandra nu än vad som 
var fallet i fjol. Då var det 
mer individuella prestatio-
ner som gällde. Dessutom 
har truppen breddats. Vi har 
fått en helt annan konkur-
rens som gör att det är bättre 
fart på träningarna, förklarar 

”Erra”.
Trots en del tunga av-

bräck i premiären, bland 
annat saknades nyförvärvet 
Niklas Ahlbom (Ahlafors 
IF) som ådrog sig en lårs-
kada i genrepet, så behövde 
aldrig hemmapubliken runt 
Älvevis konstgräsplan vara 
oroliga. ÄIK gick fram till en 
2-0-ledning efter en kvarts 
spel innan gästerna fick 
flyttat upp positionerna en 
aning. Bland annat brände 
Hålta en straff och ett friläge 
under den första halvleken.

– Vi gick ner oss och bjöd 
in dem i matchen. Det blev 
betydligt bättre efter pausvi-
lan, förklarar Peter Eriksson.

I den andra halvleken var 
Hålta knappt över på Äl-
vängens planhalva och de 
blåvita sprang enkelt ifrån 
till 5-0.

– Stabilt, men jag tror att 
vår kommande motståndare, 
Hälsö, blir en betydligt 
bättre värdemätare på vart 
vi står. En på papperet svår 
bortamatch, avslutar Peter 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Älvängens målskyttar i premiären mot Hålta blev Felix Rudin (två), Egli Zaimi, Tim Webster och 
Jonathan Franzén. 
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Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Hålta IK 5-0 (2-0)

FOTBOLL

– Hålta en munsbit i premiären
Smakstart för ÄIK

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se  Felix Rudin gjorde två mål, varav det ena på straff,  

 när ÄIK premiärvann hemma mot Hålta i lördags. 

Division 6D Göteborg
Nödinge SK - Neutrala IF 9-0 (5-0)

FOTBOLL
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BOHUS. Efter närmare 
30 år i IK Drivringen ska 
Gunilla Wallengren nu 
börja tävla för Bohus IF. 

Att aleklubben startar 
upp en handikappsek-
tion i precis samma 
veva som hennes mo-
derklubb i Trollhättan 
läggs ner var bara ett 
lyckat sammanträffan-
de. 

Hon är den första medlem-
men i Bohus IF:s nystartade 
handikappsektion och nästa 
steg blir att ta emot fl er.

Med många års erfarenhet 
och fl ertalet både EM- och 
VM-medaljer i ryggsäck-
en blir hålandabon Gunilla 
Wallengren ett välkommet 
tillskott.

– Jag är gärna en ambas-
sadör för klubben, säger hon.

Bohus IF har nyligen gått 
med i Svenska handikapp-
förbundet och när Gunilla 

Wallengren plötsligt stod 
utan klubb då IK Drivringen 
lades ner var valet givet.

– Det kändes självklart att 
gå över till Bohus IF, men 
eftersom det fortfarande inte 
fi nns någon träningsbana i 
kommunen, så jag fortsätter 
att träna i Alingsås.

Nu ser hon sin chans att 
som mentor kunna bidra 
med sin värdefulla kunskap 
till aleklubben. 

– Spontant känns det jät-
teroligt. Jag ser bara fördelar 
och det här blir en helt ny 
start för mig.  Är jag med 
vill jag ge något tillbaka. Det 
som också är kul är att Bohus 
IF är en klubb för alla, till 
skillnad från min förra som 
var en renodlad handikapp-
förening. 

Önskar utomhusarena
För tränaren Per Carlsson 
är det en självklarhet att frii-
drotten ska vara för alla. 

– Vi vill vara en förening 
som bedriver träning och 
tävling för alla, vi måste kun-
na göra det. Tanken på att gå 

med i Svenska handikappför-
bundet har funnits i ungefär 
två års tid och jag är glad att 
vi äntligen är där. 

Guldkantat tillskott i Bohus IF
– Startar upp handikapp-
sektion och värvar Wallengren

Bohus IF växer så det knakar. Idag har man cirka 200 medlemmar samt 20-25 i kö. Nu startar föreningen dessutom upp en handikapp-
sektion, där Gunilla Wallengren blir en given frontfigur.

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

För klubben kommer inte 
uppstarten av en handikapp-
sektion att innebära några 
direkt konkreta förändring-
ar, utan det mesta går att in-
tegrera i den befi ntliga verk-
samheten.

– Man får tänka ett extra 
varv som tränare, men an-
nars är friidrott rätt enkelt 

och man behöver inte tänka 
”special”. Det är lätt att an-
passa efter individen. 

Bohus IF växer så det 
knakar och klubben har un-
der fl era år efterfrågat en 
utomhusarena uppe vid Jen-
nylundsområdet. Per Carls-
son och Gunilla Wallengren 
har lämnat ett medborgar-

förslag som varit uppe i Kul-
tur- och fritidsnämnden och 
skickats vidare till Kommun-
styrelsen. 

– Ska vi bli en 100-pro-
centig friidrottsförening så 
behöver vi den här arenan 
och jag tror att det kommer 
bli verklighet, säger Per 
Carlsson med övertygelse.

Division 3 NV Götaland

vs
KÄRRA KIF

Fredag 11 april kl 19.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
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ALAFORS. På fredag är 
det seriepremiär för 
Ahlafors IF:s herrar i 
division 3.

Årsfärska tränarduon 
Erik Henriksson och 
Daniel Eriksson har en 
spännande trupp med en 
mix av gammalt och ungt 
att forma ett lag med.

– Det ser riktigt bra ut 
och fl era av nyförvärven 
har visat hög klass, säger 
Erik Henriksson.

Kärra KIF slutade åtta i fjol-
årets division 3 nordvästra 
Götaland, en seger före just 
Ahlafors IF. När lagen möt-
tes förra året vann de varsin 
match och i år menar Erik 
Henriksson att det känns som 
ett bra premiärmotstånd.

– Vi har scoutat dem väl 
och det känns som att vi har 
koll på vilka vi möter. De tre 
senaste träningsmatcherna 
har vi spelat 9-0 och vi har 

faktiskt inte släppt in ett enda 
spelmål på fem matcher, sä-
ger Erik Henriksson.

Han öser beröm över in-
ställningen i truppen och 
spelarnas engagemang.

– Det är ett motiverat 
gäng som vill spela fotboll 
precis så som vi önskar. Vi 
vill äga bollen och etablera 
spel på deras planhalva.

Många imponerar
Det är många intressanta ny-
förvärv i årets trupp, några 
som har imponerat lite extra?

– Jag tycker att alla har vi-
sat framfötterna, men det har 
nog inte undgått någon att 
Markus Hedberg från ÄIK 
blir en stor tillgång. Framåt 
har Michael Hintze visat att 
han klarat steget från sexan. 
Sedan är det kul att se en spe-
lare som Rade Radovic som 
har både fysik och en känslig 
fot. Han och Nima Kadivar 
från Torslanda konkurrerar 
båda om en plats i startelvan, 
svarar Erik Henriksson.

Ahlafors IF genrepade 
mot Utsikten på måndags-

kvällen. Resultatet hittar du 
på alekuriren.se.

Viktig kugge. Målvakten Andreas Skånberg tillhör som vanligt numera Ahlafors IF:s viktigaste spe-
lare. Är han på topp är det närmast omöjligt för motståndarna att hitta rätt.
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AHLAFORS IF
1913 2014

Serie: Division 3 nordvästra 
Götaland
Tränare: Daniel Eriksson och 
Erik Henriksson
Nyförvärv: Rade Radovic, 
Surte IS, Jonatan Bernts-
son, Nol IK, Michael Hintze, 
dito, Boban Ilic, dito, Jesper 
Johannesson, dito, Hamdan 
Ramadan, dito, Markus Hed-
berg, Älvängens IK, Nima 
Kadivar, Torslanda IK, Robin 
Andersson, dito, Martin 
Rundqvist, SG-97.
Förluster: Jonathan Henriks-
son, Lunden ÖBK, Jihad 
Nashabat, Lärje-Angered, 
Moha Abdulrazek, klubb 
oklart. 
Seriefavoriter: ”Ahlafors IF 
och kanske Skoftebyn”.
Målsättning: ”Att bli bättre 
för varje match och vinna så 
många som möjligt”.
Nyckelspelare: Andreas 
Skånberg, Henrik Andersson, 
Johan Elving.

AHLAFORS IF

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Premiär för AIF
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Missa inte årets fest, där ni som  
företagare i Ale bjuds på en äkta galakväll. 

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av  
Företagarna Ale och vinnarna i Webfab Ale  
The Contest  koras. Under middagen underhåller 
Fridha Lundell och Michael Bäck.  
The Flashmen bjuder sedan upp till dans.

Anmälan sker via följande länk  www.ale.se/anmalan
Pris: 595 sek ex moms

Partners:  
Leader Göta älv, Leader, EU, TILLT, Alekuriren, Surte Lagerservice, Box Music,  
Blomsterriket, Kollanda Grus, Swedbank, Ahlafors Bryggeri, Länsförsäkringar Bank

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

FRIDHA LUNDELL 
& MICHAEL BÄCK
U N D E R H Å L L E R

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES

NÖDINGE. Ställ bilen – 
ta cykeln!

Den uppmaningen 
lanseras över hela Göte-
borgsregionen.

I lördags arrangerades 
Aletrampet, som lock-
ade cyklister från olika 
delar av kommunen.

Aletrampet, som har funnits 
i olika utformningar förr om 
åren, ska ses som en del i den 
kampanj som görs för att få 
fl er att använda cykeln istäl-
let för bilen. Ale kommun 
stod som värd för lördagens 

arrangemang som hade sin 
knutpunkt på Ale Torg. Ale-
borna kunde cykla från någon 
av pendelstationerna i Bohus, 
Nol eller Älvängen och där 
Nödinge utgjorde målet.

– Det var inte frågan om 
någon tävling utan alla cyk-
lade i sin egen takt. Priser 
lottades ut bland deltagarna, 
säger folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén som fanns vid 
startplatsen i Älvängen.

Totalt räknades det in 52 
cyklister, 35 vuxna och 17 
barn. De trampande delta-
garna slapp tack och lov un-
dan regnet.

– Det blev en riktigt trev-
lig dag. Cykelservicen som 
erbjöds i Nödinge var oer-
hört uppskattad och det var 
fullt tryck hela tiden, berättar 
miljöplanerare Annika Fri-
berg.

Besökarna kunde ock-
så prova på elcykel och den 
numera berömda vikcykeln 
demonstrerades för alla in-
tresserade.

– Vikcykeln är suverän 
för dem som vill ha med sig 
cykeln på pendeltåget, säger 
Annika Friberg.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. I lördags 
gästspelade LasseMa-
jas Detektivbyrå i Ale 
gymnasium.

Föreställningen drog 
fullt hus.

– 150 biljetter sål-
de slut på två timmar, 
berättar kultursekretare 
Lisa Haeger.

LasseMajas Detektivbyrå – 
Operamysteriet – är en ope-
ramusikal för barn skriven 
av Malin Hülphers. Det är 
GöteborgsOperan som står 
bakom föreställningen med 
Mia Ringblom Hjertner 
som regissör.

Uppsättningen har blivit 
en succé och lockat storpu-
blik runtom i Göteborgs-
området, Nödinge utgjorde 
inget undantag.

– Folk köade när vi släpp-
te biljetterna, berättar Lisa 
Haeger.

I en av huvudrollerna 
återfi nns Amanda Anders-
son från Alafors. Hon spelar 
Maja och faktum är att hen-
nes motspelare, Sebastian 
Hedar (Lasse), också har an-
knytning till Alafors.

– Sebastians morfar kom-
mer från Alafors, berättar 
Amanda som själv går i sjätte 
klass på Ahlafors Fria Skola 
och som var lite extra nervös 
inför lördagens föreställ-
ning.

– Det var roligt att få upp-
träda på hemmaplan. Jag 
hade en hel del känningar i 
publiken, berättar Amanda.

Det är just sång, dans och 
teater som Amanda Anders-
son drömmer om att få syssla 
med även i framtiden.

– Att få göra Maja är lite 
av en dröm som har gått i 

uppfyllelse. Jag tycker det 
är fantastiskt roligt att stå på 
scen och det vill jag fortsätta 
med.

JONAS ANDERSSON

Onsdag 9 april kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 13 april kl 18.00
Onsdag 16 april kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Elisabeth Sandblom-Svensson med maken Sven-Erik kom cyk-
lande från Skepplanda, tog en tur till Klädkällaren, och hem igen 
via Nödinge. En träningstur inför kommande resa då paret ska 
cykla runt Bodensjön. Polisman Ulf Einarsson fick 

besök av Joakim och Emil Le-
vinsson som tog sig en närma-
re titt på polisbilen.Aletrampet har återuppstått

Succé för LasseMaja
– Alaforstjej i 
huvudrollen

LasseMaja – Operamysteriet – visades i Ale gymnasium i lör-
dags. Amanda Andersson från Alafors spelade en av huvudrollerna 
(Maja). Sebastian Hedar agerade i rollen som Lasse. 

Slutsålt. 150 biljetter gick åt i ett nafs när LasseMajas Detektivby-
rå gästade Nödinge.
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ÄLVÄNGEN. Alebygdens RPG-avdelning 
gästades i torsdags i Missionskyrkan av 
operasångaren Rolf Nilsson från Göte-
borgsOperan. Rubriken för hans framträ-
dande hade han satt till ”Från bönehus till 
operahus”. Repertoaren täckte också väl in 
sånger från dessa båda estrader.

Sångardebuten skedde som 7-åring vid 
julfesten i ett EFS-kapell i ett fi skeläge på 
Blekingekusten där han växte upp. Sång-
en han då sjöng var ”Medan allting ler o 
blommar..” Alltsedan dess har han varje år 
medverkat vid adventsgudstjänster i detta 
kapell, regelbundet under 68 år! Hans håg 
stod till att bli sångare, men hans föräldrar 
tyckte han skulle skaffa sig ett ”riktigt” yrke 
och övertalade honom att studera i handels-
skola. På ett kåserande sätt fullt av humor 
berättade han hur misslyckad den karriären 
blev. Vid en talangtävling, där han uppträd-
de samtidigt med Ann-Louise Hansson, 
som han fått ressällskap med till tävlingen 
och blivit så störtförälskad att han höll på 
att svimma, upptäcktes han av Lasse Dahl-
qvist och därmed började en sångarbana via 
utbildningar i Göteborg och vid Osloo-
peran innan han engagerades vid Stora 
Teatern under 30 år och därefter i 20 år vid 
Göteborgsoperan trots sina 75 år, medan 
operasångare normalt pensioneras vid 55 
års ålder. Under mötet fi ck vi lyssna till 
sånger såväl ur Einar Ekbergs amerikare-
pertoar, som Evert Taubes ”Serenad” och 
”Min älskling är som en ros” och italienska 
operetter för att avsluta med psalmen ”O 
store Gud” som sjöngs unisont. 

Närmast får vi besök den 23/4 av förre 
riksdagsmannen Elver Jonsson som berättar 
om Raoul Wallenbergs liv och gärning.

Daniel Höglund 

Uppskattat sångarbesök hos RPG
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Rüdesheim
vid Rhen
6 dagar i Sydtyskland
Rheinhotel Rüdesheim 
★★★

Det finns otaliga historier om 
folk som har funnit sitt livs kärlek 
i den romantiska, sydtyska vinbyn 
Rüdesheim vid Rhens blåa flod-
bank. Och lika många återvänder 
till byn som går under titeln “det 
festligaste hörnet av Tyskland”. 
Mittpunkten är den kullerstens-
belagda gränden Drosselgasse, 
där musik och glad stämning 
strömmar ut från värdshus efter 
värdshus mellan korsvirkeshusen. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 7/12 
2014. 
  

Pris per person i dubbelrum

potatispannkaka och 
rundvisning i vinkällaren 
Drosselkellerei

från KD Köln-Düsseldorf 
på Mosel (maj-okt) och 
Rhen

2.399:-
Pris utan reskod från 2.699:-

Pristillägg: 

Herrgårdssemester 
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård ★★★★

När du kommer körande genom 
allén upp till Ronnums Herrgård, 
möter du synen av en ståtlig her-
rgård byggd på 1700-talet, belä-
gen i en härlig gårdsmiljö och en 
vacker herrgårdspark. En semes-
ter på denna 4-stjärniga herrgård 
är svensk tradition och nostalgi i 
kombination med stråk av mod-
ern lyx och välbehag. Herrgården 
ligger naturskönt vid Vänerns 
södra spets mellan Trollhättan 
(13 km) och Vänersborg (5 
km), och här har du en per-
fekt utgångspunkt för en skön 
herrgårdssemester. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

med hembakat

Ankomst: Fredag t.o.m. 
13/6 och i perioden 15/8-
19/12, måndag-onsdag 16/6-
13/8, samt valfri 17-19/4, 
29-30/5, 6-7/6, 10-17/10 och 
24-31/10 2014. 

Ronnums Herrgård

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 år ½ priset 

Sommarsemester
2.899:-

I samarbete med

 

– Sprängfylld kulturfestival i Ahlafors Spinneri
Fullt drag i Alafors till helgen
ALAFORS. Alafors får 
en ny träffpunkt för 
ung kultur – Mötesplats 
Spinneriet.

Pelarfestivalen nu 
på lördag får därför 
sällskap av Spinneriet-
dagen.

Med Ales unga kultur-
elit på plats utlovas en 
oförglömlig dag full-
späckad av musik, tea-
ter, dans, film och konst 
i alla dess former.

Nu till helgen finns all an-
ledning att styra kosan mot 
Alafors. Redan på fredag 
startar festligheterna med en 
invigningsceremoni för det 
nya boendet för ensamkom-
mande barn. Musik, fotout-
ställning samt tal av inbjudna 
politiker och tjänstemän.

På lördagen har det sedan 
blivit dags för ett kärt åter-
seende av Pelarfestivalen, 
som i år slagits samman med 
Spinnerietdagen, som blir 
en kickoff för den nya knut-
punkten Mötesplats Spinne-
riet, som väntas dra igång på 
allvar i september. Resulta-
tet: en gränsöverskridande 
kulturfestival med något för 
alla.

Redan tidig eftermid-

dag öppnar vinnarbandet i 
Alerocken 2013, The Jocals, 
scenen på Pelarteatern där 
inte mindre än 15 artister 
kommer att avlösa varandra 
under dagen. Bland dessa 
hittar vi flera lokala stjärn-
skott, som 70-talsinspirerade 
The Sympathy, stenhårda 
Eldrimner och showande 
Backlights. Dessutom gästar 
göteborgsrapparna i Makt-
skiftet. 

I teatern visas dokumen-
tärfilm, Dj:n och fotografen 

Rami Agha visar bilder från 
Syrien och Ales egen dans-
kung Sabi Sabahudin in-
troducerar ungdomarna för 
dansens värld. 

Dessutom blir det poäng-
promenad, lotterier och an-
nat smått och gott.

– Jag vill bjuda in alla Ales 
ungdomar till en festival 
för att inspirera till Mötes-
plats Spinneriet. Tanken är 

att den ska fungera som ett 
komplement till ungdom-
sverksamheten i Ale och nu 
tar vi ett första steg. Sedan 
får vi se hur det ska växa 
fram, men förhoppningen 
är att ungdomarna själva ska 
vilja vara med och utveckla 
verksamheten, säger projekt-
ledaren Anna Rådvik. 

 
JOHANNA ROOS

Dansinspiration. Ales egen danskung Sabi Sabahudin kommer 
att hålla workshops på tema dans.

Musik till tusen. Alebandet Backlights är ett av sammanlagt 15 band och artister som står på Pe-
larteaterns scen på lördag.

MÖTESPLATS SPINNERIET 

Som ett komplement till 
Mötesplats ungdom i Nödinge 
skapas en ny ungdomsverk-
samhet i Pelarteaterns lokaler 
i Alafors. 
Verksamheten vänder sig till 
de lite äldre ungdomarna och 
fokus ligger på kultur, men 
även entreprenörskap. 
Det är ett samverkansprojekt 
mellan Nol-Alafors Kultur-
förening, Pelarteatern och 
Mötesplats Spinneriet med 
stöd från Vakna-fonden och 
Studieförbundet Vuxenskolan.
Man samarbetar även med 
Ahlafors IF, Kulturskolan i Ale, 

Ale fritid, Mötesplats ungdom, 
samt lokala företag.
Man har även stöd från 
Vakna-fonden och Studieför-
bundet Vuxenskolan.
Mötesplats Spinneriet kom-
mer att dra igång på allvar 
först till hösten, men sam-
manslagningen av Pelarfes-
tivalen och Spinnerietdagen 
som hålls nu på lördag blir en 
kickoff för den nya verksam-
heten. 
Redan i sommar kommer det 
att hållas aktiviteter i form av 
lägerverksamhet. 
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SKEPPLANDA. Lördagen 
den 22 mars samlades 30 
medlemmar från Skepplanda 
Hemvärns- och kulturför-
ening för sitt trettonde års-
möte i museet. Ordförande 
Gunnar Ringholm hälsade 
välkommen och förklarade 
mötet öppnat.

Efter genomgången verk-
samhetsberättelse och kassa-
rapport tillstyrkte revisorer-
na ansvarsfrihet för 2013 års 
styrelse.

Efter tolv år som fören-
ingens ordförande avsade sig 
Gunnar Ringholm omval. 
Till ny ordförande valdes 
den tidigare vice ordföran-

den Åke Larsson. Gunnar 
blir hans mentor och valdes 
till vice ordförande i två år.

Torbjörn Jonsson efter-
trädde K-A Axelsson som 
styrelsesuppleant. Barbro 
Olsson efterträdde Marian-
ne Eklund som revisor.

Efter avslutade årsmö-
tesförhandlingar fick vi ett 
mycket underhållande och 
intressant föredrag av Övlt 
Erik Pousar om Förbundet 
Västsvenska Militärarvet. 
Sammankomsten avslutades 
med goda smörgåstårtor 
samt cider kaffe och kaka. 

Gunnar Ringholm

Efter tolv år som ordförande i Skepplanda Hemvärns- och kul-
turförening avsade sig Gunnar Ringholm omval. Till höger ses 
Karl-Axel Axelsson.
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Ombytta roller i Skepplanda Hemvärns- och kulturförening

Ale kommun, Företagarna 
Ale och Webfab bjuder tors-
dag 24 april in till historiens 
första näringslivsgala – åt-
minstone i Surte.

Det lokala näringslivet har 
bjudits in och anmälan sker 
via kommunens hemsida.

Under kvällen uppmärk-

sammas Årets Företagare 
och dessutom koras vinnarna 
i Webfab Ale, en tävling 
för för företagare som vill 
utvecklas på nätet.

En industrilokal på 
Kvarnvägen 1 i Surte 
förvandlas för en kväll till 
festplats för näringslivet 

och kommunrepresentan-
ter. Syftet är att förbättra 
klimatet ytterligare och 
skapa ett festligt forum för 
nätverkande dels företagare 
emellan dels mellan kommun 
och näringsidkare. Under 
middagen delar Företagarna 
Ale ut sitt prestigefyllda pris 

till Årets Företagare. Frida 
Lundell och Michael Bäck 
svarar för underhållningen 
under trerättersmenyn, men 
senare blir det även dansanta 
toner av det lokala dansban-
det The Flashmen. Anmälan 
måste ske senast 17 april.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Näringslivsgala i Ale närmar sig
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Missa inte årets fest, där ni som  
företagare i Ale bjuds på en äkta galakväll. 

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av  
Företagarna Ale och vinnarna i Webfab Ale  
The Contest  koras. Under middagen underhåller 
Fridha Lundell och Michael Bäck.  
The Flashmen bjuder sedan upp till dans.

Anmälan sker via följande länk  www.ale.se/anmalan
Pris: 595 sek ex moms

Partners:  
Leader Göta älv, Leader, EU, TILLT, Alekuriren, Surte Lagerservice, Box Music,  
Blomsterriket, Kollanda Grus, Swedbank, Ahlafors Bryggeri, Länsförsäkringar Bank

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

FRIDHA LUNDELL 
& MICHAEL BÄCK
U N D E R H Å L L E R

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES

NÖDINGE. Ställ bilen – 
ta cykeln!

Den uppmaningen 
lanseras över hela Göte-
borgsregionen.

I lördags arrangerades 
Aletrampet, som lock-
ade cyklister från olika 
delar av kommunen.

Aletrampet, som har funnits 
i olika utformningar förr om 
åren, ska ses som en del i den 
kampanj som görs för att få 
fl er att använda cykeln istäl-
let för bilen. Ale kommun 
stod som värd för lördagens 

arrangemang som hade sin 
knutpunkt på Ale Torg. Ale-
borna kunde cykla från någon 
av pendelstationerna i Bohus, 
Nol eller Älvängen och där 
Nödinge utgjorde målet.

– Det var inte frågan om 
någon tävling utan alla cyk-
lade i sin egen takt. Priser 
lottades ut bland deltagarna, 
säger folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén som fanns vid 
startplatsen i Älvängen.

Totalt räknades det in 52 
cyklister, 35 vuxna och 17 
barn. De trampande delta-
garna slapp tack och lov un-
dan regnet.

– Det blev en riktigt trev-
lig dag. Cykelservicen som 
erbjöds i Nödinge var oer-
hört uppskattad och det var 
fullt tryck hela tiden, berättar 
miljöplanerare Annika Fri-
berg.

Besökarna kunde ock-
så prova på elcykel och den 
numera berömda vikcykeln 
demonstrerades för alla in-
tresserade.

– Vikcykeln är suverän 
för dem som vill ha med sig 
cykeln på pendeltåget, säger 
Annika Friberg.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. I lördags 
gästspelade LasseMa-
jas Detektivbyrå i Ale 
gymnasium.

Föreställningen drog 
fullt hus.

– 150 biljetter sål-
de slut på två timmar, 
berättar kultursekretare 
Lisa Haeger.

LasseMajas Detektivbyrå – 
Operamysteriet – är en ope-
ramusikal för barn skriven 
av Malin Hülphers. Det är 
GöteborgsOperan som står 
bakom föreställningen med 
Mia Ringblom Hjertner 
som regissör.

Uppsättningen har blivit 
en succé och lockat storpu-
blik runtom i Göteborgs-
området, Nödinge utgjorde 
inget undantag.

– Folk köade när vi släpp-
te biljetterna, berättar Lisa 
Haeger.

I en av huvudrollerna 
återfi nns Amanda Anders-
son från Alafors. Hon spelar 
Maja och faktum är att hen-
nes motspelare, Sebastian 
Hedar (Lasse), också har an-
knytning till Alafors.

– Sebastians morfar kom-
mer från Alafors, berättar 
Amanda som själv går i sjätte 
klass på Ahlafors Fria Skola 
och som var lite extra nervös 
inför lördagens föreställ-
ning.

– Det var roligt att få upp-
träda på hemmaplan. Jag 
hade en hel del känningar i 
publiken, berättar Amanda.

Det är just sång, dans och 
teater som Amanda Anders-
son drömmer om att få syssla 
med även i framtiden.

– Att få göra Maja är lite 
av en dröm som har gått i 

uppfyllelse. Jag tycker det 
är fantastiskt roligt att stå på 
scen och det vill jag fortsätta 
med.

JONAS ANDERSSON

Onsdag 9 april kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 13 april kl 18.00
Onsdag 16 april kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Elisabeth Sandblom-Svensson med maken Sven-Erik kom cyk-
lande från Skepplanda, tog en tur till Klädkällaren, och hem igen 
via Nödinge. En träningstur inför kommande resa då paret ska 
cykla runt Bodensjön. Polisman Ulf Einarsson fick 

besök av Joakim och Emil Le-
vinsson som tog sig en närma-
re titt på polisbilen.Aletrampet har återuppstått

Succé för LasseMaja
– Alaforstjej i 
huvudrollen

LasseMaja – Operamysteriet – visades i Ale gymnasium i lör-
dags. Amanda Andersson från Alafors spelade en av huvudrollerna 
(Maja). Sebastian Hedar agerade i rollen som Lasse. 

Slutsålt. 150 biljetter gick åt i ett nafs när LasseMajas Detektivby-
rå gästade Nödinge.
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ÄLVÄNGEN. Alebygdens RPG-avdelning 
gästades i torsdags i Missionskyrkan av 
operasångaren Rolf Nilsson från Göte-
borgsOperan. Rubriken för hans framträ-
dande hade han satt till ”Från bönehus till 
operahus”. Repertoaren täckte också väl in 
sånger från dessa båda estrader.

Sångardebuten skedde som 7-åring vid 
julfesten i ett EFS-kapell i ett fi skeläge på 
Blekingekusten där han växte upp. Sång-
en han då sjöng var ”Medan allting ler o 
blommar..” Alltsedan dess har han varje år 
medverkat vid adventsgudstjänster i detta 
kapell, regelbundet under 68 år! Hans håg 
stod till att bli sångare, men hans föräldrar 
tyckte han skulle skaffa sig ett ”riktigt” yrke 
och övertalade honom att studera i handels-
skola. På ett kåserande sätt fullt av humor 
berättade han hur misslyckad den karriären 
blev. Vid en talangtävling, där han uppträd-
de samtidigt med Ann-Louise Hansson, 
som han fått ressällskap med till tävlingen 
och blivit så störtförälskad att han höll på 
att svimma, upptäcktes han av Lasse Dahl-
qvist och därmed började en sångarbana via 
utbildningar i Göteborg och vid Osloo-
peran innan han engagerades vid Stora 
Teatern under 30 år och därefter i 20 år vid 
Göteborgsoperan trots sina 75 år, medan 
operasångare normalt pensioneras vid 55 
års ålder. Under mötet fi ck vi lyssna till 
sånger såväl ur Einar Ekbergs amerikare-
pertoar, som Evert Taubes ”Serenad” och 
”Min älskling är som en ros” och italienska 
operetter för att avsluta med psalmen ”O 
store Gud” som sjöngs unisont. 

Närmast får vi besök den 23/4 av förre 
riksdagsmannen Elver Jonsson som berättar 
om Raoul Wallenbergs liv och gärning.

Daniel Höglund 

Uppskattat sångarbesök hos RPG
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Rüdesheim
vid Rhen
6 dagar i Sydtyskland
Rheinhotel Rüdesheim 
★★★

Det finns otaliga historier om 
folk som har funnit sitt livs kärlek 
i den romantiska, sydtyska vinbyn 
Rüdesheim vid Rhens blåa flod-
bank. Och lika många återvänder 
till byn som går under titeln “det 
festligaste hörnet av Tyskland”. 
Mittpunkten är den kullerstens-
belagda gränden Drosselgasse, 
där musik och glad stämning 
strömmar ut från värdshus efter 
värdshus mellan korsvirkeshusen. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 7/12 
2014. 
  

Pris per person i dubbelrum

potatispannkaka och 
rundvisning i vinkällaren 
Drosselkellerei

från KD Köln-Düsseldorf 
på Mosel (maj-okt) och 
Rhen

2.399:-
Pris utan reskod från 2.699:-

Pristillägg: 

Herrgårdssemester 
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård ★★★★

När du kommer körande genom 
allén upp till Ronnums Herrgård, 
möter du synen av en ståtlig her-
rgård byggd på 1700-talet, belä-
gen i en härlig gårdsmiljö och en 
vacker herrgårdspark. En semes-
ter på denna 4-stjärniga herrgård 
är svensk tradition och nostalgi i 
kombination med stråk av mod-
ern lyx och välbehag. Herrgården 
ligger naturskönt vid Vänerns 
södra spets mellan Trollhättan 
(13 km) och Vänersborg (5 
km), och här har du en per-
fekt utgångspunkt för en skön 
herrgårdssemester. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

med hembakat

Ankomst: Fredag t.o.m. 
13/6 och i perioden 15/8-
19/12, måndag-onsdag 16/6-
13/8, samt valfri 17-19/4, 
29-30/5, 6-7/6, 10-17/10 och 
24-31/10 2014. 

Ronnums Herrgård

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 år ½ priset 

Sommarsemester
2.899:-

I samarbete med

 

– Sprängfylld kulturfestival i Ahlafors Spinneri
Fullt drag i Alafors till helgen
ALAFORS. Alafors får 
en ny träffpunkt för 
ung kultur – Mötesplats 
Spinneriet.

Pelarfestivalen nu 
på lördag får därför 
sällskap av Spinneriet-
dagen.

Med Ales unga kultur-
elit på plats utlovas en 
oförglömlig dag full-
späckad av musik, tea-
ter, dans, film och konst 
i alla dess former.

Nu till helgen finns all an-
ledning att styra kosan mot 
Alafors. Redan på fredag 
startar festligheterna med en 
invigningsceremoni för det 
nya boendet för ensamkom-
mande barn. Musik, fotout-
ställning samt tal av inbjudna 
politiker och tjänstemän.

På lördagen har det sedan 
blivit dags för ett kärt åter-
seende av Pelarfestivalen, 
som i år slagits samman med 
Spinnerietdagen, som blir 
en kickoff för den nya knut-
punkten Mötesplats Spinne-
riet, som väntas dra igång på 
allvar i september. Resulta-
tet: en gränsöverskridande 
kulturfestival med något för 
alla.

Redan tidig eftermid-

dag öppnar vinnarbandet i 
Alerocken 2013, The Jocals, 
scenen på Pelarteatern där 
inte mindre än 15 artister 
kommer att avlösa varandra 
under dagen. Bland dessa 
hittar vi flera lokala stjärn-
skott, som 70-talsinspirerade 
The Sympathy, stenhårda 
Eldrimner och showande 
Backlights. Dessutom gästar 
göteborgsrapparna i Makt-
skiftet. 

I teatern visas dokumen-
tärfilm, Dj:n och fotografen 

Rami Agha visar bilder från 
Syrien och Ales egen dans-
kung Sabi Sabahudin in-
troducerar ungdomarna för 
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JOHANNA ROOS

Dansinspiration. Ales egen danskung Sabi Sabahudin kommer 
att hålla workshops på tema dans.

Musik till tusen. Alebandet Backlights är ett av sammanlagt 15 band och artister som står på Pe-
larteaterns scen på lördag.

MÖTESPLATS SPINNERIET 
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A
R

K
IV

B
IL

D
: J

O
H

A
N

N
A

 R
O

O
S

A
R

K
IV

B
IL

D
: P

-A
 K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

SKEPPLANDA. Lördagen 
den 22 mars samlades 30 
medlemmar från Skepplanda 
Hemvärns- och kulturför-
ening för sitt trettonde års-
möte i museet. Ordförande 
Gunnar Ringholm hälsade 
välkommen och förklarade 
mötet öppnat.

Efter genomgången verk-
samhetsberättelse och kassa-
rapport tillstyrkte revisorer-
na ansvarsfrihet för 2013 års 
styrelse.

Efter tolv år som fören-
ingens ordförande avsade sig 
Gunnar Ringholm omval. 
Till ny ordförande valdes 
den tidigare vice ordföran-

den Åke Larsson. Gunnar 
blir hans mentor och valdes 
till vice ordförande i två år.

Torbjörn Jonsson efter-
trädde K-A Axelsson som 
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Efter avslutade årsmö-
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mycket underhållande och 
intressant föredrag av Övlt 
Erik Pousar om Förbundet 
Västsvenska Militärarvet. 
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Gunnar Ringholm

Efter tolv år som ordförande i Skepplanda Hemvärns- och kul-
turförening avsade sig Gunnar Ringholm omval. Till höger ses 
Karl-Axel Axelsson.
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Ombytta roller i Skepplanda Hemvärns- och kulturförening

Ale kommun, Företagarna 
Ale och Webfab bjuder tors-
dag 24 april in till historiens 
första näringslivsgala – åt-
minstone i Surte.

Det lokala näringslivet har 
bjudits in och anmälan sker 
via kommunens hemsida.

Under kvällen uppmärk-

sammas Årets Företagare 
och dessutom koras vinnarna 
i Webfab Ale, en tävling 
för för företagare som vill 
utvecklas på nätet.

En industrilokal på 
Kvarnvägen 1 i Surte 
förvandlas för en kväll till 
festplats för näringslivet 

och kommunrepresentan-
ter. Syftet är att förbättra 
klimatet ytterligare och 
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emellan dels mellan kommun 
och näringsidkare. Under 
middagen delar Företagarna 
Ale ut sitt prestigefyllda pris 

till Årets Företagare. Frida 
Lundell och Michael Bäck 
svarar för underhållningen 
under trerättersmenyn, men 
senare blir det även dansanta 
toner av det lokala dansban-
det The Flashmen. Anmälan 
måste ske senast 17 april.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Näringslivsgala i Ale närmar sig
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Inga förändringar 
fungerar utan tillit. Det 
kan tyckas besvärligt, 

men är inte desto mindre 
sant för den sakens skull. 
Förändringar behöver 
förankras och skapas 
inifrån organisationen. 
Många är de företag och 
organisationer som gjort 
misstaget att försöka skapa 
förändringar enbart genom 
beslut på högsta ort. Det 

fungerar inte. De som 
jobbar i verksamheten är de 
som skapar och genomför 
förändringar, därför måste 
våra lärare och pedagoger i 
allra högsta grad vara delak-
tiga i förändringsprocessen. 
Den förändringen som Ales 
skolor så väl behöver.

Med tillit kommer ansvar. 
Alla som jobbar med våra 
barn och elever måste känna 
och ta ett ansvar för att vi 

ska få bättre skolresultat. 
Ingen ska kunna sitta och 
peka på någon annan och 
säga att det är någon annans 
fel. ”Nånannan-ismen” ska 
utrotas. Det måste vi göra 
tillsammans!

Vi har stora utmaningar i 
våra skolor idag, med höga 
sjuktal och svaga resultat 
för våra elever. Visst kan det 
fi nnas lärare som behöver 
kompetensutveckling men 

Politiker och lärare tillsammans 
– tillit som behövs för att vända skolutvecklingen i Ale!

Ale Rotaryklubbs årliga 
diplom har år 2014 tilldelats 
Lis-Mari Olsson. Utdelan-
det skedde vid en ceremoni i 
Smyrnas lokaler i Älvängen, 
dit Ale Rotaryklubb hade 
förlagt veckans möte.

Motiveringen till utmär-
kelsen lyder: 

Lis-Mari Olsson tilldelas 
Ale Rotary Diplom 2014 för 
sitt ideella samhällsengage-
mang inom fl era områden. 
Med sitt pianospel gläder 
hon många människor vid 
sång- och musikstunder på 
äldreboenden och andra 
mötesplatser. Arbetet i 
Smyrna Second Hand, till 
förmån för hjälpbehövande 
både i Sverige och ut över 
världen, ligger henne varmt 

Ale Rotarys president Leif Axelsson överräcker diplomet till 
Lis-Mari Olsson.

Diplom till Lis-Marie Olsson

om hjärtat.
Lis-Mari är också 

engagerad i Ale besöks-
verksamhet. Sådana insatser 
är goda exempel på att en 
enskild samhällsmedborgare 

kan göra skillnad för sina 
medmänniskor. Lis-Mari 
är med sin omtänksamhet 
och energi i detta ett gott 
föredöme.

KILANDA. I strålande sol 
samlades 40 medlemmar i 
SPP Alebygden vid Kilanda 
kyrka. Tage Svensson hade 
strängat en trevlig prome-
nad. Strax efter starten träf-
fade vi på ett tranpar, som 
orädda hälsade oss välkom-

na. Vi rastade vid domar-
ringen i vägskälet mellan 
vägarna till Ölanda och Rö-
backa. Denna har upptäckts 
i samband med att området 
har tagits i bruk för hästar. 
Efter Röbacka visar oss Tage 
Svensson, Kjell Lundkvist 

och Urban Ågren ett fågel-
bo som var fantastiskt fäst vid 
en enebuske. Detta hade de 
stött på, när de rekognosera-
de vandringen. Britt-Marie 
Birgander trodde att det var 
ett gärdsmygsbo. Vid över-
gången av ån till Bräcke upp-
märksammade Arne Boge 
spåren efter bävrars framfart. 
Här fanns dock inget bo.

Många hade inte varit i 
dessa vackra trakter förut. 
De som fortfarande har hör-
seln kvar kunde njuta lär-
kans sång i skyn. Vid Kilan-
da kvarn fi ck vi en initierad 
berättelse om dess historia. 
Lennart Järkil har lagt ned 
ett enastående arbete med 
att restaurera den. Alla är 
välkomna att se resultatet på 
Kristi Himmelfärdsdag då 
det som vanligt är Kilanda 
marknad.

Tage Svensson fi ck ett väl-
förtjänt tack för en förnämlig 
vandring.

Denna vecka går vi i 
Trankärr “på andra sidan” 
Då bör vi få se blåsippor.

Den 22 april kommer 
Bert Andersson till Backa-
vik och berättar om hur det 
var att vara stadsarkitekt i 
Ale kommun.

Samma dag arrangerar 
SPF Alebygden ett besök på 
Lödösehus. Här får man en 
guidad tur av utställningen 
”Den vandrande staden – 
från Lödöse till Göteborg 
och vidare”

Lennart Mattsson

Fredagsvandring i Kilanda.

SPF Alebygden vandrade i Kilanda

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 24 april 2014.
Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.
Vi vänder oss till Dig som är intresserad av att bli 
engagerad i kvinnojourens verksamhet. 
För mer information och anmälan kontakta 
oss på telefon 0303-249 250 eller via e-post 
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN  
hälsar vi på kvinnojouren!

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2014

Debattera mera
Den lokala debatten är aldrig så het 
som under ett valår. Lokaltidningens  
insändarsidor är viktiga för  
närdemokratin. Det är en mötesplats  
för politiker, men också en skådeplats  
där väljarna möter kandidaternas åsikter. 

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka kränkande innehåll och på grund 
av utrymmesskäl korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!

att hänga ut en hel yrkeskår 
så som görs i en insändare 
förra veckan är respektlöst, 
ogenomtänkt och kanske 
också omdömeslöst.

 I förändringsprogram-
met ”I Ales skolor vill vi lära 
mer” litar vi på varandras 
olika professioner, vi vet 
att förändringen sker i 
klassrummet, att det är i 
mötet mellan elev och lärare 
resultat skapas. Därför är 
det självklart att be lärarna 
komma med konstruktiva 
förslag på hur vi vänder 

trenden.
Ett (av 5) fokusområde 

som ska hanteras av 25 
pedagoger är hur vi utgår 
från dagens kunskapsläge 
och vetenskaplig grund i 
utbildningen, det står också 
i nämndplan för 2014. Där 
är jag således helt överens 
med förra veckans insän-
darskribent, Sven Nico-
laisen.

Vill du veta mer om 
arbetet som nu påbörjas? 
Ett för skolans del unikt 
arbete, men som genomförs 

enligt en beprövad förän-
dringsmetod,  läs mer på 
kommunens hemsida.

Elena Fridfelt (c)
Ordförande Utbildningsnämnden och 

initiativtagare till den partiöverskridande 
skolöverenskommelsen
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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 16 april 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande ärenden:

 Svar på motion om etisk upphandling av kött- och 
mejeriprodukter i Lilla Edets kommun.

 Återkoppling angående ansökan om medlemskap 
i Norra Älvsborgs räddningsförbund (NÄRF), 
upphävande av beslut samt beslut om nytt utred-
ningsuppdrag.

 Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och  
Fastighets AB (Leifab) gällande Ängshöken 1 
i Lilla Edet.

Bert Åkesson                  Maria Olegård
ordförande                                         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 
handlingar finns att läsa på kommunkontorets kansli-
avdelning, kommunens webbplats och på biblioteket i 
Lilla Edet fr.o.m. den 9 april 2014.

Älvängen måste 
utvecklas! Vi kräver 
alla bättre service och 

högre varuutbud av  våra 
handlare och butiksägare, 
att kommunen skall öka sitt 
serviceutbud, att Västtrafi k 
ska ha tätare och bättre 
kommunikationer – och 
ett vackrare centrum att 
vara stolta över. För att 
klara detta ekonomiskt 
måste vi ha fl er invånare 
i centrumnära boende. Vi 
har från nuvarande politiska 
ledning verkligen tagit tag 
i detta: Efter 12 års förha-
lande av tidigare majoritet 
släppte vi fram Handels-
plats Älvängen för att skapa 
bättre utbud och under-
lätta nybyggnation och 
nyinfl yttning! Vatten- och 
avloppssystemen byttes ut 
i samband med att Göte-
borgsvägen byggdes om av 

statliga Trafi kverket. Vi har 
underlättat nyetableringar 
av småföretag på Svenstorp-
sområdet norr om handels-
platsen för att erbjuda jobb 
på gång/cykelavstånd från 
nytt boende i Älvängen. 
Och vi går vidare med 
planläggning för bostäder 
i Älvängens ytterområden. 
Undan för undan snyggar vi 
upp i vår yttermiljö!

Efter kl 19.00 är det liv-
löst i Älvängen idag. Vi vill 
skapa ett levande centrum 
och det gör vi bara genom 
att se till att fl er människor 
kan bosätta sig där. Ledig 
mark i centrum är det ont 
om! Så vi blir helt enkelt 
tvungna bygga på höjden!

Framtidsstudie
Redan 2008 gjorde vi i 
dialog med invånarna en 
omfattande framtidsstudie 
för Älvängen med tankar 
om hur vi skulle kunna 
utveckla vår tätort. I den 
slogs fast att vi bör skapa ett 
tydligt centrum med ett hus 
som sticker ut (och upp). 
Kommunfullmäktige antog 
strukturstudien 2008-04-28 
där följande står att läsa: I 
studien beskrivs visionen om 
Älvängen som en attraktiv 
småstad i Göteborgsregionen. 
Nu genomför vi detta!

Vi genomförde i janua-
ri 2012 en så kallad Mark-
anvisningstävlan för att få 
fram det bästa förslaget till 
omvandlingen av busstorget 
i enlighet med strukturstu-
dien med följande krav: ” Det 
är viktigt att förslaget sätts in 
i sitt sammanhang. Busstorget 
utgör entrépunkten för cen-
trum norrifrån. Att utveckla 
denna plats är därför en viktig 
del i att nå visionen. Förslaget 
bör innehålla idéer både om 
hur det bidrar till att förstär-
ka den befi ntliga handelsgatan 
och utveckla Älvängen i linje 
med visionen. Vi ser gärna att 
ambitionen för utformning och 
gestaltning är hög både när det 
gäller bebyggelse och utemiljö. 
Stor vikt bör läggas vid mötet 
mellan byggnad och gata.”  

Vi fi ck in 6 förslag varav 
SEFA:s (som byggt Han-
delsplats Älvängen) var det 
absolut bästa. Och nu går vi 
även i denna fråga från ord 
till handling. 

För högt?
Göteborgsvägen genom 
Älvängen är egentligen en 
oestetisk syn. Ostrukture-
rad bebyggelse, resultatet 
av 60 års oförmåga att 
komma överens, med en 
låg träbarack mitt i cen-
trum och ett fult och platt 
1-våningskomplex i stil 

med 1960-talets Domus-
betongbaracker. Tvärs 
över gatan hittar vi idag ett 
modernt nybyggt hyreshus i 
4 våningar (nästan 5) granne 
med en ovanligt vacker 
tegelbyggnad uppförd 
1917 (i nästan 4 våningar). 
När den byggdes genom 
den driftige kronolänsman 
Emil Lundgrens försorg 
kände Älvängenborna en 
stolthet i denna nya, stora 

byggnad som stod upp högt 
över träkåkarna för att den 
var början på en ny epok i 
Älvängen. 

Nu går vi i kronoläns-
man Lundgrens fotspår och 
vänder åter blad i Älvängens 
historia och utveckling! 
Nu höjer vi blicken och ser 
framåt! Och skapar ett nytt, 
spännande Älvängen som 
sticker ut och upp!

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Tack för ditt engage-
mang, Catrin. Så 
gott som alla oroar 

sig över att det byggs för 
lite. Vi måste göra vad vi 
kan i Ale, helst över partig-
ränserna. Många har kloka 
idéer och dessa måste vi ta 
tillvara på. Som kommun 
bygger vi inte själva utan vi 

kan bara göra allt vi kan för 
att underlätta byggnation 
och hoppas på att markna-
den visar intresse för Ale. 
Att det fi nns ett tryck på 
centrumnära mark beror 
bland annat på närheten till 

pendeln och att byggherrar 
ser en bättre ekonomi i att 
bygga nära befi ntliga vatten 
och avloppsanläggningar till 
exempel. I GPs artikel men-
ar jag inte att våra barn i 
första hand kommer att bo i 

husen som föreslås på gamla 
busstorget. Att det byggs 
generellt innebär större 
utbud på bostäder och 
fl yttkedjan kan ta fart. Flytt-
kedjan i en ort är viktig och 
betyder att olika generatio-

ner har tillgång till boende 
som passar livssituationen. 
Nytillkomna bostäder kan 
frigöra andra. Därför är bo-
stadsbyggnation väldigt vik-
tig. Nämndens förslag går 
ut på samråd och omgiv-

ningens krav på nämnden är 
glasklar: gör vad ni kan för 
att underlätta byggnation. 
Samtidigt är jag också rädd 
om den befi ntliga boen-
demiljön. Balansgången är 
inte alltid så lätt där.

Tyrone Hansson
Vice ordf. Samhällsbyggnadsnämnden 

På omsorg och arbets-
marknadsnämndens 
senaste möte beslu-

tades enhälligt att assistan-
sen i kommunal regi skall 
fortsätta.

Vad var det nu som fi ck 
M, FP, KD, C och AD att 
ändra sig då de förut var för 
att lägga ut assistansen på 
privata utförare?

Motiveringen till att 
lägga ut assistansen var 
när beslutet togs av M, FP, 
KD, C och AD att täppa 
igen ett minus i budgeten 
på 1,8 miljoner för 2014 
som upptäcktes på sittande 
möte och att de med de 
siffrorna som fans för per-
sonlig assistans skulle ge en 
besparing att lägga ut den 

assistansen vi hade och har 
i kommunal regi på privata 
utförare. Då beslutar ovan-
stående partier att lägga ut 
assistansen på privata ut-
förare. Detta utan att först 
ha begärt att få senarelägga 
inkommandet av budget 
för 2014 och inkalla till 
ett extramöte till vilket de 
ekonomiska oklarheterna 
skulle ha kunnat rätats ut. 

För vår del anser vi nog 
att om vi skulle spara in 
pengar vore det nog bättre 
att se vad man skulle kunna 
spara på att lägga ner LOV 
som i vår kommun fi nns 
inom hemtjänsten och som 
hittills som högst använts 
av tre personer och som 
skapar sämre insyn och 

ökade kostnader.
Nu har det visat sig att 

med LSS-utjämningen får 
vi tillbaka 16 000 000 kr för 
2013 när vi har assistansen 
i kommunal regi. Om vi 
skulle ha lagt ut den på 
privata utförare skulle vi ha 
fått tillbaka 100 000 kr.  

Det kanske kan vara läge 
att fundera på om det kan-
ske inte är bättre att skynda 
långsamt och värna den 
verksamhet vi har istället 
för att oroa brukare och an-
ställda inom den personliga 
assistansen som vi ju också 
har ansvar för.

Christer Pålsson (V)  
 Lisa Gustafsson (V) 

Självklart ska vi ha ”höga” hus 
på Gustavas Plats i Älvängen

Även Jan A Pressfeldt (AD) svarar:

Efter 12 års 
förhalande av 
tidigare ma-
joritet släppte 

vi fram Handelsplats 
Älvängen för att skapa 
bättre utbud och under-
lätta nybyggnation och 
nyinfl yttning! 

JAN A PRESSFELDT (AD)
Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande

Sefas idéskiss över hur byggnationen på Gustavas Plats i Älvängen kan komma att se ut. Höjden på 
husen har oroat älvängenborna. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) menar 
däremot att det innebär början på en ny spännande epok i Älvängen som sticker ut – och upp.

Replik på Catrin Vanneryrs insändare angående Gustavas plats

Personlig assistans kvar
i kommunal regi

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

(S)-GRUPP 
Måndag 14/4 kl 18.30

Folkets hus i Nol

Alla medlemmar är

VÄLKOMNA!

Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Stilla veckan och påsken
Älvängens kyrka 

Måndag - Onsdag 19.00
Musikmeditation Läsning ur 

Matteusevangeliet om Jesu lidande
som varvas med stilla musik.

Måndag 14/4 
Medverkan av Björn Nilsson 

och Karin Bäckman
Tisdag 15/4 

Medverkan av Per-Martin Andersson, 
Athra Bydemar, Robin Bodefjord mfl.

Onsdag 16/4 
Medverkan av Mikael Nordblom 

och Maria Ingemarsson Berg.

Skärtorsdag 17/4
Björkliden 14.30 

Skärtorsdagsmässa, Nordblom.

Kilanda kyrka 16.00 
Skärtorsdagsmässa, Andersson. 

Nols kyrka 18.30 
Skärtorsdagsmässa, Nordblom.

Älvängens kyrka 19.00
Skärtorsdagsmässa, Andersson.

Syföreningens Basar
Lördagen den 12 april kl 11.00 

Starrkärr-Kilanda kyrkliga syförening 
har Basar i Älvängens blå kyrka. 
Det kommer att vara lotterier, 

tombola, försäljning av hembakat, 
kaffeservering, andakt och auktion. 

Behållningen går till Svenska 
kyrkans internationella arbete. 

Alla är varmt välkomna!

Långfredag 18/4 
Starrkärrs kyrka 11.00 

Långfredagsgudstjänst, Nilsson.

Nols kyrka 15.00
Tillsammans gör vi en Ekumenisk 
långfredagsvandring till Älvängen 

och musikgudstjänsten i 
Älvängens blå kyrka kl. 18.00.

Älvängens kyrka 18.00 
Musikgudstjänst med Trio Acantus; 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad 
och Sabina Nilsson. 

Ackomp: Maria Ingemarsson Berg.
Präst: Björn Nilsson.

Påskdagen 20/4 
Starrkärrs kyrka 11.00 

Mässa, Nilsson.
Kammarkören VocAle och damkören 

Vox feminale och Christian Berg, 
cello medverkar. Kyrkfika.

Älvängens kyrka 11.00 
Mässa, Drama, Gospelkör, 

Uppståndelse, Tårta
Präst: Per-Martin Andersson.

Nols kyrka 11.00 
Mässa, Nordblom. 

Utsökt påsktårta serveras 
till kyrkfikat!  

Annandag påsk 21/4 
Kilanda kyrka 11.00 

Mässa, Nordblom.
Kyrkkaffe i församlingshemmet!

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka13 april
Musikgudstjänst kl. 18.00. 

En gregoriansk 
Johannespassion

Musik av Byrd, Casals, di Lasso 
m.fl. Nya MotettEnsemblen. 
Peter Corneliusson, dirigent

Se, vi gå upp 
till Jerusalem

Det är knappast någon nyhet att livet 
innehåller lite av varje. Både glädje 
och sorg, liv och död, mening och 

meningslöshet. Och det går väl att leva med. 
Men det fi nns tider i livet då det ena eller 
det andra dominerar. När de där dagarna av 
tomhet blir till veckor, månader, år…

Och det är när gråten och meningslös-
heten har lagt sig som ett blött täcke över 
tillvaron, som man kan börja undra. När 
allting verkar röra sig mot en enda stor 
katastrof, då dyker frågan lätt upp: Finns det 
något annat än det här?

Vi är på väg mot Palmsöndagen och in i 
Stilla veckan, och det berättas att Jesus gick 
framför sina lärjungar. Han gick före genom 
glädje och hurrarop, genom ångest och 
smärta. Målmedveten, om än darrande. 

Än idag går Jesus före oss och lovar oss 
att det fi nns en andra sida. I våra mörkaste 
stunder, när vi bara går och väntar på den 
stora katastrofen, då får vi ta ett fast tag 
i Jesu mantelfåll. Som små barn som går 
bakom sin förälder och håller i. 

Det verkade orimligt att Jesus skulle upp-
stå från de döda. Det kan verka minst lika 
orimligt att du eller jag ska överleva det som 
drabbar oss. Men vi får lita på det vi inte kan 
se än, att den dag kommer då vi kan sjunga 
med i påskpsalmen: 

”Här var mellan ljuset och mörkret en 
strid. 
Dock segrade ljuset till evig tid” (sv. ps. 
146:2). 

Ida Olenius
Präst i Lödöse församling

Den andra sidan
BETRAKTELSE

Vid Aktiva Seniorers månadsmöte i 
mars besöktes vi av två verkliga musiker, 
Lars-Eric Frendberg med sonen Johan. 
Stämningen i salen var på topp när vi bjöds 
på ett omväxlande musikprogram varvat 
med historier. Inledningsvis fi ck vi njuta av 
Olle Adolphssons Vintervisa. Riktigt öron-
godis med skön stämsång. Evert Taube fi ck 
bidra med några sånger såsom Fragantia och 
Som stjärnor små. Den senare framförde 
Johan med fantastisk röst och maffi gt gi-
tarrspel. Även Gunnar Wiklund och Björn 
Afzelius fi ck vara med på ett hörn i form av 
Snart så kommer åter ljusa tider och Du är 
det fi naste jag vet. Ur Cornelis Vreeswijks 
musikskatt hade man valt En stund på 
jorden där Johan åter fi ck visa vilken duktig 
gitarrist han är.

Lars-Erik har fått epitet Trollhättans 

Elvis Presley. Varför förstår man när han 
drog några av Elvis låtar, That´s allright 
mama och All shook up. Vilket tryck! Johan 
stod för en fantastisk avslutning med Stad i 
ljus. Starka applåder gjorde att vi fi ck njuta 
av ett härligt extranummer med de båda i 
When the saints.

Innan resan i musikens värld fi ck vi lite 
information. Eivor H tar emot anmälan till 
vårfesten. Marita O påminde om aktiviteter 
under april och Bengt M förhörde sig om 
intresset för spårvagnsresa. Bengt B medde-
lade att endast Kroatienresan är fulltecknad 
och Kerstin E att information om resan till 
Blekinge kommer nästa möte. Lennart D 
kommer att samla in ogiltiga sedlar och re-
turnera till Riksbanken. Ersättningen skänks 
sedan till något välgörande.

Inga Isaksson

Far och son på scen
Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet 
har hållit årsmöte och styrelsen har följande 
utseende: Bengt Laveberg, ordföran-
de, Börje Lundström, vice ordförande 
samt Eric Blom, Katharina Klingborg, 
Ann-Louise Eriksson, Kerstin Hulthén, 
Gun Älmegran, Lennart Noblewine och 
Sven Save.

Till revisorer valdes Bo Carlson och 
Kent Knutson och till valberedning Bertil 

Trued, Madeleine Dahlgren och Helge 
Ceder.

Medlemsavgifterna förblir oförändrade, 
100 kronor per familj och 500 för företag.

Av verksamhetsberättelsen framgår att 
stödpersonerna har lagt ner 6 076 ideella 
timmar under 2013 på brottsofferstöd, 
vittnesstöd, utbildning, informationer och 
möten.

Utmaningen inför framtiden är att skapa 
en jour med långsiktigt hållbara resurser.

BOHUS. Nödinge Röda Korskrets genom-
förde en mycket lyckad loppmarknad i Bo-
hus Centrum, i före detta Bohus Blommors 
lokaler, under perioden 24-28 mars. Arrang-
emanget, som även innefattade lotterier, 
genererade totalt 12 000 kronor. Pengarna 
kommer att gå till katastrofhjälp.

– Det var en stril ström av besökare samt-
liga dagar, berättar Elise Friman.

– Ett stort till alla dem som skänkte saker 
och ett tack till alla som handlade. Vi är jät-
teglada över att det kom in så mycket pengar, 
avslutar Elise Friman.

JONAS ANDERSSON

Lyckad loppis i Bohus

Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 13 april!

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Gudstjänst för stora och små 
Surte kyrka 11.00 Åke Andreasson 
Barnkören Peacedrums och för-
skolan paradiset medverkar.
Kyrkkaffe med våfflor. Lotteri och 
auktion till förmån för fasteinsam-
lingen. Lämna gärna gåvor,
bröd, bullar innan gudstjänsten.

Gudstjänst
Nödinge kyrka 11.00 Reine Bäck
Gudstjänst
Bohus servicehus 15.00 Reine Bäck

Onsdagsträff 16 april 
Nödinge församlingshem  13.00
Resa från Ryssland till Kina genom 
Transsibiriska järnvägen. Jonas Palm 
berättar, visar bilder och spelar cello-
musik. Fika, alla är välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

Årsmöte i Brottsofferjouren

 Loppmarknadens samordnare, 
 Gun-Britt Östman. 

NYGÅRD. SPF Göta Älvdalsbygden hade i 
fredags sin påskfest i Alegården. Som vanligt 
var lokalen fullsatt och arrangörerna hade 
lyckats förträffl igt med skörosten, sillen, 
Jansson och all annan god hemlagad mat.

Efter en kort musikalisk resa med Svi-
darna började så dansen och genast fylldes 
golvet av danslystna seniorer. Vid kaffepau-
sen var det dragning av lotterierna. I det 
lotteri som sänkts av ICA Matkassen och 
Britt-Marie Thorén gick både första och 
andra vinsten till samma lyckliga vinnare 
från Prässebo. Dansen fortsatte sedan till 
sena kvällen innan belåtna deltagare drog sig 
hemåt. 

Gull-Britt Kihlström
Sekreterare i SPF Göta Älvdalsbygden

Påskfest i Alegården
LÖDÖSE. Saltstänkt musik, föredrag och 
knopverkstad. Det var utbudet när det ar-
rangerades Sjöfartshistorisk dag på Lödöse 
museum i lördags.

Musik med havstema spelades av Torsten 
Johansson och Kent Carlsson. Rolf Lund-
berg föreläste om Upperud – ett maritimt 
centrum i Dalsland, och Anders Ahl-Johns-
son visade barn och vuxna hur man gör olika 
knopar. Det erbjöds också guidade visningar 
i Varvs- och sjöfartshistoriska utställningen 
under hela dagen. 

Som arrangör stod Varvs- och Sjöfartshis-
toriska föreningen i Göta älvdalen och Lödö-
se museum.                    JONAS ANDERSSON

Sjöfartshistorisk 
dag i Lödöse



Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 18.30, 
Högmässa, Westergaard.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13/4 kl 10, 
Gudstjänst R Olausson,kyrk-
kaffe. Skärtorsdag 17/4 kl 
18.30, Skärtorsdagsmässa 
Wetterling. Långfredag 18/4 
kl 10, Gudstjänst Wetterling. 
Hålanda sönd 13/4 kl 12, 
Mässa R Olausson. Långfre-
dag 18/4 kl 18, Musikguds-
tjänst Wetterling. S.t Peder 
sönd 13/4 kl 10, Gudstjänst I 
Olenius. Skärtorsdag 17/4 kl 
12, Sopplunch. Skärtorsdag 
17/4 kl 18, Skärtorsdagsmässa 
I Olenius. Långfredag 18/4 
kl 10, Gudstjänst R Olaus-
son. Påskafton 19/4 kl 23.30, 
Påsknattsmässsa I Olenius. 
Ale-Skövde sönd 13/4 kl 12, 
Familjegudstjänst I Olenius. 
Tunge, se övriga.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 8/4 Nols kyrka kl 18.30, 
Rådslag. Vi tar upp aktuali-
teter i Nol-Alafors-distrik-
tet. Alla välkomna! Onsd 
9/4 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson. 
Starrkärrs kyrka kl 19, Bön 
för församlingen. Sönd 13/4 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa, Andersson. 
Starrkärrs kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst, Andersson. 
Månd 14/4 Älvängens kyrka 
kl 19, Musikmeditation, 
Nilsson. Tisd 15/4 Älväng-
ens kyrka kl 19, Musikme-
ditation, Andersson. Onsd 
16/4 Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation, Nordblom.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 9/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 13/4 
kl 11, Leif Karlsson och 
församlingsmöte, nattvard. 
Tors 17/4 kl 19, Getsema-
nestund. Långfredag 18/4 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson. 
Annandag påsk 21/4 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i Surte 
missionskyrka.

Guntorps Missionskyrka
Onsd 9/4 kl 18.30, Tonår / 
ÄventyrarScout. Sönd 13/4 kl 
16, Gudstjänst  Lars Gunther. 
Onsd 16/4 kl 18.30, Spårar 

/ UpptäckarScout. 17-21/4 
PÅSKLÄGER med TEA-
MEVANGELISATION på 
Strandgården utanför Halm-
stad.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 8/4 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
9/4 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18-19, Bön. Torsd 
10/4 kl 18.15, Hobby ((8-12 
år). Fred 11/4 kl 19.30, Gre-
enhouse (åk 7 och uppåt). 
Lörd 12/5 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 13/4 kl 
11, Gudstjänst, Marie Nord-
vall, tema: Livsglädje. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Sönd 14/4 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 15/4 kl 8-9, Bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 9/4 18:30. Tonår: 
Arbete inför marknaden. 
Onsd 9/4 19:00. Gemensam 
bön i Surte missionskyrka. 
Onsd 9/4 21:00. Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Torsd 10/4 19:00. Vårkören 
övar inför Valborgsmäs-
soafton. Lörd 12/4 10-14. 
Vårmarknad med hoppborg, 
lotterier, våfflor, second hand 
och annan försäljning. Väl-
kommen med hela familjen 
och alla grannar! Sönd 13/4 
11:00. Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Johannes och Linnéa 
spelar. Enkelt fika. Månd 
14/4 19:00. Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 16/4 15:00. 
Onsdagsträff: Karin Karlsson 
berättar om Britt G Hallquist 
och vi får sjunga hennes 
sånger. Det kan bli ändringar 
i detta program, men www.
surtemissionskyrka.se har 
alltid ett aktuellt program.

Nödinge församling
Torsd 10/4 kl 18.30, Kvälls-
mässa Nödinge kyrka R. 
Bäck. Sönd 13/4 kl 11, Guds-
tjänst Nödinge kyrka R. Bäck. 
Kl 11, Gudstjänst för stora 
och små Surte kyrka kyrkfika, 
lotteri Å. Andreasson. Kl 15, 
Gudstjänst Bohus servicehus 
R. Bäck. Tisd 15/4 kl 11, 
Gudstjänst Backavik R. Bäck.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 9/4 kl 19, Bibelstu-
diekväll. Tors 10/4 kl 19.30, 
Körövning. Fre 11/4 kl 18, 
Föreningsmöte för equme-
nia Älvängen. Sönd 13/4 kl 
11, Gudstjänst Ann-Marie 
Svenninghed, sång av Mattias 
Larsson. Mån 14/4 kl 17.45, 

Spårar- och upptäckarscout. 
Tis 15/4 kl 10, Tisdagsbön. 
Kl 10-13, Stickcafé och 
målarhörna.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort 
att många fler klarar sig idag än för bara några decennier sedan. Tre av fyra 
barn överlever. Men i var fjärde familj inträffar fortfarande det ofattbara. Var 
med och kämpa för livet. Stöd Barncancerfonden. 

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

PG 90 20 90-0   

www.barncancerfonden.se    

Tel 020-902090

JORDFÄSTNINGAR

Göte Olsson. I Starrkärrs 
kapell hölls tisdagen 1 april 
begravningsakt för 
Göte Olsson, Kollanda och 
Älvängen. Officiant var 
Anders Johansson.

Stig Karlsson. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 2 april 
begravningsgudstjänst för 
Stig Karlsson, Gunntorp. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Erling Svenningsson. I 
Starrkärrs kapell hölls tors-
dagen 3 april begravningsakt 
för Erling Svenningsson, 
Nol. Officiant var Inga-Lill 
Andersson.

Lars Bertling. I Surte kyrka 
hölls fredagen 4 april begrav-
ningsgudstjänst för Lars 
Bertling, Surte. Officiant var 
komminister Reine Bäck.

Inger Karlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Jan-Erik,
barn med familjer, 
Ann-Louise med familj samt 
syster Eva som närmast sör-
jande.

Stig Magnusson, Nol har 
avlidit. Född 1931 och efter-
lämnar makan Gerd samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Manja Karlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar maken Antero 
samt sonen Martin med 
familj som närmast sörjande.

Torsten Andersson, 
Blinneberg har avlidit. Född 
1933 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära mammas

Agnes Persson
bortgång, framför vi

vårt varma tack.

GULL, RONNY, OVE,

ISSE, ANN, ULLA

med familjer

Min älskade Maka
Vår kära lilla

Mamma och Svärmor

Manja Karlsson
* 30 juni 1943

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Älvängen
31 mars 2014

ANTERO
MARTIN och ANNELI

Släkt och vänner

Ditt hem som Du älskat 

där blommor har 

spirat 

Det lämnar Du nu för  

en skönare värld 

Den saknad vi känner 

kan ord ej beskriva 

Hav tack för det goda 

Du gjort i vår värld 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

23 april kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna Manja
genom en gåva till
Hjärt-Lungfonden,

tel. 0200-88 24 00.

Vårt varma tack till er alla 
som hedrade minnet och 
tillsammans med oss tog 

avsked av vår kära

Stina Carlsson
i Skepplanda kyrka. 
Tack också för alla 

vackra blommor och 
minnesgåvor samt för
all övrig omtanke som 

visats oss.

Ett särskilt tack till 
Johannes Imberg och 

Johan Ekstedt som gjorde 
begravningsakten så ljus 

och vacker.

Lennart
Berndt
Emma

Tomas & Ida

SMSa LUNCH till  
72 950 så ger du  
50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Rosor i mängder till 
Annette, Mats och Valle i 
Vadet, Hålanda. TAck för all 
hjälp med eftersläckningen 
av branden i min jordkäl-
lare.

Ingela
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Grattis på 8-årsdagen 12/4
Sebastian Jansson

önskar Farfar & Farmor

Alexander Wahlström
fyller 9 år den 9 april

Många grattiskramar från
mamma, pappa, Alicia
mormor och morfar

En stor grattiskram
Joel

på 10-årsdagen
från Farfar & Farmor

Felicia
3 år den 8/4

Grattis önskar
Mormor & Morfar

Ville
7 år den 15/4
Grattis önskar

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera
Olivia i Bohus på hennes 

5-årsdag den 6 april.
Kramar från

Farmor & Farfar

Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum 
av intresse.
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 

säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Ledig 1/11.
Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Billig bra husvagn Cabby Nova 
472 CT. Nya däck, 2 11 kg 
gasoltuber. All utrustning.
Pris 16 500:-
tel. 0706-04 97 12

Beg. sommardäck med al.fäl-
gar. 195/65 R15. Kumho. Pris 
900:-.
tel. 0303-965 08

Ett stycke vedkap. 220 volt.
tel. 031-98 07 79
el. 0706-98 07 79

Motorbåt Joda 24 i mycket 
gott skick. Fabrikssydda nya 
dynor. Sjöklar.
tel. 0704-95 69 81    Surte

Yamaha SR400-82 8000mil. 
En ägare. Avstäld sedan -92. 
Vissa delar medföljer. 7900kr.
tel. 0758-36 21

4 sommardäck på plåtfälgar 
till Peugeot 307, 195/65 R15 
Good Year 125:-/st. 4st Han-
kook Icebear 185/60 R15 på 
plåtfälgar i nyskick, åretrunt-
däck till Toyota, pris 250:-/st
tel. 0708-22 81 52

UTHYRES
Kroatien i sommar? Strand-
nära, fräscha, fullt utrustade 
lägenheter med 200-300m till 
stranden. Uthyres på makar-
ska rivieran.

tel. 0735-90 38 20

ÖNSKAS HYRA
1-2:a önskas hyra i andrahand. 
From okt-april 15. Skötsam 
kvinna med fast arbete. Refe-
renser finns.
tel. 0763-53 48 69

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppmarknad. Lördagen 12 
April kl 10-13. Skepplanda 
Bygdegård. Kaffeservering.
Pris 100kr/bord. Boka på:
tel. 0708-33 82 36
Välkomna! Skepplanda Sock-
ens Bygdegårdsförening

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, bokföring, 
läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 % 
av arbetskostnaden. Välkomna 
att höra av er till oss. Vi 
hjälper er gärna med tips och 
idéer. Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg  AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Behöver du göra någon form 
av reparation på din bil?
Vi fixar bromssystem och 
andra problem. Vi har även 
sommardäck, fler märken.
PMO Däck och Bilservice
Nygård
tel. 0728-7263 24

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta
vad du kan och vill eller 
behöver i Facebookgruppen
Ale jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs 
mm. i Ale med omnejd. 
Ansvarsförsäkring samt 
kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

Stort tack till Dagverksam-
heten Eken och hemtjäns-
ten som tagit så väl hand 
om vår mamma Barbro. Nu 
går flytten till Vikadamm. 
Där finns gott kaffe, väl-
komna att hälsa på!

Barbro med anhöriga

Grabbarna i Backlights! 
Silket drag ni fick igång! Ni 
är så duktiga! Och så många 
som kom! Vill tacka för en 
grym spelning på Grön-
näs kök & bar 29/3, ni fick 
verkligen igång oss! Så 
roligt! Rosor och kramar //

Johanna

Tack till Er alla som med 
pengar, skrivmateriel, 
kläder, gosedjur mm bidra-
git till att vi har kunnat för-
verkliga barnens, i Royal 
Angel School, Kenya och 
våra drömmar. Barnen 
sitter inte längre på marken 
utan i skolbänkar på rik-
tigt golv i sin skola. De har 
dessutom fått griffeltavlor 
och skoluniformer.

KaMaBeBe
Katarina Johansson

Vi jobbar vidare...

Ett stort TACK till alla som 
uppvaktade mig på min 
85-årsdag den 30 mars.
Jag vill tacka mina söner 
för blommor och tårtor, 
personalen på Fridhem för 
att de ordnat det så fint och 
Göteborgs Kex för de skick-
ade blommorna. Jag blev 
väldigt glad!

Rakel Lindberg

Jag fyller år inom kort, 
glöm det jag reser bort!

Sara B, Hålanda

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes.

Birgit Johansson, Alvhem.

Eventuell uppvakning på 
min födelsedag undande-
bes.

Inger Svensson

GRATTIS TACK

VECKANS ROS
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Grattis på 8-årsdagen 12/4
Sebastian Jansson

önskar Farfar & Farmor

Alexander Wahlström
fyller 9 år den 9 april

Många grattiskramar från
mamma, pappa, Alicia
mormor och morfar

En stor grattiskram
Joel

på 10-årsdagen
från Farfar & Farmor

Felicia
3 år den 8/4

Grattis önskar
Mormor & Morfar

Ville
7 år den 15/4
Grattis önskar

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera
Olivia i Bohus på hennes 

5-årsdag den 6 april.
Kramar från

Farmor & Farfar

Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum 
av intresse.
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 

säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Ledig 1/11.
Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Billig bra husvagn Cabby Nova 
472 CT. Nya däck, 2 11 kg 
gasoltuber. All utrustning.
Pris 16 500:-
tel. 0706-04 97 12

Beg. sommardäck med al.fäl-
gar. 195/65 R15. Kumho. Pris 
900:-.
tel. 0303-965 08

Ett stycke vedkap. 220 volt.
tel. 031-98 07 79
el. 0706-98 07 79

Motorbåt Joda 24 i mycket 
gott skick. Fabrikssydda nya 
dynor. Sjöklar.
tel. 0704-95 69 81    Surte

Yamaha SR400-82 8000mil. 
En ägare. Avstäld sedan -92. 
Vissa delar medföljer. 7900kr.
tel. 0758-36 21

4 sommardäck på plåtfälgar 
till Peugeot 307, 195/65 R15 
Good Year 125:-/st. 4st Han-
kook Icebear 185/60 R15 på 
plåtfälgar i nyskick, åretrunt-
däck till Toyota, pris 250:-/st
tel. 0708-22 81 52

UTHYRES
Kroatien i sommar? Strand-
nära, fräscha, fullt utrustade 
lägenheter med 200-300m till 
stranden. Uthyres på makar-
ska rivieran.

tel. 0735-90 38 20

ÖNSKAS HYRA
1-2:a önskas hyra i andrahand. 
From okt-april 15. Skötsam 
kvinna med fast arbete. Refe-
renser finns.
tel. 0763-53 48 69

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppmarknad. Lördagen 12 
April kl 10-13. Skepplanda 
Bygdegård. Kaffeservering.
Pris 100kr/bord. Boka på:
tel. 0708-33 82 36
Välkomna! Skepplanda Sock-
ens Bygdegårdsförening

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, bokföring, 
läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 % 
av arbetskostnaden. Välkomna 
att höra av er till oss. Vi 
hjälper er gärna med tips och 
idéer. Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg  AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Behöver du göra någon form 
av reparation på din bil?
Vi fixar bromssystem och 
andra problem. Vi har även 
sommardäck, fler märken.
PMO Däck och Bilservice
Nygård
tel. 0728-7263 24

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta
vad du kan och vill eller 
behöver i Facebookgruppen
Ale jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs 
mm. i Ale med omnejd. 
Ansvarsförsäkring samt 
kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

Stort tack till Dagverksam-
heten Eken och hemtjäns-
ten som tagit så väl hand 
om vår mamma Barbro. Nu 
går flytten till Vikadamm. 
Där finns gott kaffe, väl-
komna att hälsa på!

Barbro med anhöriga

Grabbarna i Backlights! 
Silket drag ni fick igång! Ni 
är så duktiga! Och så många 
som kom! Vill tacka för en 
grym spelning på Grön-
näs kök & bar 29/3, ni fick 
verkligen igång oss! Så 
roligt! Rosor och kramar //

Johanna

Tack till Er alla som med 
pengar, skrivmateriel, 
kläder, gosedjur mm bidra-
git till att vi har kunnat för-
verkliga barnens, i Royal 
Angel School, Kenya och 
våra drömmar. Barnen 
sitter inte längre på marken 
utan i skolbänkar på rik-
tigt golv i sin skola. De har 
dessutom fått griffeltavlor 
och skoluniformer.

KaMaBeBe
Katarina Johansson

Vi jobbar vidare...

Ett stort TACK till alla som 
uppvaktade mig på min 
85-årsdag den 30 mars.
Jag vill tacka mina söner 
för blommor och tårtor, 
personalen på Fridhem för 
att de ordnat det så fint och 
Göteborgs Kex för de skick-
ade blommorna. Jag blev 
väldigt glad!

Rakel Lindberg

Jag fyller år inom kort, 
glöm det jag reser bort!

Sara B, Hålanda

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes.

Birgit Johansson, Alvhem.

Eventuell uppvakning på 
min födelsedag undande-
bes.

Inger Svensson

GRATTIS TACK
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PROVTRÄNA GRATIS EN VECKA
Gäller en gång/person/år under bemannade öppettider. Gäller ej befintliga medlemmar. Medtag annons.
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