
Utdraget orts-
möte i Nol

KB-Rör fick gäster 
från Botswana

Träskulpturen som Ahlafors IF:s hedersmedlemmar överlämnade till klubben i samband med 100-årsfirandet i höstas har nu fått sin plats på Sjövallen, 
Svenska Stenhus Arena. I fredags avtäcktes den och gavs namnet Love. Nu välkomnar den spelare och besökare till en av Västsveriges finaste arenor.

Namnet är Love!
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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

WIENERBRÖD
Bonjour 60g

Bakade i butiken.
Max 1 köp/hushåll.

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

inför påsk!
ladda upp

Gäller 16/4–20/4
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Festlig invigning av 
ungdomsboende
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Dennis Ljunggren
socialdemokraterna.se
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KUNSKAP

www.ale.nu

250 000
NYA JOBB
PÅ 8 ÅR!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Reservation för slutförsäljning. Gäller tom 21/4

PÅSKPRESENT
25% RABATT
PÅ ALLA KICKBIKES
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ÖPPETTIDER I PÅSK
Skärtorsdag 10-19
Långfredag 11-15
Påskafton 10-15
Påskdagen STÄNGT
Annandag påsk 11-15



Digitaliseringen har 
satt hela mediebran-
schen i gungning. 

De stora tidningshusen 
grubblar över framtiden och 
branschens egna ”veten-
skapsmän” kommer inte med 
några direkt glada tillrop. 
Läsarnas dom har egentligen 
redan kommit, frågan är hur 
lång tid utslaget tar att verk-
ställa. Framtidens tidningslä-
sare är inte beredda att betala 
för nyhetsförmedlingen. Den 
prenumererade morgontid-
ningen tappar upplaga i ra-
sande takt. Domen är tydlig, 
gärna en tidning, men den 
ska vara gratis för läsaren.

Om detta och mycket mer 
fick vi höra på årets bransch-
dagar för Gratistidningarnas 
förening. Till skillnad från 
prenumererade morgontid-
ningar brottas inte annons-
finansierade lokaltidningar 
med minskad upplaga, men 
visst utmanas även vi av digi-
taliseringen. Vår verksamhet 
finansieras inte av läsarna, 
utan av annonsörerna och 
dessa lockas självklart av nya 
intressanta reklamalternativ. 
Den utmaningen delar vi 
med alla traditionella medier. 
Professorerna är eniga om 
att morgontidningen måste 
hitta en ny finansieringsmo-
dell och de lokala gratistid-
ningarna måste våga satsa på 
att vara aktiva även på nätet. 
Samtidigt markerar allt fler 
branschkunnig expertis att 
segerreceptet även i framti-

den kommer att vara den lo-
kala journalistik. Det är den 
som ytterst gör att du behål-
ler dina läsare och så länge 
tidningen är läst kommer 
den vara högintressant för 
annonsörer. Den slutsatsen 
stärker självklart den tidning 
du läser, men samtidigt oroas 
jag över konsekvenserna som 
samhället står inför om me-
dier som Göteborgs-Posten 
måste fortsätta göra avkall 
på sitt redaktionella arbete. 
Vem ska betala de grävande 
journalisternas arbete om 
ingen längre betalar för 
nyheterna? Vem ska då 
granska våra makthavare och 
förtroendevalda? Hur ska vi 
då veta att våra gemensamma 
tillgångar används till det 
som de är avsedda för?
Tyvärr är det ingen som 
tänker så långt, utan det 
kommer att bli trångt på de 
efterklokas bänk. ”Tänkte 
inte på det...”

Ytterst blir det en demo-
kratifråga och för att bevara 
yttrandefriheten och den 
fria journalistiken kommer 
det krävas resurser. Den 
annonsfinansierade lokaltid-
ningen kommer självklart att 
bli mer eller mindre tvingad 
att ta ett större redaktio-
nellt ansvar, men om även 
dessa tvingas brottas med 
en trång plånbok kommer 
inte lösningen att finnas 
där heller. Bara för att 
lokaltidningen är gratis för 
läsarna är den ju inte gratis 

att varken producera, trycka 
eller dela ut.

Trots all oro som finns 
i branschen väljer jag att se 
situationen från den ljusa 
sidan. Riksnyheterna kan vi 
nästan inte gömma oss för. 
De dyker upp överallt. Kon-
kurrensen om att få förmedla 
dem i radio, tv, tidningar 
och på mängder av sajter är 
enorm. De lokala nyheterna 
däremot, som TV4 förvisso 
inte tror har någon framtid, 
är lika unika varje gång de 
trycks i respektive lokaltid-
ning. För det är fortfarande 
det enda mediet som bryr 
sig om de små betydelsefulla 
händelserna nära dig. Och 
så länge det är så i många av 
landets kommuner kommer 
den lokala papperstidningen, 
som självfallet måste vara 
gratis, att vara den givna 
kanalen för både annonsörer, 
debattörer och läsare.

En bransch i gungning

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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dedebabattttörörerer oochch lläsäsararee.

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

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tis 22 april kl 15

i Surte kulturhus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning av 

Ukulelegruppen ”Kubbarna”
Kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Dagordning: Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Varmt välkomna Styrelsen

Måndag 28 april 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE
Vi bjuder på en helhetslösning 

på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

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!

ÖPPETTIDER 
Långfredag: 11–15
Påskafton: 11–15

Påskdagen: stängt
Annandag: stängt
Handelsplats Älvängen
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Ale Klinik
PÅSKERBJUDANDE

FOTVÅRD 20% 
RABATTGäller tom 30/5

Ta med kupong till butiken

Postvägen 4, Älvängen

Ale Klinik
50% 
RABATT

EYELINER ELLER
ÖGONBRYN

Gäller tom 30/5

Postvägen 4, Älvängen

Ta med kupong till butiken

BIODLING 
-Följ ett bisamhälle över sommaren 

(arr 25169)

Start 5 maj kl 18:30 
därefter varannan vecka, 10 träffar

Bigården i Skepplanda 
(hemvärnsmuseet)

Pris: 700 kr
Ledare: Bernt Johansson

Anmälan till 010-3300900
www.sv.se/vast

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

KAPPEMETERVARA kanal 
40:- Öljett 50:-/m

Metervara 40:- / M
2-p panel 115:-

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  95:-/m Galon 80:-/m
Möbeltyg 99:-/m
2-p öljettlängder 299:-
2-p gardinlängder 289.-
Styck-kappa 50x250 cm 139:-

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



Digitaliseringen har 
satt hela mediebran-
schen i gungning. 

De stora tidningshusen 
grubblar över framtiden och 
branschens egna ”veten-
skapsmän” kommer inte med 
några direkt glada tillrop. 
Läsarnas dom har egentligen 
redan kommit, frågan är hur 
lång tid utslaget tar att verk-
ställa. Framtidens tidningslä-
sare är inte beredda att betala 
för nyhetsförmedlingen. Den 
prenumererade morgontid-
ningen tappar upplaga i ra-
sande takt. Domen är tydlig, 
gärna en tidning, men den 
ska vara gratis för läsaren.

Om detta och mycket mer 
fick vi höra på årets bransch-
dagar för Gratistidningarnas 
förening. Till skillnad från 
prenumererade morgontid-
ningar brottas inte annons-
finansierade lokaltidningar 
med minskad upplaga, men 
visst utmanas även vi av digi-
taliseringen. Vår verksamhet 
finansieras inte av läsarna, 
utan av annonsörerna och 
dessa lockas självklart av nya 
intressanta reklamalternativ. 
Den utmaningen delar vi 
med alla traditionella medier. 
Professorerna är eniga om 
att morgontidningen måste 
hitta en ny finansieringsmo-
dell och de lokala gratistid-
ningarna måste våga satsa på 
att vara aktiva även på nätet. 
Samtidigt markerar allt fler 
branschkunnig expertis att 
segerreceptet även i framti-

den kommer att vara den lo-
kala journalistik. Det är den 
som ytterst gör att du behål-
ler dina läsare och så länge 
tidningen är läst kommer 
den vara högintressant för 
annonsörer. Den slutsatsen 
stärker självklart den tidning 
du läser, men samtidigt oroas 
jag över konsekvenserna som 
samhället står inför om me-
dier som Göteborgs-Posten 
måste fortsätta göra avkall 
på sitt redaktionella arbete. 
Vem ska betala de grävande 
journalisternas arbete om 
ingen längre betalar för 
nyheterna? Vem ska då 
granska våra makthavare och 
förtroendevalda? Hur ska vi 
då veta att våra gemensamma 
tillgångar används till det 
som de är avsedda för?
Tyvärr är det ingen som 
tänker så långt, utan det 
kommer att bli trångt på de 
efterklokas bänk. ”Tänkte 
inte på det...”

Ytterst blir det en demo-
kratifråga och för att bevara 
yttrandefriheten och den 
fria journalistiken kommer 
det krävas resurser. Den 
annonsfinansierade lokaltid-
ningen kommer självklart att 
bli mer eller mindre tvingad 
att ta ett större redaktio-
nellt ansvar, men om även 
dessa tvingas brottas med 
en trång plånbok kommer 
inte lösningen att finnas 
där heller. Bara för att 
lokaltidningen är gratis för 
läsarna är den ju inte gratis 

att varken producera, trycka 
eller dela ut.

Trots all oro som finns 
i branschen väljer jag att se 
situationen från den ljusa 
sidan. Riksnyheterna kan vi 
nästan inte gömma oss för. 
De dyker upp överallt. Kon-
kurrensen om att få förmedla 
dem i radio, tv, tidningar 
och på mängder av sajter är 
enorm. De lokala nyheterna 
däremot, som TV4 förvisso 
inte tror har någon framtid, 
är lika unika varje gång de 
trycks i respektive lokaltid-
ning. För det är fortfarande 
det enda mediet som bryr 
sig om de små betydelsefulla 
händelserna nära dig. Och 
så länge det är så i många av 
landets kommuner kommer 
den lokala papperstidningen, 
som självfallet måste vara 
gratis, att vara den givna 
kanalen för både annonsörer, 
debattörer och läsare.

En bransch i gungning

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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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

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tis 22 april kl 15

i Surte kulturhus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning av 

Ukulelegruppen ”Kubbarna”
Kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Dagordning: Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Varmt välkomna Styrelsen

Måndag 28 april 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE
Vi bjuder på en helhetslösning 

på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

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!

ÖPPETTIDER 
Långfredag: 11–15
Påskafton: 11–15

Påskdagen: stängt
Annandag: stängt
Handelsplats Älvängen
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Ale Klinik
PÅSKERBJUDANDE

FOTVÅRD 20% 
RABATTGäller tom 30/5

Ta med kupong till butiken

Postvägen 4, Älvängen

Ale Klinik
50% 
RABATT

EYELINER ELLER
ÖGONBRYN

Gäller tom 30/5

Postvägen 4, Älvängen

Ta med kupong till butiken

BIODLING 
-Följ ett bisamhälle över sommaren 

(arr 25169)

Start 5 maj kl 18:30 
därefter varannan vecka, 10 träffar

Bigården i Skepplanda 
(hemvärnsmuseet)

Pris: 700 kr
Ledare: Bernt Johansson

Anmälan till 010-3300900
www.sv.se/vast

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

KAPPEMETERVARA kanal 
40:- Öljett 50:-/m

Metervara 40:- / M
2-p panel 115:-

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  95:-/m Galon 80:-/m
Möbeltyg 99:-/m
2-p öljettlängder 299:-
2-p gardinlängder 289.-
Styck-kappa 50x250 cm 139:-

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se 0704-92 35 07
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SKEPPLANDA. Hyres-
avtalet är uppsagt och 
löper ut vid årsskiftet.

Närhälsans ledning 
planerar dock att stänga 
Skepplandafilialen re-
dan till sommaren.

– Fokus ligger istället 
att få till en så bra verk-
samhet som möjligt i 
Älvängen, säger primär-
vårdschef Jörgen Thorn.

Det var vid ett möte i Älväng-
en som Jörgen Thorn, till-
sammans med Marie-Loui-
se Gefvert, förvaltningschef 
för Närhälsan i Västra Gö-
talandsregionen, avslöjade 
detaljerna om beslutet att 
stänga filialen i Skepplanda.

– Arbetshypotesen är att 

stänga för semester från och 
med vecka 25 och sedan låta 
det förbli så och istället slus-
sa patienterna till Älvängen, 
förklarar Jörgen Thorn.

Samtidigt tittar verksam-
hetsledningen på att få till 
stånd en mobil funktion för 
personer som inte kan ta sig 
till vårdcentralen för egen 
maskin, i första hand gäller 
det svårt sjuka äldre patien-
ter.

Mobil sjuksköterska
– Den här funktionen ska 
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Stänger till 
sommaren
– Tiden ute för filialen i Skepplanda

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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NOL. Bredband och 
grannsamverkan i all 
ära, det var diskussio-
nen om skolans fram-
tid som väckte störst 
intresse hos besökarna.

Frågorna var många 
eftersom Nolskolan 
fortsättningsvis även 
ska omfatta elever i 
årskurs 6.

En viss oro kunde 
skönjas när den intillig-
gande grusplanen, vid 
punkthusen, tas i an-
språk för en ny förskola.

Ortsutvecklingsmötet i Fol-
kets Hus drog ut på tiden. 
Anledningen var att den ut-
lovade punkten om skolan 
hade fallit bort från dag-
ordningen och kom upp till 
diskussion först i slutet av 
kvällen.

– Vi kommer gärna till-
baka till hösten och be-
rättar mer om vår skol-
strukturstudie, förklarade 
Utbildningsnämndens ord-
förande respektive vice ord-
förande, Elena Fridfelt (C) 
och Dennis Ljunggren (S) 
vilket välkomnades av åhö-
rarna.

Någon ansvarig tjänste-
man från skolverksamheten 

fanns inte på plats varför de 
båda politikerna fick ge in-
formation utifrån sin hori-
sont. Det kommer att ske en 
del förändringar i Nol inom 
den närmaste tiden avslöjade 
Elena Fridfelt.

– Högstadiet på Himla-
skolan läggs ner och slås ihop 
med Nödinge. Det innebär 
att eleverna i årskurs 6 kom-
mer att få gå kvar på Nolsko-
lan, som redan idag upplevs 
som lite trångbodd. Det som 
då sker är att Noltorgets för-
skola avvecklas och lokalerna 
kommer att kunna användas 
till skolans verksamhet.

Ny förskola
Vidare berättade Elena Frid-
felt att Nolhagens förskola 
är i så dåligt skick att den 
kommer att rivas.

– Det är i fel i grunden 
och byggnaden sjunker. Den 
kommer att rivas och ersättas 
med en ny förskola på grus-
planen vid lägenhetsområdet 
här intill. För det krävs en 
detaljplaneändring. Vi hopp-
as att förskolan ska kunna stå 
klar hösten 2016. Eventuellt 
kan det bli tal om en tillfällig 
paviljonglösning innan dess.

Direkt kom frågor om 
grusplanen som används 
frekvent i gymnastikunder-
visningen eftersom gym-
nastiksalen är förhållandevis 
liten.

– Hur tänker ni? Att ha en 
årskurs 6-klass med ett 20-
tal elever som ska ha idrott 
i den lilla gymnastiksalen 
fungerar inte. Ni kan inte ta 
grusplanen i anspråk för en 
ny förskola och inte ersätta 

med en alternativ yta, sade 
en förälder i församlingen.

Något löfte om en ny 
idrottshall eller näridrotts-
plats kunde inte politikerna 
ge, men Dennis Ljunggren 
gav följande besked.

– Det sker en lokalut-
redning inom grundskolan. 
Oavsett politisk färg kan jag 
säga att när en ny skola ska 
byggas nästa gång så funde-
rar man på Nol.

På en direkt fråga om 
kommunens grundskoleele-
ver ska erbjudas gymnastik 
på lika villkor blev svaret:

– Absolut!
Kommunalrådet Mikael 

Berglund (M), som fanns i 
publiken, bemötte kritiken 
om att all satsning sker i Nö-
dinge och i Älvängen och att 
Nol hela tiden utgör undan-
taget.

– Jag vet att den känslan 
finns här och respekterar att 
ni känner så. Fokus ligger på 
Nödinge och Älvängen som 
är kommunens två centralor-

ter, det finns ett fullmäktige-
beslut på det. Övriga orter 
ska emellertid också leva, 
men en likvärdighet kommer 
vi aldrig att nå. Däremot ska 
vi ha gymnastikmöjlighe-
ter som är tillfredsställande 
för barnen i Nol, förklarade 
Berglund.

– Ta konstgräsplanen som 
exempel. Där skulle Noläng-
en varit först ut, men priori-
teringslistan ändrades. När 
det väl blev konstgräs så blev 
det ingen plan med fullstor-
lek, suckade en mötesdelta-
gare.

– Jag tyckte vi hittade en 
bra lösning till slut ändå. Det 
var markförutsättningar som 
satte käppar i hjulet för oss, 
ansåg Mikael Berglund.

Fiber
Ämnena som behandlades 
före kaffepausen var fiber 
på landsbygden med bred-
bandssamordnare Per Pers-
son och grannsamverkan 
med Lotti Klug. Driftschef 

Gustav Nilvall gavs ock-
så utrymme att presentera 
kommunens nya tjänst – Fixa 
min gata.

JONAS ANDERSSON

Skolfrågan sparades till sist

På grusplanen bredvid punkthusen planeras det för en ny för-
skola.

Utbildningsnämndens vice ordförande Dennis Ljunggren (S), brotts- och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug, och Utbildningsnämndens ordförande, Elena Fridfelt (C), fick alla svara på frågor i sam-
band med ortsutvecklingsmötet i Nol.
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NOL. Företagarna Ale 
omvalde Peter Tifelt 
till ordförande på ons-
dagens årmöte i Nols 
Folkets Hus. Lars-Ove 
Hellman, Alebyggens vd, 
hade som vanligt ärna att 
svinga klubban när FR 
samlades för att fastställa 
årsresultat, verksamhets-
berättelse och planerna 
för det kommande året. 
Det konstaterades att 
125 Aleföretagare idag 
är medlemmar i riksor-
ganisationen, en siffra 
som har varit tämligen 
konstant de senaste åren. 
Företagarna kommer 
fortsätta verka för ett bra 
nätverkande medlemmar-
na emellan kryddat med 
ett antal större aktivite-
ter. Det största 2014 blir 
näringslivsgalan i Surte, 
torsdag 24 april, där FR 
Ale är medarrangör.

Årsmötet valde följan-
de styrelse: Peter Tifelt, 
ordförande, Barbro Er-
icsson, vice ordförande, 
Christina Schmeikal, 
Camilla Sporre, Mikael 
Kvarnmark och Göran 
Tilly.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tifelt 
omvaldes

 Peter Tifelt omvaldes  
 till ordförande för  
 Företagarna Ale. 

PRO, Pensionärernas riksorganisation, lyfter de viktigaste frågorna för alla äldre under
valåret - var fjärde väljare är pensionär. Kom och prata med oss och hör vad vi gör för
att skapa en bättre vardag för dagens och morgondagens pensionärer. Läs mer på pro.se

SYDVÄSTRA GÖTALAND

VÄLKOMMEN TILL ETT ÖPPET MÖTE INFÖR VALET 2014.

– Ortsmötet i Nol drog ut på tiden

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
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Fettar du till? 
Matfett och olja kan orsaka stopp om du häller 
ut det i vasken eller toaletten. Fettet och oljan
stelnar till en hård massa i ledningen och hindrar 
då spillvattnet – toalett-, dusch-, tvättvattnet -
att rinna obehindrat i ledningarna.

Allt detta gör så att vi får avloppsstopp i ledning-
arna, vilket en del av våra kunder har fått känna
av med att få upp avloppsvattnet i källaren. Våra 
pumpar i pumpstationerna får också jobba
hårdare vilket leder till ökat slitage, större arbets-
belastning och ökade kostnader.
VA-enheten ber alla sina kunder att hälla fettet i 
t.ex. en mjölkförpackning och slänga det i
vanliga hushållssoporna istället för vasken och 
toaletten.

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

På gång

Aktiviteter för företagare & 
entreprenörer april 2014!
Starta Företag-dagen Göteborg  

IHM Business School

Deklarera din enskilda firma  
Nols Företagscenter

Starta eget-introduktion  
Torsdag 17/4 kl 17.30–19.30 

Starta Företagskurs  7 kurstillfällen 
Kungstorget 2 Göteborg. 

Värdskapsutbildning  
Tisdag 29/4 kl 08.30–12.00  
Aulan Ale Gymnasium

April

24
TORSDAG

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 
till över 220 000 kunder i mer än 60 
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: 12.00–13.30
Anmälan: info@webfabale.se

April

25
FREDAG

Vi avslutar bäbismyset med en 
gemensam promenad med 
stop med kaffe och guidning av 
en plats i Nödinge, samling vid 
biblioteket kl 10.30-11.30.

Anmälan görs till Nödinge 
bibliotek. Det finns ett begränsat 
antal platser och vi vill gärna att 
ni lämnar återbud om ni inte kan 
komma. Telefon: 0303-33 02 16 
E-post: bibliotek@ale.se.

Bäbismys
Barnvagnspromenad.

April

24
TORDAG

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. The Flashmen bjuder sedan 
upp till dans. Anmälan sker via följande länk: www.
ale.se/anmalan Pris: 595 sek ex moms.

Näringslivsgala
Kl 18.30. Kvarnvägen 1, Surte

Cykla ut-korten  
Kan hämtas på biblioteken och vårdcentralerna.
Ge dig ut och tävla om fina priser. Skicka in kortet 
senast 5 juni.

Kommunfullmäktige sammanträder 
Varmt välkommen! Måndagen den 28 april 2014 
kl.17.00 i  Medborgarhuset, Alafors. Observera 
ändrad tid!

Under sammanträdet planerar kommunfullmäk-
tige bland annat att fatta beslut om följande:

Årsredovisningen 2013 för kommunen och 
dess bolag
Svar på motion från Ahlafors fria skola  
angående ungdomsevent
Svar på motion från Aroseniusskolan  
angående skolmaten

 
En fullständig föredragningslista kommer framö-
ver att finnas tillgänglig hos Ale kommun, tel. 
0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närra-
dioförening direktsänder på frekvensen 95,4 MHz. 

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 
kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om 
under punkten Allmänhetens frågestund. Kontak-
ta sekreterare i förväg och anmäl att du vill ställa 
en fråga. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Ortsutvecklingsmöte Älvängen
Tisdag den 22 april kl. 19.00, Aroseniusskolans aula

Teman för kvällens möte:
Förändring i Älvängens centrum kommer att 
planeras tillsammans med boende i Älvängen. 
Om du är intresserad av att vara med så kan du 
passa på att anmäla ditt intresse under mötet. 
Punkten presenteras av verksamhetschef 
Magnus Blombergsson, kommunfullmäktiges 
ordförande Klas Nordh (FP) och ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Jan A Pressfeldt 
(AD) m.fl.
Bredbandssamordnare Per Persson berättar 
om fiberkabel.
Tjänsten ”Fixa min gata” presenteras av  
driftchef Gustaf Nilvall.

Vi kommer att bjuda på fika under mötet.
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garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkomna önskar 
Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin  
och Ingvar Arvidsson

Nämndsammanträde
Varmt välkomna till Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens öppna nämndsammanträde tors-
dagen den 24/4!. Mötet kommer att hållas i A-salen 
i Medborgarhuset, Alafors med start kl 18.00.
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kommer att behandla bl.a. följande ärenden:

Ledningssystem för systematiskt  
kvalitetsarbete
Revidering av förfrågningsunderlag för  
valfrihetssystem inom hemtjänsten 
Svar på Granskningsrapport –  
Granskning av hemtjänst
Redovisning av resultat från brukarenkäter 
inom äldreomsorgen

Varmt välkomna!
Boel Holgersson, ordförande 
Lisbeth Tilly, sektorschef 

Föredragningslistan finns tillgänglig på Ale 
kommuns hemsida senast en vecka innan sam-
manträdet. För att få tillgång till handlingar inför 
mötet, kontakta nämndsekreterare 
Hanna Henningsson på nummer 0303-33 01 41 
eller e-post hanna.henningsson@ale.se.

Schema för sophämtning påsken 2014
Ordinarie hämtdag måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Hämtdag vecka 16
söndag eller 
måndag

måndag eller 
tisdag

tisdag eller 
onsdag

onsdag eller 
torsdag

torsdag eller 
fredag

Hämtdag vecka 17 måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Fridha Lundell & Michael Bäck underhåller!

www.ale.se/ 

foretagare
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NÖDINGE. Ale ska fort-
sätta växa i allmänhet, i 
Nödinge och Älvängen i 
synnerhet.

Pendeltåget har ökat 
Ales attraktionskraft 
och centrumnära boen-
den prioriteras nu.

Kommunchef Björn 
Järbur gav besökarna 
på ortsutvecklingsmötet 
i Nödinge en tydlig bild 
av nutiden och framti-
den i Ale.

Med en kraftigt förbättrad in-
frastruktur utgör Ale en av de 
kommuner som Göteborgsre-
gionen hoppas ska växa mest. 

Med visionen ”lätt att leva” 
har Ale stakat ut kursen och 
tillväxten ska bland annat sti-
muleras av lust att lära i sko-
lan, sysselsättning för alla, en 
aktiv fritid, ett hållbart sam-
hälle samt delaktiga invånare 
och kommunala medarbetare.

– Det låter naturligtvis väl-
digt bra, men vi har mycket 
att arbeta med. Resultaten i 
Ales skolor imponerar som ni 
säkert vet inte på någon och 
i den senaste öppna jämförel-
sen som SKL (Sveriges kom-
muner och landsting) presen-
terade har vi fallit ytterligare. 
Här har politiken dock tagit 
ett stort gemensamt initia-
tiv, där lärare, skolledare och 
politiker tillsammans ska för-
söka hitta rätt åtgärder för att 
vända trenden, säger Björn 
Järbur och tar sedan upp en 
annan prioriterad fråga.

– Ungdomsarbetslösheten 
är hög rent generellt i Sveri-
ge och Ale är inget undantag. 
Vad som bekymrar mig är att 
vår granne Kungälv bara har 
hälften så många arbetslösa 
ungdomar. Uppenbarligen 
gör de något väldigt bra som 
vi borde kunna lära av. Skälen 
kan vara flera och det ska vi 
titta närmare på. Vi måste få 
fler i arbete. Det är en viktig 
politisk prioritering som har 
pekats ut.

En annan utmaning som 

väntar när regionen ska växa 
är bostadsbristen. I Ale bor en 
klar majoritet i privata små-
hus och behovet av fler hyres- 
och bostadsrätter är stort. Ett 
utpekat mål är att 40% av re-
sorna till och från arbetet ska 
ske med kollektivtrafik, därför 
är centrumnära bostäder med 
Alependeln inom räckhåll en 
byggnation som kommun-
ledningen gärna vill påskyn-
da. Björn Järbur ser gärna 
att kommunens bostadsbolag 
Alebyggen är en av aktörerna 
som agerar.

– De ingår i en arbetsgrupp 
som tittar på ett förslag för lä-
genheter på gymnasiekkullen 
i Nödinge. Ett uppdrag som 
ska vara klart inom två år. Nö-
dinge är en av kommunens två 
centralorter, där vi gärna ser 
en snabbare tillväxt.

Hitta rätt koncept
Han gav också bolaget en 
känga för påståendet att det 
skulle vara omöjligt att bygga 
hyresrätter som hamnar i rätt 
”prisnivå” för de kommande 
hyresgästerna.

– Det finns för många goda 
exempel i andra kommuner 
på nybyggda fastigheter med 
hyresrätt. Om det går på an-
dra platser, varför skulle då 
inte Alebyggen klara av det? 
Det gäller bara att hitta rätt 
koncept, menar Björn Järbur.

Drogförebyggare Thomas 
Berggren som sedan 10 år 
tillbaka driver verksamheten 
Vakna – tillsammans mot 
droger, gav en dagsaktuell be-
skrivning av drogsituationen i 
Ale och hur det drogförebyg-
gande arbetet bedrivs.

– Vakna jobbar utifrån två 
huvudspår, utbildning och 
positiva aktiviteter. Det krävs 
ständig utbildning för att 
hänga med, ändå ligger ung-
domarna alltid steget före. 
Som förälder ska man inte 
tveka att höra av sig om man 
anar oråd. Det stora bekymret 
idag är att det sprids en upp-
fattning hos våra unga om att 
rökning inte är farligt. Pro-
blemet är att det inte är tobak 

de röker. Cannabis och andra 
liknande droger förekommer 
i allt större utsträckning. En 
del försöker försvara sig med 
att ”du dricker ju”, men utan 
att försvara alkoholkonsum-
tionen vill jag ändå under-
stryka att dessa rökdroger är 
betydligt farligare och kan få 
allvarliga konsekvenser, säger 
Thomas Berggren.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug informerade om den 
trygghetsvandring som ge-
nomförts i Nödinge under 
hösten. Protokoll över vad 

som noterats och åtgärdats 
finns på kommunens hemsi-
da. Per Persson, bredbands-
samordnare, avslutade mötet 
med en information om hur 
lokala fiberföreningar med 
intresserade fastighetsägare 
kan bygga sitt eget fibernät. 
Det vänder sig framför allt till 
de som är boende på lands-
bygden.

Ett 40-tal åhörare gick 
hem i tisdagsnatten och und-
rade nog varför inte fler an-
slutit sig till ortsmötet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Kommunchef Björn Järbur föredrog på ortsmötet
Nödinge i nutid och framtid

Drogförebyggare, Thomas Berggren, beskrev drogsituationen i 
Ale. Han berättade också hur projektet som i år firar 10 år haft 
ett framgångsrikt stöd hos det lokala näringslivet. Försäljningen 
av Vakna-påsen på ICA Kvantum har gett 1,7 miljoner kronor till 
aktiviteter för barn och unga.

Kommunchef Björn Järbur 
gav en bra bild av Ale i nutid 
och framtid.

FAKTA ALE

Invånare: 28 072 
(20131231)
Pendlare: 10 000 pendlar 
från Ale och 2500 till.
Antal barn i förskolan: 1700
Antal barn i grundskolan: 
3650
Antal barn i gymnasiesko-
lor: 1150
Antal studerande på Kom-
vux: 370
Ales vision: ”Lätt att leva”
Stora byggnationer: Kro-
nogården, Älvängen, 400 
bostäder, pågår. Södra Backa 
i Nödinge, 500 bostäder, 
start 2015.
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Gäller t o m 20 april 2014, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

GLAD PÅSK!
ÖPPET HELA PÅSKHELGEN

Citronträd ca 1 meter

299:-
Olivträd ca 1 meter

299:-
Pelargonia

4 för 100:-
NÄSTA VECKA HAR VI 20-ÅRSJUBILEUM! 

Håll utkik efter nästa veckas annons för att ta del av våra erbjudanden.

-  Vad innebär det att leva och andas 
värdskap på riktigt?

-  Hur kan ditt värdskap vara ett stöd 
för att utveckla ett välkomnande 
förhållningssätt till dina gäster, 
besökare och kunder.

-  Vad är det som gör att man vill 
återkomma till en viss plats, 
framgångsrikt och uppskattat företag!

”Värdskap handlar 
om konsten att få

människor att känna 
sig välkomna”

Välkommen på en inspirationsföreläsning om värdskap

Tisdag 29 april kl. 08.30-12.00
Ale gymnasiums aula, Nödinge

Anmälan till: turism@gotaalv.com eller 0725-22 27 66 
senast den 22 april.

Arrangörer:

Föreläsare: Jan Gunnarsson
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ALVHEM. Utbyggnaden 
av motorväg och järn-
väg har satt rejäl fart 
på utvecklingen kring 
Lödöse södra station 
och det nya bostadsom-
rådet Ekeberg. 

Torsdagens ortsmöte i 
Alvhem kom att handla 
om framtidens möjlig-
heter, både innanför 
och utanför kommun-
gränsen och ortsborna 
var med på noterna. 

Det andades optimism i 
klubbstugan vid Gläntevi på 
torsdagens ortsutvecklings-
möte. 

Även om fokus denna 
gång låg utanför kommun-
gränsen är utvecklingen av 
Lödöse södra och Ekeberg 
av största intresse för alv-
hemsborna som blir närmsta 
granne. 

På plats från Lilla Edets 
kommun fanns Kommunsty-
relsens ordförande Ingemar 
Ottosson (S) och mark- och 
exploateringschefen Cecilia 
Friberg. 

– Utvecklingen har satt 
fart och befolkningen i Lilla 
Edet har ökat kraftigt sedan 
väg och järnväg byggdes ut. 
Det har inte hänt på ett helt 
decennium och förra året 
ökade vi mest av alla kom-
muner i Västra Götalands-
regionen och fjärde mest i 
Sverige. Det är en trend som 
vi ser kommer att fortsätta, 
inledde Cecilia Friberg. 

Den fördjupade över-
siktsplanen som har arbetats 
fram innefattar nya verksam-
hetsområden, bland annat 
vid Nygårdsmotet och på 
ett område som gränsar till 
Alvhem. Kring stationen i 
Lödöse södra och Ekeberg 
blir det tätbebyggelse och ett 
område för offentlig service. 

– Vi ser butiker på bot-
tenplan och bostäder ovan-
på. Sedan tänker man sig att 
bygga lägre bostäder, säger 
Cecilia. 

I Lödöse planeras för en 
handelsgata och en hand-
lingsplan för hur den ska 
utformas ska upprättas till 
hösten. Tanken är att man 
binder samman stationsom-
rådet med Lödöse samhälle. 

– Det är ett orört stations-
område, en värdefull yta med 
alla möjligheter att utvecklas 
och få riktigt attraktivt, men-
ar Ingemar Ottosson, som 
också fick frågan om hur 
man ser på arbetstillfällen i 
det nya området.

– Till viss del kommer det 
att skapa nya arbetstillfällen 
genom service, tjänster och 
handel, men inte minst har 
man närhet till kommunika-
tioner och bara 26 minuters 
tågresa till en stor arbets-
marknad.

Lokala exploatörer
På plats på mötet fanns 
även den lokala entrepre-
nören och exploatören Gö-
ran Tilly för att berätta om 
kommande byggnationer i 
Alvhem. 

Sammanlagt rör det sig 
om 21 villor på två områden 
och med två separata explo-
atörer inblandade. Förutom 
Göran och Arne Tilly byg-
ger även Thomas Lund-
ström och Lars Schüler på 
orten.

– Vi bygger fem fastig-
heter och Lars och Thomas 

16. Så långt som vi kommit 
i dagsläget planeras nu för 
vatten och avlopp och för-
handlingar kommer att star-
ta efter sommaren. 

Göran Tillys planer möt-
tes av optimism och mötes-
deltagarna hade inga direkta 
invändningar mot framväx-
ten av ett helt nytt bostads-
område i närheten av golf-
banan. 

Gustaf Nilvall från Ale 
kommun informerade även 
om en ny tjänst på kommu-
nens hemsida, ”Fixa min 
gata”, som innebär att man 
direkt på nätet kan göra fel-
anmälningar som sedan rap-
porteras vidare till ansvarig 
tjänsteman. Han poängte-
rade att det dock bara gäller 
för icke akuta problem. 

Skolfrågan prioriteras
Kommunchefen Björn Jär-
bur fick chans att presente-
ra sig och ställdes genast till 
svars för de dåliga betygs-
resultaten i Ales skola. Han 
menar att man just nu tar 
krafttag genom att vända på 
perspektivet och utgå från de 
som jobbar ”på golvet”, det 
vill säga lärarna. 

– Vi har nu tagit ett or-
dentligt krafttag för att till-
sammans vända trenden. Vi 
har politikens goda idéer, 
förvaltningens goda idéer 
och lärare med sina tankar, 
men problemet är att dessa 
nivåer inte hänger ihop och 
det ska vi försöka ändra på. 
Lärare, förskollärare, rek-
torer och förskolechefer ska 
tillsammans arbeta fram ett 
arbetssätt med utgångspunkt 
från vad som behöver göras 
utifrån deras perspektiv. Allt 
för länge har vi spytt galla på 
skolan. Nu vänder vi på per-
spektivet och ingen har tidi-
gare gjort så förut, sa Björn 
Järbur innan Göran Tilly 
knöt ihop säcken.

– Om vi vill att folk ska 
flytta hit måste vi också ha 
bra grejer. 

JOHANNA ROOS

– Nybyggnationer både innanför 
och utanför kommungränsen

Framtidsanda i Alvhem
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Gäster från Lilla Edets kommun. Exploateringschef Cecilia Friberg och kommunalråd Ingemar Ot-
tosson (S) gästade ortsutvecklingsmötet i Alvhem.

Göran Tilly.

Frukt&
Grönsaks

Huset
ALE TORG, NÖDINGE

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

Erbjudandet gäller t.o.m. 20/4 reservation för slutförsäljning

Påskyra!
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SPANSK 
PAPRIKA

FÄRSK-
POTATIS

FÄRSK
SPARRIS

250GR

DAGS ATT 
PLANTERA

Gott till  
påskbordet

Gilla Frukt & 
Grönsakshuset

på Facebook
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Arrangeras av:

LÖRDAG 10 MAJ
KL 11.00

START: ALE TORG

NYHET! Spring två varv (10 km) i 
ny bansträckning. Start kl 12.00

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

varloppet.se

2014

FÖRANMÄLAN
Sätts in på bankgiro: 439-1967. Glöm inte ange namn och 

adress på deltagarna ni anmäler.

ALLA KAN DELTA!
GÅ, LUNKA ELLER SPRING  DU VÄLJER!

Lilla Loppet
Gå, lunka eller spring 

1,8 km för barn 8 – 16 år.
Anmälan 60 kr. 

START KL 11.30

Barn 3 – 12 år springer 
gratis 900 meter 

torget runt

LOPPET

Uppvärmning med 
Sportlife kl 11.00, 

11.20 & 11.45

Nu även
ATG-spel!
Det firar vi med:

Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:-
Mjukglasspremiär!

Lösgodis 390
kr/hg 

Bottennapp 
för Ales skolor
ALE. I Öppna jämfö-
relser, Grundskola 
2014, presenterar SKL 
(Sveriges kommuner 
och landsting) i förra 
veckan en samlad bild 
av samtliga kommuners 
skolresultat. 

Resultaten visar både 
på framgångar och bris-
ter i kommunerna.  

Ales prestation sam-
manvägt när det gäller 
pedagogiskt resultat 
rankar Ale först på 
260:e plats av 290 kom-
muner.

– Det här är mycket dåliga 
siffror, men vi visste sedan 
länge att vi har rejäla utma-
ningar inom skolan. Den 
satsning vi gör nu, i bred 
politisk samverkan och med 
de som arbetar i skolan, är 
absolut nödvändig för att vi 
ska vända utvecklingen, säger 
Elena Fridfelt (C) Utbild-
ningsnämndens ordförande.

I satsningen ”I Ales skolor 
vill vi lära oss mer” ska Alelä-
rarna väcka elevernas hunger 
och visa hur härligt det är att 
lära sig. 150 lärare och skol-
ledare ska hitta nya arbets-
sätt för Aleskolorna. Bakom 
sig har de en stark politisk 
ledning som inte bara pratar 
om att samarbeta i skolfrågor 
utan kämpar tillsammans för 
att ge aleborna en riktigt bra 
skola. 

Processen är igång och 
skall vara klar innan somma-

ren och åtgärder skall sättas 
in till hösten.

– Vi står enade för att fatta 
de klokaste besluten och har 
gått från ett 50-tal mål till 
två – elever som lär sig och 
medarbetare som mår bra. 
Vi skall utnyttja kompenten-
sen hos duktiga pedagoger 
och ge rätt incitament, säger 
Dennis Ljunggren (S), Ut-
bildningsnämndens vice ord-
förande.

Lärarnas uppdrag
Lärarnas uppdrag i sats-
ningen är att jobba med hur 
goda exempel tas tillvara från 
verksamheterna, hur skolan 
använder digitala lärarresur-
ser, hur den psykosociala ar-
betsmiljön kan bli bättre och 

hur personalresurserna kan 
användas mer framgångsrikt 
samt hur skolarbetet kan 
utgå från forskning.

Styrka
– Politikens nuvarande för-
hållningssätt och gemensam-
ma satsning på skolan i Ale är 
en styrka för hela verksam-
heten. Här finns en vilja att 
satsa de resurser som behövs 
och nu är det upp till organi-
sationen att omsätta detta till 
goda resultat. Jag är överty-
gad om att det är möjligt, sä-
ger tillförordnad sektorchef 
Thorbjörn Jordansson.

– Rankas av SKL på plats 260 av 290

Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och vice 
ordförande Dennis Ljunggren (S) är medvetna om skolans pro-
blem, men är samtidigt trygga i att det finns en gemensam poli-
tisk ambition att vända trenden. På vilket sätt det ska ske är de 
också överens om. 

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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ALAFORS. 2001 var Jer-
ry Magnusson en av de 
första deltagarna i Ales 
entreprenörsutbildning 
YEE.

Tio år senare köpte 
han sig och blev en av 
delägarna i KB-Rör.

I onsdags berättade 
han om sin resa för 
långväga gäster från 
Botswana.

Ale kommuns utbyte med 
Ghanzi distrikt i Botswana 
fortsätter. I veckan som gick 
var en delegation från det 
afrikanska landet på besök 
för att lära mer om åter-
vinning, entreprenörskap, 
medborgardialog och kom-
munens styrsystem. Dess-
utom ägnades tid åt att pla-
nera den andra upplagan av 
utbildningen YEE som sker i 
november-december.

Med anledning av detta 
valde Ale kommun att låta 
sina gäster från Botswa-
na få träffa en av de första 
deltagarna som genomgått 
utbildningen. Jerry Magnus-
son, 31, tog emot i butiken 
på KB-Rör i Alafors.

– Det har gått några år 
sedan dess, men det är de-
finitivt en erfarenhet som 
haft betydelse för mig. Mitt 
självförtroende fick sig en 
rejäl knuff i rätt riktning och 
suget för entreprenörskap 
stärktes, menar Jerry som 

fick berätta om hur han för 
tio år sedan fick chansen att 
ta över ansvaret för komfort-
butiken i Alafors.

– Jag måste berömma 
”Cålle” (Karl-Olof Karls-
son) som hade modet att 
satsa på mig som då var både 
ung och oerfaren. Tillsam-
mans har vi utvecklat företa-
get och för tre år sedan fick 
jag chansen att köpa in mig 
med 20%.

Helhetslösning
När Jerry dessutom kunde 
bekräfta att KB-rör förra året 
utsågs till Årets Företag i Ale 
uppstod en spontan applåd. 
Gästerna från Botswana im-
ponerades och undrade vad 
som ligger bakom företagets 
framgång.

– Det är ett väletablerat 
företag sedan 40 år tillbaka. 
Kvalitetsmedvetenheten och 
ambitionen att alltid ha nöj-
da kunder har funnits med 
från början. På senare år har 
vi tänkt om när det gäller 
målgrupp. Vi jagar inte läng-
re de stora uppdragen. Istäl-
let har vi utvecklat ett samar-
bete med lokala hantverkare 
som ger oss möjligheten att 
ge kunderna en helhetslös-
ning när de till exempel ska 
renovera sitt badrum. Vi 
samordnar renoveringen och 
anlitar de fackmän som be-
hövs, säger Jerry.

Konkurrensen med en 
ökad näthandel kan enligt 

honom bara mötas genom 
att ständigt förbättra servi-
cen för kunden och därige-
nom ge ett unikt mervärde.

Utbytet kommunerna 
emellan sker inom ramen för 
ett SIDA-finansierat projekt. 
Partnerskapet mellan Ale 
och Ghanzi avser två olika 
projekt, förutom entrepre-
nörsutbildningen YEE, där 
det ena är ett utbyte på kom-
munledningsnivå och det an-
dra handlar om hur medbor-
gardialogen kan utvecklas. I 
samband med detta besökte 
gästerna från Ghanzi förra 

veckans ”Påverkanstorg” där 
Ales politiker diskuterade 
angelägna frågor med ale-
ungdomar.

Ghanzis borgmästare 
Douglas D Tharese var 
märkbart nöjd när han läm-
nade KB Rör.

– Vi har gjort många 
spännande och lärorika stu-
diebesök. Det finns mycket 
att lära om återvinning och 
sophantering, men det som 
imponerade mest var robot-
mjölkningen i Kilanda. Det 
var helt otroligt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jerry Magnusson, ung delägare på K-B Rör, var en av de första deltagarna när entreprenörsutbildningen YEE startade 2001. I ons-
dags fick han besök av gäster från Botswana som lyssnade intresserat på Jerrys erfarenheter av YEE.

Långresta gäster hälsade på hos Jerry Magnusson på K-B Rör i 
Alafors.

Långväga gäster hos KB Rör
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Vill du veta vad
din bostad är värd?

 

I SAMARBETE MED 

 

ALE  WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

PÅSKÖPPET

ÄLVÄNGENS CYKEL

VVVVVVVVVVåååååååååårrrrrtttttttttt pppppppprrrrrrrrriiiiiiiiiisssssssss

LÅNGFREDAG 11.00-14.00 PÅSKAFTON 9.30-14.00
PÅSKDAGEN 11.00-14.00 ANNANDAG PÅSK 11.00-14.00

MONARK MONA
3-vxl. damcykel. Aluminium ram.
Korg. Kjolskydd. Fotbroms.
Självriskeleminering, vit.
REK. PRIS 3995:-
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CRESCENT 
BJARKE 
26 MTB. Aluminium ram.
24-vxl. shimano acera.
Fjädrande framgaffel. 
Suntour med låsbar funktion.
Mekaniska skivbromsar.
REK. PRIS 4495:- 

CRESCENT 
MARIANNE
28 tum, Ramstorlek 51cm. 
Aluminium ram. Navgenerator. 
Justerbar styrstam. 7-vxl. med fotbroms. 
Godkänt lås. Vit eller röd.
REK PRIS 7495:-
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ALAFORS. Det firades 
ordentligt i Ahlafors 
gamla fabriker i fredags.

Den kommunala 
dagverksamheten för 
ungdomar fyllde 20 år, 
Spinneriet 10-årsjubile-
rade och samtidigt var 
det invigning av ett nytt 
ungdomsboende.

– Om fem år ska man 
inte bara prata om 
Fryshuset i Stockholm 
utan även om Spinneriet 
i Alafors säger Kris-
tina Hallams, enhets-
chef inom Individ och 
familjeomsorgen i Ale 
kommun.

Många kommunala tjäns-
temän och politiker fanns 
på plats i Ahlafors fabriker i 
samband med invigningsce-
remonin av ungdomsboendet 
– Nya Spinneriet.

– Det känns fantastiskt 
härligt att äntligen vara här. 
Jag känner samma stolthet 
idag som när barnen gick ur 
första klass, förklarade Kris-
tina Hallams vars glädje inte 
gick att ta miste på.

– Vi har lyckats behålla 
den gamla goa känslan från 
spinneriet och låtit något nytt 
växa fram. Ett tack till all per-
sonal och till alla underbara 
ungdomar som har hjälpt till 
i arbetet.

Gratulanter
Gratulanterna och talarna 
stod i kö. Bland dem som 
valde att säga några ord och 
framföra sina hyllningar var 
Paula Örn (S), som repre-
senterade kommunledningen, 
Boel Holgersson (C), ordfö-
rande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, samt Lis-
beth Tilly, sektorchef arbete, 
trygghet och omsorg.

Invigningsceremonin hölls 
på Pelarteatern där besökar-
na bjöds på soppa och därtill 
musikunderhållning. Gäster-
na fick sedan möjlighet att 
bevittna de nya lägenheterna 
som iordningställts en trappa 
upp.

– I Nya Spinneriet har vi 
totalt nio platser. Där bor fyra 
ungdomar idag, berättade 
Kristina Hallams samtidigt 
som hon visade runt i loka-
lerna.

– Visst är det fint? Ljusa 
och fräscha lägenheter!

Vidare finns sex platser i 
Gamla Spinneriet och fem 
fristående enrumslägenheter 
för dem som nästan är flyg-

färdiga och redo att flytta ut 
på byn.

– Vi har byggt ut befintligt 
ungdomsboende för att även 
ha plats för ensamkomman-
de flyktingbarn, konstaterar 
Kristina Hallams.

Storslagna visioner finns 
vad det gäller Ahlafors fabri-
ker. Ale kommun har tillsam-
mans med Pelarteatern och 
Ahlafors IF sökt projektpeng-
ar ur Allmänna Arvsfonden 
för att skapa Mötesplats Spin-
neriet.

– Det ska bli en plats där 
människor kan mötas över 
alla gränser. Mötesplats Spin-
neriet ska bli lika omtalat som 
Fryshuset.

Nytt ungdomsboende 
i Alafors invigt

Bengt Landin, Svenska Stenhus, Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden, Kristina Hallams, enhetschef inom Individ och familjeomsorgen, och oppositionsrådet 
Paula Örn visar stolt upp kommunens nya ungdomsboende i Ahlafors fabriker.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Många kom för att ta del av fredagens invigningsfirande.

Esbjörn Öberg välkomnade till invigningen av Nya Spinneriet.

– Invigning av nytt ungdomsboende

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, 
Öppet: vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

NYHET - ALLTID HOS OSS:
KÖP 3 BETALA FÖR 2 
PÅ ALLA BARNSKOR
Gäller även gummistövlar och Crocs i strl 18-35

UTFÖRSÄLJNING!
ECCO udda par av resterande 

lager 50% Rabatt

EXTRAÖPPET 
Annandag påsk 21/4 
kl 11-14  

 10-ÅRS-JUBILEUM

 
100kr Rabatt    

100kr Rabatt    
 20% Rabatt    

DETTA FIRAR VI MED
FINA ERBJUDANDEN!
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS VÅRLÖKSVÄGEN 13 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK
ENERGIPRESTANDA 61 KWH/M² ÅR TOMTAREA 227 M²  
ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 KR
VISAS MÅ 21/4 12.30-13.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Välkommen till denna nyrenoverade familjepärla i omtyckta
Maden! Med snygga, moderna samt funktionella materialval
är detta hus inflyttningsklart och kräver inga renoveringar.

BOAREA CA 101 & 120 M²  
PRIS 1 995 000 - 2 440 000 KR
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

28 NYPRODUCERADE - BR-VILLOR
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med bostadsrättsvillor i två storlekar; 101 och 120
kvm. Få mer information om projektet på Veidekkes
hemsida: www.veidekkebostad.se/kronogarden/

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

Vi önskar 
dig en riktigt, 
riktigt, riktigt 
glad påsk.

� ��

ÄLVÄNGEN. En kär tra-
dition som återkommer 
varje vår.

I torsdags firade Boli-
viabasaren i Älvängen 
30 år.

Uppskattningsvis var 
det 800 personer som 
besökte arrangemanget.

I vanlig ordning var det gott 
om folk som kom för att ta 
del av Boliviabasaren på Äl-
vängenskolan. Genom åren 
har det blivit åtskilliga slantar 
som samlats in till barnhem-
met i Bolivia.

Under några intensiva tim-
mar såldes det lotter, snurra-
des på chokladhjul, serverades 
fika, krängdes blommor och 

så vidare. Den totala behåll-
ningen från jubileumskvällen 
landade på 56 792 kronor. Ett 
fantastiskt resultat!

Många lokala företag ställ-
de upp och skänkte priser till 
lotterier och dylikt. Som tack 
tillverkar eleverna reklam-

skyltar som bidragsgivarna 
kan sätta upp.

Noterbart är också att Äl-
vängenskolans personal arbe-
tar ideellt under kvällen samt 
bidrar med kaffe och hemba-
kat.

JONAS ANDERSSON

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

Boliviabasaren firade 30 år
Ella Hällqvist, Ronja Erholtz och Elliot Rasmussen hade dukat 
upp med vackra vårblommor som fanns till försäljning. 

Elliot Andersson och Felix 
Nilsson sålde lotter med stor 
framgång.

Chokladhjulet snurrade friskt under kvällen.
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NO19:  
Hårvårdsprodukter från Joico 19%
Gäller t o m 27/4 2014 

SILVERBODEN:  
Kungasilver Mema/Gab 20%
Gäller t o m 30/4 2014

CLAS OHLSON:  
Klotgrill 47 cm Coline 499:–
Gäller t o m 21/5 2014 ord pris 599:–

BR-LEKSAKER:  
Ooops Slimy  30:–
Gäller t o m 20/4 2014 

RABATT

SMARTEYES:    
Enkelslipade glasögon, allt ingår  1499:–
Gäller t o m 27/4 2014

LINDEX:  
Kimono 199:–
Gäller t o m 30/6 2014

HAPPYHOMES/FÄRGTREND:  
Terrasstvätt på köpet 
Gäller t o m 30/4 2014              Vid köp av 3 l Elit träolja

ICA MAXI:  
Färsk laxfi lé 95:–/kgSalmo salar. Odlad i Norge. 
Gäller t o m 20/4 2014  Max 2 köp/hushåll

IEMS:  
Yankee Candle® 10%
Gäller t o m 20/4 2014, endast i Vimpeln

ÖPPETTIDER
Skärtorsdag 10-19
Långfredag 11-16
Påskafton 10-17
Påskdagen 11-16

Annandag Påsk 11-16
ICA Maxi, alla dagar 6-23

1000 
gratis 

parkerings-
platser.

Nytt 
handelshus 
i Alingsås.

RABATTRABATT

RABATT

HANDEL 
när DEN Är 
SOM BÄST.

Påskhandla i mysiga Alingsås!
Besök det nya handelshuset Vimpeln med 18 butiker, café, restau-
rang och en av Sveriges bästa ICA Maxi-butiker. 25 000 kvm med de 
starkaste varumärkena på marknaden, 1000 gratis parkeringar och 
massor med fi na erbjudanden. Allt på ett ställe – smart och enkelt!

Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Läs mer på www.vimpelnalingsas.se

Öppnar 25 april  

BR-Leksaker

Vimpelns Zoo

95% av allt du behöver.
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www.memira.se
Lilla Bommen 5B, Göteborg

Behöver du glasögon för att se det här?
Efter sin ögonoperation behöver Jonas Wahlström inte längre glasögon för att kunna läsa. 

Du kan också uppleva friheten utan glasögon och linser. Vi behandlar dagligen alla typer av 
synfel. Ring oss och boka in din tid. Välkommen!

Boka tid för 
GRATIS 

SYNTEST 
25 april

NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna lämnar den 
politiska styrgruppen 
för arbetet med över-
siktsplanen i Ale.

En majoritet som inte 
lyssnar anges som skäl.

Samtidigt begränsas 
oppositionens möjlighe-
ter att följa och påverka 
ÖP-arbetet på nära håll.

Ale kommun planerar för en 
ny översiktsplan. Den ska 
ange var den framtida bygg-
nationen ska ske av såväl 
bostäder som verksamhets-
områden. Översiktsplanen är 
ett viktigt dokument gente-
mot intresserade exploatö-
rer. Planeringsarbetet har 
sedan många år tillbaka alltid 
letts av en politisk styrgrupp 
bestående av Kommunsty-
relsens och  Samhällsbygg-
nadsnämndens presidier. 
Oppositionen har efter valet 
2010 bestått av Paula Örn 
(S) och Tyrone Hansson 
(S). Den sistnämnde lämna-
de uppdraget i samband med 
avhoppet från Socialdemo-
kraterna och nu kliver även 
Paula Örn av uppdraget.

– Majoriteten lyssnar ändå 
inte på våra åsikter och med 
Jan A Pressfeldt (AD) som 

ordförande som inte ens an-
ser att det finns något kli-
matproblem känns det me-
ningslöst att sitta med i den 
grupperingen. Tanken med 
gruppen var att komma över-
ens i bred politisk samverkan, 
men det är en enmansshow, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn.

Tvåbilssamhälle
Hon har förutom till sitt eget 
parti även rapporterat till de 

rödgröna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Avhoppet inne-
bär att inte heller dessa har 
någon röst i ÖP-arbetet.

– Vi kommer att följa arbe-
tet noga utifrån och läsa alla 
handlingar. Vi stöttar Paula i 
beslutet och känner också att 
majoriteten står långt ifrån 
oss, då är det heller inte lätt 
att komma överens. Effekten 
av deras tänk när det gäller 
byggnation på landsbygden 
blir att du stimulerar ett två-

bilssamhälle, säger Johnny 
Sundling (V) och Peter Ro-
sengren (MP) fyller i:

– Göteborgsregionen vill 
att Ale förtätar och jobbar för 
en snabb tillväxt. Detta anser 
vi ska ske i centrumnära om-
råden med pendeltåget inom 
räckhåll. Det är absolut det 
som är mest attraktivt.

Vidare anser oppositionen 
att samhällsbyggnadsavdel-
ning måste få chansen att 
lägga kraft på rätt saker. En-
staka byggnationer på landet 
får inte ta all tid i anspråk. 
Småbyar på landsbygden 
långt från kommunala vat-
ten- och avloppssystem ska 
inte prioriteras. På senaste 
styrgruppsmötet ansåg Paula 
Örn att det politiska ledar-
skapet också var bedrövligt.

– Sättet som man upp-
trädde på gentemot inbjud-
na tjänstemän kan jag inte 
stå bakom. Deras kompe-
tens ifrågasattes och de fick 
mer eller mindre frågan om 
vad de gjorde där. Efter en 
valseger kommer vi att ver-
ka för att styrgruppen för 
ÖP-arbetet formeras om och 
innehåller representanter 
från samtliga partier. Ingen 
ska uteslutas från ett av våra 
viktigaste planeringsupp-
drag.

S lämnar ÖP-arbetet

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

– Det är både ynkligt och 
riktigt pinsamt. Jag tänkte 
kanske samma sak när S 
regerade i 16 år, men tan-
ken att ge upp och sluta ta 
ansvar har aldrig slagit mig.

Ni tänker inte på mil-
jön och prioriterar inte 
byggnation i centrum- 
och pendelstationsnära 
lägen?

– Vad gör hon på jobbet? 
Det verkar som om min 
”kompis” borde engagera 
sig lite i arbetet. Vi ägnar 
nästan uteslutande all tid åt 
att planera för utvecklingen 
av våra centralorter i Ale. 
Två centrumledare anställs 
nu för att se över möjlighe-
terna att utveckla Nödinge 
och Älvängen med bland 
annat fler bostäder. Max 
5-10% av den planerade 
byggnationen kommer att 
ske på landsbygden och 
då sker det i närhet till 
vår kollektivtrafik för att 
värna miljön – helt enligt 
den överenskommelse som 
majoriteten har ställt sig 
bakom med bland andra 
Socialdemokraterna. Men 
hon har hoppat av den 
också förstår jag? Då kan 
jag påminna henne om att 
vi efter långa förhandling-
ar med bland andra henne 
själv, Rolf Gustavsson (S) 
och Tyrone Hansson (S) 
kom överens om hur bygg-
nationen på landsbygden 
skulle ske. Det var ge och 
ta. Vi gav till exempel efter 
för att höjden i Stora Viken 
åter blev industriområde. 
Det blev en bra affär för 
Ale kommun, så det kan jag 
leva med. Synd att hon inte 
kommer ihåg allt positivt 
som jag trodde vi kommit 
överens om gemensamt.

Ledarskapet, där tjäns-

temän behandlas non-
chalant och ifrågasätts, 
vad säger du om den 
uppgiften?

– Jag förstår vad hon 
avser och visst, ibland ut-
trycker jag mig väldigt rakt 
på, men jag skickade ett 
mejl direkt efter och fråga-
de om någon tagit illa vid 
sig. Så var inte fallet. Tjäns-
temännen får leva med att 
ta både beröm och kritik. 
Jag upplever att vi har en 
väldigt bra dialog på sektor 
samhällsbyggnad och även 
i nämnden. Men det är väl 
inte bra det heller…för inte 
ens sossarna skäller på mig 
där. Vi har bra diskussioner 
och tar kloka beslut, som 
gäller även dagen efter.

Oppositionen vill att 
en framtida styrgrupp för 
ÖP-arbetet ska ha repre-
sentanter från samtliga 
partier. Vad säger du om 
det?

– Äntligen ett konkret 
förslag! Ja, absolut, bara 
det finns en parlamenta-
risk ordning. Det vill säga 
en majoritet som speglar 
valresultatet. Tanken med 
en mindre styrgrupp var att 
få en effektivare styrning av 
arbetet. För oss i den bor-
gerliga gruppen fungerar 
det eftersom vi pratar med 
varandra över partigränser-
na, men vill de ändra så är 
i alla fall inte jag omöjlig. 
Frågan är bara hur länge 
en sådan överenskommelse 
kommer att gälla…

Du låter förbannad?
– Ja, det här var riktigt 

lågt. Nu vet man vad en 
överenskommelse med S 
och Paula Örn är värd. 
Inte ett skit. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hur kommenterar du att Social- 
demokraterna hoppar av ÖP-
arbetet på grund av ert ledarskap 
och att majoriteten inte lyssnar?

HALLÅ DÄR...

...Jan A Pressfeldt (AD), ordförande i styrgruppen för arbetet 
med översiktsplanen i Ale. 

Postvägen 7, Älvängen
Vi har fullständiga rättigheter!

Specialerbjudande!Specialerbjudande!

TAKE AWAY
Vårrulle och läsk 

på köpet
(Gäller tills vidare)

Dagens lunch
75:-

Även husman varje dag!

Stänger dörren. Paula Örn (S), Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) anser inte att arbe-
tet med översiktsplanen fungerar i Ale kommun.

– En protest mot majoritetens politik
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YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER  
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR  
SPA

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
BORG

BORG ÄDEL

5.695:-
7.995:-

Svanshall skymningsblå* Pålsjö vit* Hovdala hallonröd*

Mölle brunröd*

5.995:-
7.995:-

Falsterbo olivgrön*

Rydebäck askgrå*

Nyhamn askgrå*Skanör skymningsblå*

ÄDEL
spara tusenlappar

Just nu samma pris oavsett  
modell, kulör och glas!  

(Gäller enkeldörrar)

7.995:-
:-

VI BJUDER  
PÅ KULÖREN!

0:-

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

6.995:-
9.995:-

FRAKTFRI  
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 27 april 2014

NY
BUTIK!

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!

Borg, pris avser dörr med klart glas. * Finns i butik.

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

BOHUS. Godisägg, buf-
fémat och sockrad must 
i all ära, men för kock-
arna i köket på Klädkäl-
laren, Henrik Bernvik 
och Daniel Pettersson 
smäller en rejäl middag 
högre.

De delar med sig av 
sina bästa tips på ett 
lyckat påskbord. 

Det närmar sig lunchtid 
på Klädkällaren. Kockarna 
Henrik Bernvik och Daniel 
Pettersson har fullt upp i kö-
ket där de förbereder dagens 
rätt som är lax med saffrans-
sås. 

När det kommer till påsk-
mat är de överens om att en 
buffé med många smårätter 
och tillbehör inte på långa 
vägar kan mäta sig med en 
rejäl och vällagad middag.

– Håll det enkelt, skulle 
jag säga och fokusera på att 
göra en rätt riktigt god. Jag 
tänker direkt på lamm som 
typisk påskmat, säger Daniel 
och Henrik tillägger:

–  Är det fint väder kan 
det vara trevligt att grilla och 
då räcker det att krydda med 
färska örter, som rosmarin, 

timjan och vitlök för att få 
fram smaken.

Vill man hellre servera 

fisk är det också en rätt som 
stämmer väl med påskens 
traditioner och här är det lax 

som rekommenderas. 
– Man kan lättgrava den 

med hälften salt, hälften 

socker innan den steks och 
sedan ugnsbakas på låg vär-
me, berättar Henrik och 

fortsätter med serverings-
tipset:

– Saffranssås passar bra 
tillsammans med färska vår-
primörer.

Laxen går också utmärkt 
att anpassa till förrätt om 
man istället väljer exempelvis 
grillat lamm med rotfrukts-
gratäng, rödvinssås och nå-
got gott bröd till huvudrätt.

När det kommer till 
desserten är tipset att satsa 
på något fräscht och inte för 
tungt. 

– Hemmagjord glass med 
rostad mandel som får dra i 
smeten innan den silas bort 
och till det kanske en apel-
sinsallad. Då kan man koka 
upp pressad apelsinsaft, 
mandel, stjärnanis, kanel och 
socker som man sedan slår 
över de fileade citrusfrukter-
na, berättar Daniel. 

Kockarnas bästa tips inför 
den stundande högtiden lär 
övertyga många om att satsa 
på en rejäl middag med det 
lilla extra i påsk.

JOHANNA ROOS

Henrik Bernvik och Daniel Pettersson, kockar på Klädkällaren, föredrar en vällagad middagsrätt framför plockbuffé till påsk.

– Kockarna Henrik och Daniel på Klädkällaren tipsar
Inspirerar till påskbordet
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www.memira.se
Lilla Bommen 5B, Göteborg

Behöver du glasögon för att se det här?
Efter sin ögonoperation behöver Jonas Wahlström inte längre glasögon för att kunna läsa. 

Du kan också uppleva friheten utan glasögon och linser. Vi behandlar dagligen alla typer av 
synfel. Ring oss och boka in din tid. Välkommen!

Boka tid för 
GRATIS 

SYNTEST 
25 april

NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna lämnar den 
politiska styrgruppen 
för arbetet med över-
siktsplanen i Ale.

En majoritet som inte 
lyssnar anges som skäl.

Samtidigt begränsas 
oppositionens möjlighe-
ter att följa och påverka 
ÖP-arbetet på nära håll.

Ale kommun planerar för en 
ny översiktsplan. Den ska 
ange var den framtida bygg-
nationen ska ske av såväl 
bostäder som verksamhets-
områden. Översiktsplanen är 
ett viktigt dokument gente-
mot intresserade exploatö-
rer. Planeringsarbetet har 
sedan många år tillbaka alltid 
letts av en politisk styrgrupp 
bestående av Kommunsty-
relsens och  Samhällsbygg-
nadsnämndens presidier. 
Oppositionen har efter valet 
2010 bestått av Paula Örn 
(S) och Tyrone Hansson 
(S). Den sistnämnde lämna-
de uppdraget i samband med 
avhoppet från Socialdemo-
kraterna och nu kliver även 
Paula Örn av uppdraget.

– Majoriteten lyssnar ändå 
inte på våra åsikter och med 
Jan A Pressfeldt (AD) som 

ordförande som inte ens an-
ser att det finns något kli-
matproblem känns det me-
ningslöst att sitta med i den 
grupperingen. Tanken med 
gruppen var att komma över-
ens i bred politisk samverkan, 
men det är en enmansshow, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn.

Tvåbilssamhälle
Hon har förutom till sitt eget 
parti även rapporterat till de 

rödgröna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Avhoppet inne-
bär att inte heller dessa har 
någon röst i ÖP-arbetet.

– Vi kommer att följa arbe-
tet noga utifrån och läsa alla 
handlingar. Vi stöttar Paula i 
beslutet och känner också att 
majoriteten står långt ifrån 
oss, då är det heller inte lätt 
att komma överens. Effekten 
av deras tänk när det gäller 
byggnation på landsbygden 
blir att du stimulerar ett två-

bilssamhälle, säger Johnny 
Sundling (V) och Peter Ro-
sengren (MP) fyller i:

– Göteborgsregionen vill 
att Ale förtätar och jobbar för 
en snabb tillväxt. Detta anser 
vi ska ske i centrumnära om-
råden med pendeltåget inom 
räckhåll. Det är absolut det 
som är mest attraktivt.

Vidare anser oppositionen 
att samhällsbyggnadsavdel-
ning måste få chansen att 
lägga kraft på rätt saker. En-
staka byggnationer på landet 
får inte ta all tid i anspråk. 
Småbyar på landsbygden 
långt från kommunala vat-
ten- och avloppssystem ska 
inte prioriteras. På senaste 
styrgruppsmötet ansåg Paula 
Örn att det politiska ledar-
skapet också var bedrövligt.

– Sättet som man upp-
trädde på gentemot inbjud-
na tjänstemän kan jag inte 
stå bakom. Deras kompe-
tens ifrågasattes och de fick 
mer eller mindre frågan om 
vad de gjorde där. Efter en 
valseger kommer vi att ver-
ka för att styrgruppen för 
ÖP-arbetet formeras om och 
innehåller representanter 
från samtliga partier. Ingen 
ska uteslutas från ett av våra 
viktigaste planeringsupp-
drag.

S lämnar ÖP-arbetet

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

– Det är både ynkligt och 
riktigt pinsamt. Jag tänkte 
kanske samma sak när S 
regerade i 16 år, men tan-
ken att ge upp och sluta ta 
ansvar har aldrig slagit mig.

Ni tänker inte på mil-
jön och prioriterar inte 
byggnation i centrum- 
och pendelstationsnära 
lägen?

– Vad gör hon på jobbet? 
Det verkar som om min 
”kompis” borde engagera 
sig lite i arbetet. Vi ägnar 
nästan uteslutande all tid åt 
att planera för utvecklingen 
av våra centralorter i Ale. 
Två centrumledare anställs 
nu för att se över möjlighe-
terna att utveckla Nödinge 
och Älvängen med bland 
annat fler bostäder. Max 
5-10% av den planerade 
byggnationen kommer att 
ske på landsbygden och 
då sker det i närhet till 
vår kollektivtrafik för att 
värna miljön – helt enligt 
den överenskommelse som 
majoriteten har ställt sig 
bakom med bland andra 
Socialdemokraterna. Men 
hon har hoppat av den 
också förstår jag? Då kan 
jag påminna henne om att 
vi efter långa förhandling-
ar med bland andra henne 
själv, Rolf Gustavsson (S) 
och Tyrone Hansson (S) 
kom överens om hur bygg-
nationen på landsbygden 
skulle ske. Det var ge och 
ta. Vi gav till exempel efter 
för att höjden i Stora Viken 
åter blev industriområde. 
Det blev en bra affär för 
Ale kommun, så det kan jag 
leva med. Synd att hon inte 
kommer ihåg allt positivt 
som jag trodde vi kommit 
överens om gemensamt.

Ledarskapet, där tjäns-

temän behandlas non-
chalant och ifrågasätts, 
vad säger du om den 
uppgiften?

– Jag förstår vad hon 
avser och visst, ibland ut-
trycker jag mig väldigt rakt 
på, men jag skickade ett 
mejl direkt efter och fråga-
de om någon tagit illa vid 
sig. Så var inte fallet. Tjäns-
temännen får leva med att 
ta både beröm och kritik. 
Jag upplever att vi har en 
väldigt bra dialog på sektor 
samhällsbyggnad och även 
i nämnden. Men det är väl 
inte bra det heller…för inte 
ens sossarna skäller på mig 
där. Vi har bra diskussioner 
och tar kloka beslut, som 
gäller även dagen efter.

Oppositionen vill att 
en framtida styrgrupp för 
ÖP-arbetet ska ha repre-
sentanter från samtliga 
partier. Vad säger du om 
det?

– Äntligen ett konkret 
förslag! Ja, absolut, bara 
det finns en parlamenta-
risk ordning. Det vill säga 
en majoritet som speglar 
valresultatet. Tanken med 
en mindre styrgrupp var att 
få en effektivare styrning av 
arbetet. För oss i den bor-
gerliga gruppen fungerar 
det eftersom vi pratar med 
varandra över partigränser-
na, men vill de ändra så är 
i alla fall inte jag omöjlig. 
Frågan är bara hur länge 
en sådan överenskommelse 
kommer att gälla…

Du låter förbannad?
– Ja, det här var riktigt 

lågt. Nu vet man vad en 
överenskommelse med S 
och Paula Örn är värd. 
Inte ett skit. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hur kommenterar du att Social- 
demokraterna hoppar av ÖP-
arbetet på grund av ert ledarskap 
och att majoriteten inte lyssnar?

HALLÅ DÄR...

...Jan A Pressfeldt (AD), ordförande i styrgruppen för arbetet 
med översiktsplanen i Ale. 

Postvägen 7, Älvängen
Vi har fullständiga rättigheter!

Specialerbjudande!Specialerbjudande!

TAKE AWAY
Vårrulle och läsk 

på köpet
(Gäller tills vidare)

Dagens lunch
75:-

Även husman varje dag!

Stänger dörren. Paula Örn (S), Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) anser inte att arbe-
tet med översiktsplanen fungerar i Ale kommun.

– En protest mot majoritetens politik
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YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER  
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR  
SPA

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
BORG

BORG ÄDEL

5.695:-
7.995:-

Svanshall skymningsblå* Pålsjö vit* Hovdala hallonröd*

Mölle brunröd*

5.995:-
7.995:-

Falsterbo olivgrön*

Rydebäck askgrå*

Nyhamn askgrå*Skanör skymningsblå*

ÄDEL
spara tusenlappar

Just nu samma pris oavsett  
modell, kulör och glas!  

(Gäller enkeldörrar)

7.995:-
:-

VI BJUDER  
PÅ KULÖREN!

0:-

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

6.995:-
9.995:-

FRAKTFRI  
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 27 april 2014

NY
BUTIK!

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!

Borg, pris avser dörr med klart glas. * Finns i butik.

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

BOHUS. Godisägg, buf-
fémat och sockrad must 
i all ära, men för kock-
arna i köket på Klädkäl-
laren, Henrik Bernvik 
och Daniel Pettersson 
smäller en rejäl middag 
högre.

De delar med sig av 
sina bästa tips på ett 
lyckat påskbord. 

Det närmar sig lunchtid 
på Klädkällaren. Kockarna 
Henrik Bernvik och Daniel 
Pettersson har fullt upp i kö-
ket där de förbereder dagens 
rätt som är lax med saffrans-
sås. 

När det kommer till påsk-
mat är de överens om att en 
buffé med många smårätter 
och tillbehör inte på långa 
vägar kan mäta sig med en 
rejäl och vällagad middag.

– Håll det enkelt, skulle 
jag säga och fokusera på att 
göra en rätt riktigt god. Jag 
tänker direkt på lamm som 
typisk påskmat, säger Daniel 
och Henrik tillägger:

–  Är det fint väder kan 
det vara trevligt att grilla och 
då räcker det att krydda med 
färska örter, som rosmarin, 

timjan och vitlök för att få 
fram smaken.

Vill man hellre servera 

fisk är det också en rätt som 
stämmer väl med påskens 
traditioner och här är det lax 

som rekommenderas. 
– Man kan lättgrava den 

med hälften salt, hälften 

socker innan den steks och 
sedan ugnsbakas på låg vär-
me, berättar Henrik och 

fortsätter med serverings-
tipset:

– Saffranssås passar bra 
tillsammans med färska vår-
primörer.

Laxen går också utmärkt 
att anpassa till förrätt om 
man istället väljer exempelvis 
grillat lamm med rotfrukts-
gratäng, rödvinssås och nå-
got gott bröd till huvudrätt.

När det kommer till 
desserten är tipset att satsa 
på något fräscht och inte för 
tungt. 

– Hemmagjord glass med 
rostad mandel som får dra i 
smeten innan den silas bort 
och till det kanske en apel-
sinsallad. Då kan man koka 
upp pressad apelsinsaft, 
mandel, stjärnanis, kanel och 
socker som man sedan slår 
över de fileade citrusfrukter-
na, berättar Daniel. 

Kockarnas bästa tips inför 
den stundande högtiden lär 
övertyga många om att satsa 
på en rejäl middag med det 
lilla extra i påsk.

JOHANNA ROOS

Henrik Bernvik och Daniel Pettersson, kockar på Klädkällaren, föredrar en vällagad middagsrätt framför plockbuffé till påsk.

– Kockarna Henrik och Daniel på Klädkällaren tipsar
Inspirerar till påskbordet
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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se

STARRKÄRR. Hur bygger 
man ett vinnande lag?

Handbollstränaren 
Mikael Franzén bjöd på 
sina tips när han gästa-
de Starrkärrs försam-
lingshem i förra veckan.

– Arbetslivet har 
en hel del att lära av 
idrotten, säger Tony 
Karlsson, den i Starr-
kärr-Kilanda församling 
som tagit initiativ till 
föreläsningen.

Församlingens kyrkogårdsar-
betare genomgår ett projekt 
med personalutveckling på 
agendan. Som ett led i det 
inbjöds Mikael Franzén, just 

nu tränare för elitserielaget 
Alingsås HK, att hålla ett fö-
redrag inom ämnet teambuil-
ding.

– Alla kan inte älska var-
andra i en grupp, men det 
gäller att kunna lita på varan-
dra. Alla ska kunna känna sig 
trygga i gruppen och det ska 
finnas möjlighet att utvecklas. 
Jag förespråkar högt i tak och 
att man rensar luften när så 
behövs. Man måste accepte-
ra varandra och att det finns 
olika åsikter i en grupp, säger 
Mikael Franzén och fortsät-
ter:

– På en arbetsplats finns 
det ofta en blandning av unga 
och äldre. Det gäller att ta 
tillvara på allas kunskap på 

bästa sätt. En ung medarbe-
tare tillför kanske en viss en-
ergi, men saknar erfarenheten 
och så vidare. Var och en på 
en arbetsplats besitter unika 
egenskaper.

Personalen som fanns på 
plats i församlingshemmet 
lyssnade intresserat och kom 
med frågor. Tony Karlsson 
var nöjd med hur eftermidda-
gen förlöpte.

– I grund och botten hand-
lar det om att få alla att dra åt 
samma håll, precis som är fal-
let för ett handbollslag exem-
pelvis. Vi kan också bli bättre 
på att sätta upp mål, kortsik-
tiga och långsiktiga sådana, 
säger Tony.

Mikael Franzén och hans 

AHK har precis inlett slutspe-
let. När vi ber honom beskri-
va sig själv som ledare med tre 
ord kommer svaret snabbt.

– Demokratisk, chef, och 
sunt förnuft i de flesta situ-
ationer. Det handlar om att 
vara sig själv, säger Mikael och 
utvecklar sina tankar:

– Jag är för delaktighet, se-
dan är det jag som är chefen. 

Det är gruppen som bestäm-
mer vart vi ska gå, jag rättar 
till och styr.

Till sist, hur slutar sä-
songen för Alingsås HK?

– Vi är ett av de lag som kan 
vara med och fightas om gul-
det. Ska vi vara med och bråka 
in i det sista krävs det att alla 
är på topp.

JONAS ANDERSSON

Mikael Franzén, tränare för 
handbollslaget Alingsås HK, 
pratade om ledarskap och 
hur man bygger ett vinnan-
de lag.

Kyrkogårdspersonalen samlad för att lära sig mer om teambuil-
ding.

– Teambuilding med Mikael Franzén

Kyrkogårdslag 
svetsas samman

NOL. Måndagen den 17 
mars flaggades bensinstatio-
nen i Nol om – från Shell till 
Gulf. I lördags bjöd stations-
ägaren Matthias Skånberg 
med personal in till premi-
ärfest. Inte nog med att det 
var sänkt pris på drivmedlet, 
dessutom kunde man få bilen 

tankad och rutorna tvätta-
de. Till höger är det Philip 
Kock som hjälper till att tan-
ka och Andreas Skånberg 
som tvättar vindrutan. De 
som ville ansöka om bensin-
kort fick hjälp av Matthias 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON

Premiärfest hos Gulf
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0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-74 96 37  
E-mail: info@hardesjobil.se 

www.hardesjobil.se

Vem har Ales finaste nostalgi bil/MC/cross? 
Kom och ställ ut ditt fordon hos Hardesjö under 
Älvängens vårmarknad söndag 27 april kl 12-16

Anmälan senast den 24/4 till Hardejsö 
bilverkstad tel. 0303-74 61 79

Röstning och prisutdelning.
Alla är välkomna att rösta!
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STARRKÄRR. Hur bygger 
man ett vinnande lag?

Handbollstränaren 
Mikael Franzén bjöd på 
sina tips när han gästa-
de Starrkärrs försam-
lingshem i förra veckan.

– Arbetslivet har 
en hel del att lära av 
idrotten, säger Tony 
Karlsson, den i Starr-
kärr-Kilanda församling 
som tagit initiativ till 
föreläsningen.

Församlingens kyrkogårdsar-
betare genomgår ett projekt 
med personalutveckling på 
agendan. Som ett led i det 
inbjöds Mikael Franzén, just 

nu tränare för elitserielaget 
Alingsås HK, att hålla ett fö-
redrag inom ämnet teambuil-
ding.

– Alla kan inte älska var-
andra i en grupp, men det 
gäller att kunna lita på varan-
dra. Alla ska kunna känna sig 
trygga i gruppen och det ska 
finnas möjlighet att utvecklas. 
Jag förespråkar högt i tak och 
att man rensar luften när så 
behövs. Man måste accepte-
ra varandra och att det finns 
olika åsikter i en grupp, säger 
Mikael Franzén och fortsät-
ter:

– På en arbetsplats finns 
det ofta en blandning av unga 
och äldre. Det gäller att ta 
tillvara på allas kunskap på 

bästa sätt. En ung medarbe-
tare tillför kanske en viss en-
ergi, men saknar erfarenheten 
och så vidare. Var och en på 
en arbetsplats besitter unika 
egenskaper.

Personalen som fanns på 
plats i församlingshemmet 
lyssnade intresserat och kom 
med frågor. Tony Karlsson 
var nöjd med hur eftermidda-
gen förlöpte.

– I grund och botten hand-
lar det om att få alla att dra åt 
samma håll, precis som är fal-
let för ett handbollslag exem-
pelvis. Vi kan också bli bättre 
på att sätta upp mål, kortsik-
tiga och långsiktiga sådana, 
säger Tony.

Mikael Franzén och hans 

AHK har precis inlett slutspe-
let. När vi ber honom beskri-
va sig själv som ledare med tre 
ord kommer svaret snabbt.

– Demokratisk, chef, och 
sunt förnuft i de flesta situ-
ationer. Det handlar om att 
vara sig själv, säger Mikael och 
utvecklar sina tankar:

– Jag är för delaktighet, se-
dan är det jag som är chefen. 

Det är gruppen som bestäm-
mer vart vi ska gå, jag rättar 
till och styr.

Till sist, hur slutar sä-
songen för Alingsås HK?

– Vi är ett av de lag som kan 
vara med och fightas om gul-
det. Ska vi vara med och bråka 
in i det sista krävs det att alla 
är på topp.

JONAS ANDERSSON

Mikael Franzén, tränare för 
handbollslaget Alingsås HK, 
pratade om ledarskap och 
hur man bygger ett vinnan-
de lag.

Kyrkogårdspersonalen samlad för att lära sig mer om teambuil-
ding.

– Teambuilding med Mikael Franzén

Kyrkogårdslag 
svetsas samman

NOL. Måndagen den 17 
mars flaggades bensinstatio-
nen i Nol om – från Shell till 
Gulf. I lördags bjöd stations-
ägaren Matthias Skånberg 
med personal in till premi-
ärfest. Inte nog med att det 
var sänkt pris på drivmedlet, 
dessutom kunde man få bilen 

tankad och rutorna tvätta-
de. Till höger är det Philip 
Kock som hjälper till att tan-
ka och Andreas Skånberg 
som tvättar vindrutan. De 
som ville ansöka om bensin-
kort fick hjälp av Matthias 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON

Premiärfest hos Gulf
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0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-74 96 37  
E-mail: info@hardesjobil.se 

www.hardesjobil.se

Vem har Ales finaste nostalgi bil/MC/cross? 
Kom och ställ ut ditt fordon hos Hardesjö under 
Älvängens vårmarknad söndag 27 april kl 12-16

Anmälan senast den 24/4 till Hardejsö 
bilverkstad tel. 0303-74 61 79

Röstning och prisutdelning.
Alla är välkomna att rösta!
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Förra lördagen gästspe-
lade operamusikalen 
LasseMajas Detktivbyrå – 
Operamysteriet i Nödinge. 
Hur var det att spela på 
hemmaplan?
– Annorlunda eftersom det var 
så många man kände i publi-
ken och lite extra nervöst, men 
väldigt roligt. 

Berätta, hur kom det sig 
att du fick en av huvudrol-
lerna?
– Jag har sjungit i Göteborgso-
perans barnkör i flera år och 
när de sökte skådespelare till 
LasseMajas Detektivbyrå tog 

jag chansen och sökte. Det är 
första gången jag spelar ren te-
ater och det är jättekul att testa 
på något nytt.

Ni turnerar just nu runt 
i Västra Götaland och du 
kommer att spela i 15 av 
sammanlagt 45 föreställ-
ningar. Hur går det att 
kombinera med skolan?
– Jag tycker att det går bra och 
jag hinner med. Ibland halkar 
man efter lite, men man får ta 
hem skolarbete och nu när vi 
kommer att hålla till en del i 
Skövdetrakten kan jag även 
sitta på tåget och plugga. 

Du både sjunger, dansar 
och spelar teater. Varifrån 
kommer ditt stora intresse?
– Jag har alltid sjungit och 
dansat hemma på köksgol-
vet så länge jag kan minnas. 
Mamma har hållit på med sång 
länge och gått i kör, men jag 
har nog störst intresse för det 
i min familj. Det är roligt att 
hålla på med och det blir en 
bra gemenskap i gruppen. 

Vad blir nästa föreställning 
för din del?
– Jag har sökt till musikalen 
”Kristina från Duvemåla” på 
Göteborgsoperan och väntar 
nu på besked efter andra uttag-
ningen. Det får jag förhopp-
ningsvis veckan efter påsk. Det 
hade varit jättekul om jag fick 
en av barnrollerna.

Om man ser ännu längre 
fram, vad är ditt framtida 
drömyrke?
– Det är som musikalartist el-
ler sångerska, som det ser ut 
nu. 

JOHANNA ROOS

Hör hemma
på scenen

13-åriga Amanda Andersson har alltid sjungit och dansat. 
Nu har hon huvudrollen i Göteborgsoperans föreställning LasseMajas Detektivbyrå.

Biljetterna sålde slut direkt när föreställningen visades i Ale gymnasium. 

AMANDA ANDERSSON

Ålder: 13
Bor: Alafors
Familj: Mamma Malin, pappa 
Urban och lillasyster Emma
Gör: Går i 6:an på Ahlafors 
Fria skola
Intressen: Dansa, sjunga spela 
teater och vara med kompisar
Lyssnar på: Tycker om det 
mesta, men mest Justin 
Bieber
Äter helst: Taccos eller 

thaimat
Drömroll: Det skulle vara i 
någon musikal. Det hade varit 
jättekul att spela huvudrollen 
som Sofie i Mamma Mia. 
Aktuell: Spelar en av huvud-
rollerna (Maja) i Göteborgso-
perans operamusikal för barn,  
LasseMajas Detektivbyrå 
– Operamysteriet, som just 
nu sätts upp runt om i Västra 
Götaland.  
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Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv
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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

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



Öppet alla dagar 7-23
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsfö

glad påsk
en god och

NYHET!
PÅLÄGG FRÅN CHARKMÄSTER 

90-120 G 

PÅLÄGG
Charkmäster, 90-120 g.

/st

NYHET!
KORV FRÅN HÄRRYDA CHARK 

260 G 

KRYDDKORV
Härryda Chark, 260g.

/st



Öppet alla dagar 7-23
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsfö

glad påsk
en god och

NYHET!
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90-120 G 

PÅLÄGG
Charkmäster, 90-120 g.
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NYHET!
KORV FRÅN HÄRRYDA CHARK 

260 G 

KRYDDKORV
Härryda Chark, 260g.

/st

rseningar. Priserna gäller t o m vecka 16 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

KLIPP!
2 för

/st/29:-
KLIPP!

TJOCKA 
REVBENSSPJÄLL
Ursprung Sverige. Ca 800g.

Knäckta.

/kg

//////// tttttttttttttttttttt
SKIVAD LAX

ICA. 200g. Kallrökt, rimmad, gravad.
Jfr. pris 145:00/kg 

Max 2 köp/hushåll.

SILL I GLASBURK
Abba. 220-240g. Olika smaker. 

Jfr. pris 62:50-53:57/kg utan spad.
Max ett köp/hushåll.

LAMMSTEK
Ursprung Nya Zeeland. 

Ca 1000 g. Benfri.

/kg

örrrrrrörörrrrrrrrrrrrrrrörrrr15:-

5 för

KLIPP!
örörörörrrrr10:-
WIENERBRÖD

Bonjour 60g.
Bakade i butiken.

Max 1 köp/hushåll.

NENERNERRRRBRBRBRBRBBBBBBBBBRÖBRÖBRÖBRÖBRÖÖÖÖÖÖÖÖDÖDÖDDDDDDDDÖÖÖÖÖ
njour njour 6njour 66060600g00g.
de i bde i bde i bbuututut ktikenn.tiken.en.
kököpköp/p/p/ u/hu/hushålhuusushushålhålushålhåll.l.lll

Du har väl inte glömt 
det viktigaste? 

/Movits, mejeriavdelningen

KLIPP!

/st/st/st/st/st10:-
KÖKSÄGG

  ICA. 10-pack. Medium, large.  
Från frigående höns inomhus. 

Jfr. pris 1:00/st.    
 Max 2 köp/hushåll. p/hushållp/hushållp/hushåll.

GRÖN SPARRIS
Italien. 250g. Klass 1.

Jfr. pris 60:00/kg.
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Hon är undersköterskan 
som sadlade om efter tio år 

i yrket. Carina Åberg bör-
jade studera i vuxen ålder, 
naturvetenskaplig problem-
lösning, och fick senare ar-
betspraktikplats på Renova i 
Göteborg.

– Det ledde till en fast an-
ställning. Jag verkade som 
distriktschef i åtta år innan 
jag blev storkundsansvarig 
och jobbade mot våra tio 
ägarkommuner, däribland 
Ale kommun. Således har jag 

haft en hel del kontakt med 
min företrädare på posten i 
Ale, Lars-Olof Segerdahl, 
berättar Carina Åberg.

Vad fick dig att överge 
vårdyrket?

– Under 90-talet gjorde 
man sig av med många un-
dersköterskor, som istället 
skulle ersättas med färre an-
tal sjuksköterskor. Det var 
således svårt att få ett fast 
jobb och då bestämde jag 
mig för att sadla om, förkla-
rar Carina Åberg.

Lyhörd, temperaments-
full och rak är ord som åter-
kommer när Carina Åberg 
ska beskriva sig själv i sin 
chefsroll.

– Jag står för ett tydligt 
ledarskap där vi ska ha tyd-
liga mål att arbeta mot. Alla 
ska veta vart vi är på väg. 
Rättvisebiten är viktig för 
mig och jag är inte särskilt 
konflikträdd. Jag gillar att 
prata med mina medarbetare 
och delaktighet ska genom-
syra arbetet. Tillsammans 
blir vi ett vinnande team, 
men det blir vi inte var och 
en för sig. Det gäller att få 
fram gruppdynamiken.

Du har två kvinnliga 
medarbetare, i övrigt är 
det bara män. Hur ser du 
på det?

– Jag har inga bekymmer 
med det. Jag hade det så un-
der många år på Renova och 
det fungerade utmärkt. Det 
är prestigelöst att vara chef 

på en mansdominerad ar-
betsplats.

Vilka är dina priorite-
rade arbetsuppgifter just 
nu?

– Det finns mycket att 
sätta tänderna i vad det gäl-
ler kommunens avfallshan-
tering, så mycket kan jag 
säga. Det ska tas fram en ny 
avfallsplan, den nuvarande är 
tio år gammal. Regionen har 
en gemensam riktlinje som 
styrs av A2020. Kommun-
fullmäktige har klubbat att vi 
ska jobba efter det styrdoku-
mentet och nu gäller det att 
anpassa regionens avfallsplan 
med Ales behov, förklarar 
Carina Åberg.

– Vi har ett mål att 2020 
ska 50 % av matavfallet sam-
las in. Hur vi ska gå till väga 
är inte beslutat politiskt. Av-
fallstrappan är det centrala i 
vårt arbete. Vi måste lära oss 
att konsumera mindre.

Vidare berättar Carina 
Åberg att gällande renhåll-
ningsordning ska revideras 
och att man också håller på 
att se över taxan.

Arbetsmiljön
– En annan utmaning är att 
titta på arbetsmiljöfrågan 
för våra anställda samtidigt 
som vi ska upprätthålla en 
god service för våra kunder. 
Det jag har konstaterat un-
der min korta tid är att det 
är lite si och så med vägnä-
tet där sopbilarna tar sig 

”Finns mycket att sätta tänderna i”
Renhållningschef Carina Åberg:

CARINA ÅBERG

Ålder: 47.
Bor: Göteborg.
Familj: Särbo och en son 
på 5 år.
Intressen: Pula i kolonistu-
gan i Askim, arbeta med 
mitt fadderbarnsprojekt i 
Kenya, familj och vänner.
Ser på tv: Mest film och pro-
gram på Kunskapskanalen.
Äter helst: Jag försöker 
tänka klimatsmart och att 
äta mat efter årstiderna. 
Krav och Fairtradeprodukter 
tycker jag är viktigt. Det blir 
en hel del fisk och kyckling.
Semestermål: Det blir en 
tur längs kusten och sedan 
kolonilotten.

Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

– Snart fri P alla dagar 
vid Bohushallen

Omskyltning på gång

Ring oss på 0303-24 56 50

Glad Påsk önskar 
vi på Alekontoret.

lansforsakringar.se

BOHUS. Varför får man inte 
parkera utanför Bohushal-
len på helgerna?

Det frågade sig bohus-
borna under ortsmötet och 
svaret är en olycklig fel-
skyltning.

– Oftast är det på helgerna det är 
aktiviteter i Bohushallen och då 
förstår jag inte varför man inte 
får parkera utanför, sa en ortsbo 
som nyligen fick en P-bot för att 
ha parkerat på platsen en söndag. 

Svaret från kommunen är att 
det skett ett missförstånd och att 
skylten därmed blivit fel.

– Meningen var att det skulle 
stå ”3 timmar alla dagar”. Det 
blev felskyltat och nu väntar vi 
på den nya skylten, säger Beata 
Åhall, trafikingenjör i Ale kom-
mun.

Dock är det inte lönt att chan-
sa innan den nya skylten väl är på 
plats, annars riskerar man böter 
på helgen. 

JOHANNA ROOS

fram. Sedan kan man fråga 
sig om våra stora fordon ska 
in i trånga villaområden där 
det leker barn. Vi har skolor 
där soprummen är placera-
de längst in och där bilarna 
får backa över gården för att 
komma till, förklarar Cari-
na Åberg och utvecklar sina 
tankar:

– Det gäller att hitta om-
rådesspecifika lösningar. 
Varför ska en villa ha ett 
sopkärl utanför husknuten? 
Det kanske ska vara en upp-
samlingsplats i form av ett 

miljöhus?
Sopsäck eller sopkärl? 
– Idag har hälften av våra 

kunder säckar och hälften 
kärl. Arbetsmiljöverkets rikt-
linjer förkastar säcken. Det 
är ingen god arbetsmiljö och 
personalen riskerar skador 
av glas, knivar och annat som 
slängs. Sedan är det inte alla 
som känner till att säcken får 
ha en maxvikt på 15 kilo och 
det är ett bekymmer. Vi mås-
te nå ut med den informatio-
nen, avslutar Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 10 april
Avsågad propeller
Någon sågar av en bit på en 
propeller till en båtmotor. 
Händelsen utspelar sig i 
Nödinge båthamn.

Fredag 11 april
Misshandel
Misshandel rapporteras från 
Bohus centrum. En inneban-
dymatch på Bohusskolan 
framkallar upprörda känslor 
hos eleverna i de båda lagen. 
När gästerna från Floda är 
på väg till stationen möts 
de av ett tiotal hotfulla 
ungdomar från Bohus. Två 
målsägande, båda födda 
1998 från Floda, utsätts för 
misshandel.

Försök till stöld i ett 
fritidshus med tillhörande 
förråd i Skepplanda.

Lördag 12 april
Bråk på pendeltåget
Det är stökigt på pendeltåget 
och vid Surte station görs 
två anmälningar om miss-
handel. Målsägande i det ena 
fallet är en 20-åring hemma-
hörande i Bergsjön och i det 
andra en 22-åring från Nol.

En målsägande i Surte ser 
när en gärningsman bryter 
sig in i parets bil. När bil-
ägaren konfronterar tjuven 
lämnar han tillbaka en del av 
godset och flyr från platsen.

ÄLVÄNGEN. I en övrigt mansdominerad har Carina 
Åberg tagit plats som ytterst ansvarig.

Från den 1 februari är hon ny renhållningschef i 
Ale kommun.

– Det är en kommun med otrolig utvecklingspo-
tential, säger Carina till lokaltidningen.

Carina Åberg är ny renhållningschef i Ale kommun.
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berättar Carina Åberg.
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ledarskap där vi ska ha tyd-
liga mål att arbeta mot. Alla 
ska veta vart vi är på väg. 
Rättvisebiten är viktig för 
mig och jag är inte särskilt 
konflikträdd. Jag gillar att 
prata med mina medarbetare 
och delaktighet ska genom-
syra arbetet. Tillsammans 
blir vi ett vinnande team, 
men det blir vi inte var och 
en för sig. Det gäller att få 
fram gruppdynamiken.

Du har två kvinnliga 
medarbetare, i övrigt är 
det bara män. Hur ser du 
på det?

– Jag har inga bekymmer 
med det. Jag hade det så un-
der många år på Renova och 
det fungerade utmärkt. Det 
är prestigelöst att vara chef 

på en mansdominerad ar-
betsplats.

Vilka är dina priorite-
rade arbetsuppgifter just 
nu?

– Det finns mycket att 
sätta tänderna i vad det gäl-
ler kommunens avfallshan-
tering, så mycket kan jag 
säga. Det ska tas fram en ny 
avfallsplan, den nuvarande är 
tio år gammal. Regionen har 
en gemensam riktlinje som 
styrs av A2020. Kommun-
fullmäktige har klubbat att vi 
ska jobba efter det styrdoku-
mentet och nu gäller det att 
anpassa regionens avfallsplan 
med Ales behov, förklarar 
Carina Åberg.

– Vi har ett mål att 2020 
ska 50 % av matavfallet sam-
las in. Hur vi ska gå till väga 
är inte beslutat politiskt. Av-
fallstrappan är det centrala i 
vårt arbete. Vi måste lära oss 
att konsumera mindre.

Vidare berättar Carina 
Åberg att gällande renhåll-
ningsordning ska revideras 
och att man också håller på 
att se över taxan.

Arbetsmiljön
– En annan utmaning är att 
titta på arbetsmiljöfrågan 
för våra anställda samtidigt 
som vi ska upprätthålla en 
god service för våra kunder. 
Det jag har konstaterat un-
der min korta tid är att det 
är lite si och så med vägnä-
tet där sopbilarna tar sig 

”Finns mycket att sätta tänderna i”
Renhållningschef Carina Åberg:
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Familj: Särbo och en son 
på 5 år.
Intressen: Pula i kolonistu-
gan i Askim, arbeta med 
mitt fadderbarnsprojekt i 
Kenya, familj och vänner.
Ser på tv: Mest film och pro-
gram på Kunskapskanalen.
Äter helst: Jag försöker 
tänka klimatsmart och att 
äta mat efter årstiderna. 
Krav och Fairtradeprodukter 
tycker jag är viktigt. Det blir 
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miljöhus?
Sopsäck eller sopkärl? 
– Idag har hälften av våra 

kunder säckar och hälften 
kärl. Arbetsmiljöverkets rikt-
linjer förkastar säcken. Det 
är ingen god arbetsmiljö och 
personalen riskerar skador 
av glas, knivar och annat som 
slängs. Sedan är det inte alla 
som känner till att säcken får 
ha en maxvikt på 15 kilo och 
det är ett bekymmer. Vi mås-
te nå ut med den informatio-
nen, avslutar Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 10 april
Avsågad propeller
Någon sågar av en bit på en 
propeller till en båtmotor. 
Händelsen utspelar sig i 
Nödinge båthamn.

Fredag 11 april
Misshandel
Misshandel rapporteras från 
Bohus centrum. En inneban-
dymatch på Bohusskolan 
framkallar upprörda känslor 
hos eleverna i de båda lagen. 
När gästerna från Floda är 
på väg till stationen möts 
de av ett tiotal hotfulla 
ungdomar från Bohus. Två 
målsägande, båda födda 
1998 från Floda, utsätts för 
misshandel.

Försök till stöld i ett 
fritidshus med tillhörande 
förråd i Skepplanda.

Lördag 12 april
Bråk på pendeltåget
Det är stökigt på pendeltåget 
och vid Surte station görs 
två anmälningar om miss-
handel. Målsägande i det ena 
fallet är en 20-åring hemma-
hörande i Bergsjön och i det 
andra en 22-åring från Nol.

En målsägande i Surte ser 
när en gärningsman bryter 
sig in i parets bil. När bil-
ägaren konfronterar tjuven 
lämnar han tillbaka en del av 
godset och flyr från platsen.

ÄLVÄNGEN. I en övrigt mansdominerad har Carina 
Åberg tagit plats som ytterst ansvarig.

Från den 1 februari är hon ny renhållningschef i 
Ale kommun.

– Det är en kommun med otrolig utvecklingspo-
tential, säger Carina till lokaltidningen.

Carina Åberg är ny renhållningschef i Ale kommun.
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Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!Jää fföö lllltidd dd !!

ÄLVÄNGEN. … och DÄR 
var de iväg! 

Niklas Karlberg och 
Jenny Hurtig är två av 
fem utvalda deltagare 
som representerar Ale i 
det regionala projektet 
Testcyklisterna. 

I onsdags hämtade 
de sina nya transport-
fordon hos Älvängens 
cykel.

Utmaningen de har antagit 
går ut på att under ett halvår 
minst tre dagar i veckan byta 
ut sina bilresor mot cykel. 

Jenny Hurtig ska, förutom 
att cykla från hemmet i Nol 
till sitt arbete i Rollsbo, även 
hämta barn på förskolan och 
handla. Därför var hon i be-
hov av en el-cykel med tillhö-
rande kärra att koppla på. 

– Jag har aldrig provat 
varken el-cykel eller att cyk-
la med kärra baktill så detta 
blir en utmaning. Jag har tes-
tat att cykla till jobbet förut 
på vanlig cykel, men det är 
väldigt brant uppförsbacke 
innan man kommer fram och 
där blir el-cykeln perfekt. Jag 
tycker att det är så tråkigt att 
träna och nu får man det på 
köpet. 

Nödingebon Niklas Karl-
berg är inne på samma spår, 
men han kommer att få an-
vända musklerna ännu mer på 
sin väg till jobbet i Angered. 

– Jag valde en sportmodell 
som drivs av ren muskelstyr-
ka. Då har man redan tränat 
när man kommer hem från 
jobbet. 

Tidigare åkte han antingen 
kollektivt eller tog bilen till 
pendeltåget och tanken är att 
cykeln nu ska ersätta både bil 
och kollektivtrafik helt och 
hållet. 

I samband med starten för 

cyklandet ska de genomgå en 
hälsoundersökning och även 
skriva sina första blogginlägg 
på Testcyklisternas hemsida. 
Först i oktober ska de utvär-
dera hur det har gått. 

Efter att cykelhandla-
ren Anders Adielsson visat 
alla funktioner på deras nya 
transportfordon och de köpt 
sig varsin hjälm trampade 
Niklas Karlberg och Jenny 
Hurtig ut från parkeringen 
vid Älvängens cykel.

Det tilltagande duggreg-
net verkade inte bekomma 
dem. 

– Startskottet har gott för nya vanor på cykel
Testcyklister på väg
Trotsade aprilvädret. Niklas Karlberg och Jenny Hurtig, två av fem utvalda deltagare i Testcyklis-
terna, trampade i onsdags ut från Älvängens cykel. lena Bseiso och Ingela Book från Nolhagens 
förskola hittade ett bra samarbete med Linda Söder och Vanja Karlsson från Änggårdens förskola. 
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sugne!

26-27 april

BÅTHELG
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o

TÄVLING
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p Er nya båt idag

Idag!Fika!

Spännande

tävling med

fina priser!

!!!!!!!!!!
Finans

www.prhusbilar.com

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och 
Trollhättan. Tel. 0322-832 10. 

Må-to 10–18. Fr 10–16. Sö 12–15.
I  SOLLEBRUNN AB

KÖPA HUSBIL I PÅSK?
3,95% RÄNTA

ca 125 st 
husbilar i lager

Vi bjuder på kaffe och våffl a!

EXTRA BRA RABATT vid köp 
utan byte under påsk. Från 39 000:-
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ERBJUDANDE UNDER PÅSK

Givetvis byter vi in din husvagn eller husbil

För dig som värdesätter SERVICE och 
TILLMÖTESGÅENDE även efter köpet!

PÅSKAFTON 
STÄNGT!

LÅNGFREDAG, PÅSKDAGEN OCH
ANNANDAG PÅSK 12.00–15.00
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BOHUS. Som en vitami-
ninjektion i den lokala 
debatten.

Så beskrev ung-
domslotsen Sven Niel-
sen måndagens påver-
kanstorg i Bohushallen.

Närmare 80 enga-
gerade ungdomar tog 
chansen att diskutera 
aktuella frågor med 
Ales politiker och tjäns-
temän.

Debatten levde och samta-
len blev gynnande för alla 
parter. Många ungdomar tog 
chansen att öga mot öga ge 
sin syn på vad som kan bli 
bättre, vad som fungerar och 
vad som fattas för att alla ska 
trivas i Ale kommun.

Hur ökar man trygghe-
ten? Hur trivs man i skolan? 
Kan alla delta i Ales kultu-
rutbud? Varför känner sig 
unga stressade och varför 
börjar man med droger? Det 
var bara några av de många 
frågorna som kommunens 
ledande politiker och tjäns-
temän ville samtala med 
ungdomarna om.

– Det var ett bra deltagan-
de, närmare 80 ungdomar. 
Det var nästan lika många 
som i fjol, men skillnaden 
är att vi inte ens kunde räk-

na till 10 gymnasieelever. 
Resten kom från högstadiet. 
Förra året hade vi komikern 
Özz Nûjen som dragplåster 
vilket resulterade i att även 
de som kanske inte är så en-
gagerade kom, så vi är nöjda 
med årets uppslutning, säger 
ungdomslotsen Sven Niel-
sen.

Underlaget utgick till 
stor del från de preliminä-
ra resultaten i LUPP (lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken) där man fångade upp 
de mest oroväckande svaren. 

I diskussionerna var det 
några ämnen som stack ut 
lite extra. Bland annat fram-
kom konkreta önskemål 
om bättre gatubelysning, 
fler möjligheter till sponta-
nidrott och att fritidskorten 
för kollektivtrafiken bör gäl-
la från tidigare på eftermid-
dagen. 

– I trygghetsgruppen pra-
tade vi mycket om belysning. 
Det är mörkt och skumt i 
vissa områden, vilket också 
påpekats på ortsutvecklings-
mötena. Man upplever att 
det påverkar tryggheten och 
vi kommer att titta närmare 
på detta. Överlag tycker jag 
att påverkanstorget blir bätt-
re och bättre för varje år med 
allt fler engagerade och det 
är tydligt att vi är på väg åt 
rätt håll, säger Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M). 

Mer spontanidrott
Även oppositionsrådet Paula 
Örn (S) var imponerad över 
ungdomarnas engagemang. 

– Det var mycket bra tan-
kar. Bland annat uttryckte 
ungdomarna en önskan om 
fler forum för idrott, men 
man vill ha spontanitet i det. 
Då är frågan hur man orga-
niserar det spontana. Många 
vill spela fotboll, men inte 
satsa så hårt utan bara spe-
la för skojs skull. Samtalen 
väckte många tankar och det 
fanns mycket energi, säger 
hon. 

En ständigt återkomman-

de fråga gäller fritidskorten, 
som är giltiga på vardagar 
från klockan 16.

– Vår diskussion handlade 
övergripande om busskor-
ten. Man vill att fritidskor-
tet ska börja gälla tidigare. 
Vi pratade också mycket om 
gatlamporna och vi önskar 
att man byter ut det gula lju-
set mot vitt som ger en be-
tydligt tryggare känsla. Runt 
Kyrkbyskolan släcks lam-
porna redan klockan tolv på 
natten och det är för tidigt, 
säger Daniel Juhlin, fältare 
på Ale fritid. 

I gruppen som diskutera-
de må-bra-frågor framkom 
att många unga känner sig 
stressade, framför allt tjejer-
na som upplever större krav 
på sig själva än killarna. Det 
är på inget sätt en ny förete-
else utan något som flera år i 
rad uppmärksammats i olika 
demokratiforum. 

Thomas Berggren, 

drogförebyggare, kunde 
konstatera att drogerna 
fortfarande är ett problem i 
kommunen. 

– Eleverna vittnar om att 
de ganska snabbt skulle kun-
na köpa om de hade velat, 
åtminstone att de vet någon 
som de kan få ett nummer 
av och det tycker jag är an-
märkningsvärt. Positivt var 
att ungdomarna var på det 
klara med att även alkohol, 
cannabis och spice räknas till 
droger. 

Proven stressar
Skolan väckte också stort en-
gagemang och ungdomarna 
lyfte bland annat problem 
med dålig planering från lä-
rarnas sida som i sin tur re-
sulterar i att proven kommer 
för tätt och leder till en ökad 
stress. 

Man efterfrågar även mer 
variation i undervisningen 
och starkare gemenskap över 

klassgränserna. 
– Många pratade om un-

dervisningen där man lyfte 
att det är viktigt att få en va-
riation eftersom man lär sig 
på olika sätt. När det gäller 
trygghet i skolan handlar det 
om att känna och känna igen 
elever även utanför den egna 
klassen och flera hade bra 
konkreta förslag på hur det 
ska uppnås. Påverkanstorget 
är ett bra forum att få träffa 
och prata med elever, säger 
Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande. 

Nu inväntar man de offi-
ciella resultaten från senaste 
LUPP- undersökningen, 
som kommer att ge fler svar 
på hur Ales ungdomar mår 
och vad de behöver och vär-
desätter. 

Oliver Andersson, som 
går på Himlaskolan, fick ut 
mycket av dagen.

– Jag tyckte att frågorna 
som handlade om mobbing 
och könsroller var mest in-
tressanta och där fick vi en 
bra diskussion, likaså när vi 
satt hos Paula och Mikael.

Unga röster i debatten

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Miran Tilako, 14
Nödinge: 
– Att stoppa mobbing. 
Många bryr sig inte när 
läraren säger till, men hade 
däremot en kompis gjort 
det kanske man hade tagit 
åt sig.

Erika Hellström, 13
Nol:
– Varför killar mår bättre 
än tjejer, inte bryr sig lika 
mycket om sitt utseende 
och inte känner samma 
press i skolan.  

Adam Ahmed, 14
Nödinge:
– Hur man mår på fritiden. 
Det är viktigt att det finns 
nattvandrare som är ute 
och har koll på kvällarna.

Hanna Faris, 14
Bohus:
– Varför tjejer är mer stres-
sade än killar, har sämre 
självkänsla och inte vågar 
lika mycket.

Jonathan Hakso, 14
Nödinge:
– Hur man ska minska kri-
minaliteten och det handlar 
mycket om att jobba för att 
minska drogmissbruket.

Ibtissam Al-Shimary, 14 
Nödinge:
– Vad som görs i förebyg-
gande arbete för att för-
hindra att unga börjar röka 
eller ta andra droger. 

Vilken fråga tyckte du var viktigast på påverkanstorget?

Närmare 80 engagerade ungdomar deltog på påverkanstorget i 
Bohushallen och tog chansen att diskutera med kommunens le-
dande politiker och tjänstemän.

 Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare,  
 mötte ungdomarnas funderingar kring hälsa. 

 Paula Örn (S), oppositionsråd, ville bland annat veta  
 hur de unga ser på Ale som en trygg kommun. 

 Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C)  
 pratade skolfrågor. 

 Thomas Berggren  
 från Vakna. 
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Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.
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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
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www.ale.nu 
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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
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- 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
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Fotvård 295:-
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Rygg- och
nackmassage

295:-
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Ord pris 345:-

0303-971 10
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6.800:-
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0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

NUMMER 15         VECKA 16| 25SPORT

FOTBOLL I ALE

Tors 17 april kl 18.30
Forsvallen
Skepplanda – Dardania

Mån 21 april kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Neutrala

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem den 8 april deltog 9 
par. Medel var 72 poäng och 
följande 3 par placerade sig 
över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson         95
2. Ronny Andersson/Torsten Johansson 94
3. Raimo Penttilä/Bent Willumsen        73

BRIDGE

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra KIF 1-3 (0-1)
Mål AIF: Erik Gunnarsson. Matchens 
kurrar: Peter Antonsson 3, Erik 
Gunnarsson 2, Jesper Johannesson 1. 

Div 6D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 1-0 (1-0)
Matchens kurrar ÄIK: Pontus 
Dahlberg 3, Markus Ahlbom 2, Johan 
Parinder 1.

Div 7C Göteborg
Solväders FC - Surte IS FK 3-2
Mål Surte IS FK: John Landstedt, 
Kenny Sorjonen. Matchens kurrar: 
Kenny Sorjonen 3, John Landstedt 2, 
Rammus Sjöstrand 1.

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
började årets seriespel 
med en tung hemmaför-
lust mot Kärra KIF.

Förlusten var inte 
mycket att säga om.

Hemmalaget kom inte 
upp i nivå och gästerna 
tog vara på de chanser 
som gavs.

Så var kulan i luften även i 
division 3 nordvästra Göta-
land. Premiären på Sjöval-
lens konstgräs blev dock inte 
den positiva injektion som 
alla lag drömmer att få starta 
säsongen med.

– Nej, vi hade självklart 
önskat ett bättre resultat, 
men vi tar med oss en bra 
känsla från vår andra halv-
lek. Efter paus visade vi 
hjärta och kämpade för var-
andra. Det var bara det där 
sista som saknades. Den 
där riktigt heta kvitterings-
chansen vid 1-2 kom aldrig, 
däremot tror jag nog Kärra 
håller med om att vi körde 
slut på dem. Jag vet inte hur 
många av dem som spelade 
med kramp i slutet, men de 
förtjänar också beröm för 
sin inställning. De gör två 
riktiga klassmål, summerar 
årsfärske tränaren Daniel 
Eriksson sina intryck.

Blek första
Efter en tämligen blek första 
halvlek som mest präglades 
av premiärnerver och dåligt 
passningsspel från båda la-
gen gick Kärra KIF till vilan 
med 1-0. Ledningen dry-
gades ut i början av andra, 
men med 22 minuter kvar 
att spela reducerade Ahlafors 
snyggt genom inhoppande 
Jesper Johannesson som 
slog en härlig boll till Erik 
Gunnarsson – 1-2.

– Fantastiskt kul att våra 
ungdomar levererar, beröm-
de Eriksson. Johannessons 
inhopp var magnifikt.

Redan på torsdag är det 
dags igen. Ahlafors reser till 
Överåsvallen för att möta 
nykomlingen Lunden ÖBK, 

där särskilt två ansikten är 
bekanta. Laget tränas av 
AIF:s tidigare fältherre Mi-
chel Berntsson Gonzales 
och en av mittbackarna är 
Jonatan Henriksson som 
tjänstgjorde i gulsvart så sent 
som i fjol.

– Det blir säkert en extra 
injektion och efter den här 
premiären ska vi inte sakna 
tändvätska i alla fall. Samma 
sak lär ju i och för sig gälla 
för Lunden som fick en rejäl 
smäll borta mot Säffle (4-1). 
Efter mina år i Kongahälla 
har jag bra koll på Lunden. 
De är fysiska och ganska 
tunga att möta, men det 
finns brister också. Det är 
dessa vi ska utnyttja, säger 
Daniel Eriksson.

Skadeläget i Ahlafors IF 
är bra. Jonathan Lindström 
och Rade Radovic som båda 

saknades i premiären kom-
mer att vara tillgängliga mot 
Lunden. Däremot är det 
fortfarande ett frågetecken 
bakom Edwin Pearson och 
hans krånglande ljumske.

– Vi får ett fysiskt tillskott 
i truppen med dessa spelare, 
sen ska de bli uttagna till spel 
också och på den punkten är 
ingen given. Det är tuff kon-
kurrens och det hoppas vi 
ska sporra killarna, avslutar 
Daniel Eriksson.

I samband med premiä-
ren avtäcktes den jättelika 
träskulpturen som konst-
nären Helge Svendsrud 
skapat på uppdrag av AIF:s 
hedersmedlemmar. Den 
överlämnades när klubben 
firade 100 år i höstas och har 
nu fått namnet Love.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Men Love avtäcktes och välkomnades
Ahlafors föll i premiären
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Konstnären till den jättelika träskulpturen, Helge Svendsrud, överlämnar en minivariant av sin 
skapelse till Ahlafors IF:s hedersmedlem Kennert Larsson.

Platt fall i premiären. Ahlafors IF och Sebastian Holstein föll mot Kärra KIF med 1-3.

Frustration. Årsfärska tränarduon för Ahlafors IF, Erik Henriks-
son och Daniel Eriksson, fick se sitt lag ändra matchbild efter 
paus men inte tillräckligt bra för att vinna matchen mot Kärra.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra KIF 1-3 (0-1)

FOTBOLL

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

Derbyt 
inställt
NOL. Det utannonse-
rade derbyt mellan 
Nol IK och Nödinge 
SK på Nolängen ställ-
des in i lördags.

Det var i framför allt fö-
r e b y g -
g a n d e 
syfte som 
arrangö-
ren valde 
att inte 
spela det 
a n n a r s 
så heta 
d e r b y t 
mellan Aleklubbarna i di-
vision 6 D Göteborg.

– Ja, vi måste vara räd-
da om gräset på Noläng-
en. Det har varit lite för 
kallt på kvällarna än så 
länge och risken är stor 
att man sparkar sönder 
mattan om man går på för 
tidigt, säger Noltränaren 
Peter Karlsson som inte 
hade svårt att övertyga 
sin motståndare.

– Nej, Nödinge var 
med på noterna. Alter-
nativet hade annars varit 
att flyttat matchen till 
Sjövallen, men vi sa båda 
att det är roligare med en 
riktig derbyfest i juni när 
solen och värmen letat sig 
hit.

Preliminärt nytt spel-
datum är torsdag 26 juni.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Peter Karlsson.



Försäljning och repara-
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0303-971 40
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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 
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0730-64 89 00  
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www.sturesspisar.se

 Eva
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Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 
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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
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WWW.
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- 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:-
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fr.
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Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
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Gästgivaregatan 8, Sollebrunn
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FOTBOLL I ALE

Tors 17 april kl 18.30
Forsvallen
Skepplanda – Dardania

Mån 21 april kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Neutrala

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem den 8 april deltog 9 
par. Medel var 72 poäng och 
följande 3 par placerade sig 
över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson         95
2. Ronny Andersson/Torsten Johansson 94
3. Raimo Penttilä/Bent Willumsen        73

BRIDGE

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra KIF 1-3 (0-1)
Mål AIF: Erik Gunnarsson. Matchens 
kurrar: Peter Antonsson 3, Erik 
Gunnarsson 2, Jesper Johannesson 1. 

Div 6D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 1-0 (1-0)
Matchens kurrar ÄIK: Pontus 
Dahlberg 3, Markus Ahlbom 2, Johan 
Parinder 1.

Div 7C Göteborg
Solväders FC - Surte IS FK 3-2
Mål Surte IS FK: John Landstedt, 
Kenny Sorjonen. Matchens kurrar: 
Kenny Sorjonen 3, John Landstedt 2, 
Rammus Sjöstrand 1.

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
började årets seriespel 
med en tung hemmaför-
lust mot Kärra KIF.

Förlusten var inte 
mycket att säga om.

Hemmalaget kom inte 
upp i nivå och gästerna 
tog vara på de chanser 
som gavs.

Så var kulan i luften även i 
division 3 nordvästra Göta-
land. Premiären på Sjöval-
lens konstgräs blev dock inte 
den positiva injektion som 
alla lag drömmer att få starta 
säsongen med.

– Nej, vi hade självklart 
önskat ett bättre resultat, 
men vi tar med oss en bra 
känsla från vår andra halv-
lek. Efter paus visade vi 
hjärta och kämpade för var-
andra. Det var bara det där 
sista som saknades. Den 
där riktigt heta kvitterings-
chansen vid 1-2 kom aldrig, 
däremot tror jag nog Kärra 
håller med om att vi körde 
slut på dem. Jag vet inte hur 
många av dem som spelade 
med kramp i slutet, men de 
förtjänar också beröm för 
sin inställning. De gör två 
riktiga klassmål, summerar 
årsfärske tränaren Daniel 
Eriksson sina intryck.

Blek första
Efter en tämligen blek första 
halvlek som mest präglades 
av premiärnerver och dåligt 
passningsspel från båda la-
gen gick Kärra KIF till vilan 
med 1-0. Ledningen dry-
gades ut i början av andra, 
men med 22 minuter kvar 
att spela reducerade Ahlafors 
snyggt genom inhoppande 
Jesper Johannesson som 
slog en härlig boll till Erik 
Gunnarsson – 1-2.

– Fantastiskt kul att våra 
ungdomar levererar, beröm-
de Eriksson. Johannessons 
inhopp var magnifikt.

Redan på torsdag är det 
dags igen. Ahlafors reser till 
Överåsvallen för att möta 
nykomlingen Lunden ÖBK, 

där särskilt två ansikten är 
bekanta. Laget tränas av 
AIF:s tidigare fältherre Mi-
chel Berntsson Gonzales 
och en av mittbackarna är 
Jonatan Henriksson som 
tjänstgjorde i gulsvart så sent 
som i fjol.

– Det blir säkert en extra 
injektion och efter den här 
premiären ska vi inte sakna 
tändvätska i alla fall. Samma 
sak lär ju i och för sig gälla 
för Lunden som fick en rejäl 
smäll borta mot Säffle (4-1). 
Efter mina år i Kongahälla 
har jag bra koll på Lunden. 
De är fysiska och ganska 
tunga att möta, men det 
finns brister också. Det är 
dessa vi ska utnyttja, säger 
Daniel Eriksson.

Skadeläget i Ahlafors IF 
är bra. Jonathan Lindström 
och Rade Radovic som båda 

saknades i premiären kom-
mer att vara tillgängliga mot 
Lunden. Däremot är det 
fortfarande ett frågetecken 
bakom Edwin Pearson och 
hans krånglande ljumske.

– Vi får ett fysiskt tillskott 
i truppen med dessa spelare, 
sen ska de bli uttagna till spel 
också och på den punkten är 
ingen given. Det är tuff kon-
kurrens och det hoppas vi 
ska sporra killarna, avslutar 
Daniel Eriksson.

I samband med premiä-
ren avtäcktes den jättelika 
träskulpturen som konst-
nären Helge Svendsrud 
skapat på uppdrag av AIF:s 
hedersmedlemmar. Den 
överlämnades när klubben 
firade 100 år i höstas och har 
nu fått namnet Love.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Men Love avtäcktes och välkomnades
Ahlafors föll i premiären
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Konstnären till den jättelika träskulpturen, Helge Svendsrud, överlämnar en minivariant av sin 
skapelse till Ahlafors IF:s hedersmedlem Kennert Larsson.

Platt fall i premiären. Ahlafors IF och Sebastian Holstein föll mot Kärra KIF med 1-3.

Frustration. Årsfärska tränarduon för Ahlafors IF, Erik Henriks-
son och Daniel Eriksson, fick se sitt lag ändra matchbild efter 
paus men inte tillräckligt bra för att vinna matchen mot Kärra.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra KIF 1-3 (0-1)

FOTBOLL

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

Derbyt 
inställt
NOL. Det utannonse-
rade derbyt mellan 
Nol IK och Nödinge 
SK på Nolängen ställ-
des in i lördags.

Det var i framför allt fö-
r e b y g -
g a n d e 
syfte som 
arrangö-
ren valde 
att inte 
spela det 
a n n a r s 
så heta 
d e r b y t 
mellan Aleklubbarna i di-
vision 6 D Göteborg.

– Ja, vi måste vara räd-
da om gräset på Noläng-
en. Det har varit lite för 
kallt på kvällarna än så 
länge och risken är stor 
att man sparkar sönder 
mattan om man går på för 
tidigt, säger Noltränaren 
Peter Karlsson som inte 
hade svårt att övertyga 
sin motståndare.

– Nej, Nödinge var 
med på noterna. Alter-
nativet hade annars varit 
att flyttat matchen till 
Sjövallen, men vi sa båda 
att det är roligare med en 
riktig derbyfest i juni när 
solen och värmen letat sig 
hit.

Preliminärt nytt spel-
datum är torsdag 26 juni.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Peter Karlsson.
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NÖDINGE. Bohus Taek-
won-Do har återigen 
briljerat på två tävlingar

I Särö Cupen den 
22 februari blev det 
hela tio guld och Väst-
svenska Cupen den 5 
april fem guldmedaljer.

Bohus Taekwon-Do fortsät-
ter att skörda framgångar. 
På bara två år sedan klubben 
startade har det gått minst 
sagt bra. 

I Särö Cupen för miniorer 
och kadetter från Göteborgs 
kranskommuner ställde 
klubben upp med 26 tävlan-
de och kammade hem lika 
många medaljer. Tio guld, 
åtta silver och åtta brons 
kunde man stoltsera med. 

När sedan Västsvenska 
Cupen för juniorer och se-
niorer från Sverige och Dan-
mark (totalt 23 lag) hölls den 
5 april var det återigen dags 

för medaljregn för aleklub-
ben som hade åtta deltagare 
anmälda. De plockade fem 
guld, två silver och två brons. 
Där utsågs Bohus Taek-
won-Do även till tävling-
ens tredje bästa klubb efter 
Skövde Taekwon-Do och 
det danska laget Sorö Taek-
won-Do.

Nästa tävling som vän-
tar är Talen Open i Lise-
bergshallen, som är Sveriges 
största barn- och ungdoms-
tävling. Den 18 maj går den 
av stapeln och Bohus ställer 
då upp med mellan 30 och 35 
tävlande och som vanligt sik-
tar klubbens grundare Hida-
jet Hadzic och hans gäng på 
guldmedaljerna. 

– Jag vill passa på och 
tacka alla tävlande, coacher, 
domare, föräldrar och våra 
sponsorer som gör det myck-
et lättare för oss att vara med 
och vissa att vi kan och vi vill!

JOHANNA ROOS

– Nästa utmaning blir Talent Open den 18 maj
Bohus Taekwon-Do fortsätter plocka medaljer
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Västsvenska Cupen. Bohus Taekwon-Do har på bara två år sedan klubben startade nått stora framgångar.

I helgen som gick spelades 
sista omgången av bordten-
nisserierna för ungdomar i 
Göteborg. Bohus IF hade 
ett antal lag i farten och det 
blev lite skiftande framgån-
gar. Bland de yngsta lagen 
hade föreningen två lag i 
elden, ett lag möte Kungälvs 
BTK och ett lag mötte 
Partille PK. Tyvärr blev det 
förlust i båda matcherna. 

Laget som mötte 
Kungälvs BTK bestod av 
Tobias Skyman och Jon-

athan Grob. Slutresultatet 
skrevs till 4-1. Matchen 
inleddes med att laget 
tappade båda singlarna och 
att dubbeln visade sig bli 
avgörande. 

– Trots en stark insats av 
killarna fick de stryk, sade 
Annica Svensson efter 
matchen. 

Därefter vann Tobias 
Skyman sin match innan 
Jonathan Grob fick vika ned 
sig och slutresultatet blev 
4-1.

För det andra laget, som 
bestod av Johan Hansson 
och Simon Jobäck, blev 
slutresultatet 0-5.

– Det är två killar med 
framtiden för sig och det är 
första säsongen de är med 
och spelar matcher. Idag var 
vi numret för små och för-
lusten var bara att acceptera, 
säger Johnny Sallander.

Bland de äldre lagen hade 
Bohus IF tre lag i farten. 
Laget som bestod av Erik 
Börjesson och Manuel 

Storch fick en förlust och 
en vinst. I första matchen 
blev det stryk med 5-0 mot 
topplaget Backa BTK. I 
den andra matchen plock-
ade grabbarna fram en stor 
portion moral och slog 
enkelt BTK Linne med 4-1. 
Denna matchen inleddes 
med att lagen vann var sin 
singel innan Bohus IF tog 
tag i taktpinnen och avg-
jorde matchen ganska enkelt 
genom att vinna dubbeln 
och båda singlarna.

Ytterligare två lag spelade 
matcher (ett lag bestod av 
Ludwig Jönnå och Daniel 
Petersson och ett lag 
bestod av Erik Köre och 
Isac Berglund). Tyvärr blev 
det fyra förlustmatcher (två 
för varje lag).

– Det var ett starkt mot-
stånd vi mötte i alla match-
erna och förlusterna var 
odiskutabla, säger Annica 
Svensson från ledarhåll. 

– För många av killarna är 
det första säsongen de spelar 

matcher och de är här för 
att lära. Nu tar vi sommar-
lov och laddar batterierna 
inför nästa säsong. Då tror 
jag vi kommer att se en bra 
utveckling på killarna som 
börja spela pingis i år, avslu-
tar Johnny Sallander. 

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Sista omgången spelad för Bohus IF pingisungdomar

Surtes trupp formar sig
BOHUS. Isen är borta 
och skridskorna lagda 
på hytllan.

Nu är det snart för-
säsong med vikter och 
löparskor som gäller för 
Surtes bandytrupp.

Tränare Jonny Samu-
elsson ser fram mot att 
få styra från start till 
mål.

Som lokaltidningen tidiga-
re berättat fortsätter Jonny 
Samuelsson som A-lagsträ-
nare för Surte BK i bandy-
allsvenskan. Han fick ta över 
huvudansvaret då Johan 
Ekängen tvingades flytta av 
privata skäl.

– Det ska bli kul att få 
vara med från början. I nästa 
vecka ska vi ha ett uppstarts-
möte och diskutera året som 
gick samt dra upp riktlinjer-
na inför kommande säsong, 
säger Jonny när Alekuriren 
tar bandytempen dagarna 

före påsk.
Klubben jobbar för fullt 

med att spika truppen och än 
så länge flyter allt på som det 
ska. Ingen har hittills dekla-
rerat att de tänker sluta eller 
byta klubb.

– Fast alla har inte sva-
rat än. De som är lite äldre 
brukar vänta med det. Du är 
sliten efter en säsong, men 
när du väl får lite distans 
brukar suget efter att få åka 
skridskor komma tillbaka. 
Inte ens Nils Sigurd som 
ska operera ett knä har sagt 
att karriären är över, säger 
Jonny Samuelsson.

Hur vill du själv nu när 
det har gått en tid analyse-
ra säsongen som gick?

– Vi har en trupp med en 
stor potential, men vi slar-
var lite för mycket för att få 
maximal utdelning. Vi mås-
te höja vår lägsta-nivå. Det 
fanns matcher där vi brände 
otroligt många givna mål-
chanser och det håller inte. 
Samtidigt kan vi ursäkta oss 
med att det var vårt första år 
i allsvenskan på ett tag. Tem-

pot var högre och motstån-
det bättre, så det är klart att 
vi behöver tid att acklimati-
sera oss, svarar Jonny.

Om du får dröm, vad 
önskar du för tillskott till 
truppen inför nästa år?

– Jag är glad om vi får 
behålla killarna. Det är en 
härlig trupp, men det är klart 
att en notorisk målskytt är 
aldrig fel.

Målvakten Alexander 
Wetterberg röstades fram 
av supportrarna som årets 
spelare 2013-14.

Alexander Wetterberg röstades fram som årets spelare i Surte BK den gångna säsongen. Nu 
väntar klubben på att målvakten ska lämna klartecken för ytterligare en säsong.
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SURTE BK 2014-15

Tränare: Jonny Samuelsson.
Spelare som lämnat klar-
tecken: Mattias Wenstedt, 
Adam Rohr, Daniel Rydén, 
Daniel Bengtsson, Aldin 
Cirkic, Linus Carlström, 
Johan Janebrink, Carl-Oskar 
Bridholm, Fredrik Åkerlind, 
Marcus Blom, Emil Elofsson 
(MV), Robin Wang, Jens 
Samuelsson, Tobias Magnus-
son och Jonas Trysberg.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. Bohus Taek-
won-Do har återigen 
briljerat på två tävlingar

I Särö Cupen den 
22 februari blev det 
hela tio guld och Väst-
svenska Cupen den 5 
april fem guldmedaljer.

Bohus Taekwon-Do fortsät-
ter att skörda framgångar. 
På bara två år sedan klubben 
startade har det gått minst 
sagt bra. 

I Särö Cupen för miniorer 
och kadetter från Göteborgs 
kranskommuner ställde 
klubben upp med 26 tävlan-
de och kammade hem lika 
många medaljer. Tio guld, 
åtta silver och åtta brons 
kunde man stoltsera med. 

När sedan Västsvenska 
Cupen för juniorer och se-
niorer från Sverige och Dan-
mark (totalt 23 lag) hölls den 
5 april var det återigen dags 

för medaljregn för aleklub-
ben som hade åtta deltagare 
anmälda. De plockade fem 
guld, två silver och två brons. 
Där utsågs Bohus Taek-
won-Do även till tävling-
ens tredje bästa klubb efter 
Skövde Taekwon-Do och 
det danska laget Sorö Taek-
won-Do.

Nästa tävling som vän-
tar är Talen Open i Lise-
bergshallen, som är Sveriges 
största barn- och ungdoms-
tävling. Den 18 maj går den 
av stapeln och Bohus ställer 
då upp med mellan 30 och 35 
tävlande och som vanligt sik-
tar klubbens grundare Hida-
jet Hadzic och hans gäng på 
guldmedaljerna. 

– Jag vill passa på och 
tacka alla tävlande, coacher, 
domare, föräldrar och våra 
sponsorer som gör det myck-
et lättare för oss att vara med 
och vissa att vi kan och vi vill!

JOHANNA ROOS

– Nästa utmaning blir Talent Open den 18 maj
Bohus Taekwon-Do fortsätter plocka medaljer
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Västsvenska Cupen. Bohus Taekwon-Do har på bara två år sedan klubben startade nått stora framgångar.

I helgen som gick spelades 
sista omgången av bordten-
nisserierna för ungdomar i 
Göteborg. Bohus IF hade 
ett antal lag i farten och det 
blev lite skiftande framgån-
gar. Bland de yngsta lagen 
hade föreningen två lag i 
elden, ett lag möte Kungälvs 
BTK och ett lag mötte 
Partille PK. Tyvärr blev det 
förlust i båda matcherna. 

Laget som mötte 
Kungälvs BTK bestod av 
Tobias Skyman och Jon-

athan Grob. Slutresultatet 
skrevs till 4-1. Matchen 
inleddes med att laget 
tappade båda singlarna och 
att dubbeln visade sig bli 
avgörande. 

– Trots en stark insats av 
killarna fick de stryk, sade 
Annica Svensson efter 
matchen. 

Därefter vann Tobias 
Skyman sin match innan 
Jonathan Grob fick vika ned 
sig och slutresultatet blev 
4-1.

För det andra laget, som 
bestod av Johan Hansson 
och Simon Jobäck, blev 
slutresultatet 0-5.

– Det är två killar med 
framtiden för sig och det är 
första säsongen de är med 
och spelar matcher. Idag var 
vi numret för små och för-
lusten var bara att acceptera, 
säger Johnny Sallander.

Bland de äldre lagen hade 
Bohus IF tre lag i farten. 
Laget som bestod av Erik 
Börjesson och Manuel 

Storch fick en förlust och 
en vinst. I första matchen 
blev det stryk med 5-0 mot 
topplaget Backa BTK. I 
den andra matchen plock-
ade grabbarna fram en stor 
portion moral och slog 
enkelt BTK Linne med 4-1. 
Denna matchen inleddes 
med att lagen vann var sin 
singel innan Bohus IF tog 
tag i taktpinnen och avg-
jorde matchen ganska enkelt 
genom att vinna dubbeln 
och båda singlarna.

Ytterligare två lag spelade 
matcher (ett lag bestod av 
Ludwig Jönnå och Daniel 
Petersson och ett lag 
bestod av Erik Köre och 
Isac Berglund). Tyvärr blev 
det fyra förlustmatcher (två 
för varje lag).

– Det var ett starkt mot-
stånd vi mötte i alla match-
erna och förlusterna var 
odiskutabla, säger Annica 
Svensson från ledarhåll. 

– För många av killarna är 
det första säsongen de spelar 

matcher och de är här för 
att lära. Nu tar vi sommar-
lov och laddar batterierna 
inför nästa säsong. Då tror 
jag vi kommer att se en bra 
utveckling på killarna som 
börja spela pingis i år, avslu-
tar Johnny Sallander. 

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Sista omgången spelad för Bohus IF pingisungdomar

Surtes trupp formar sig
BOHUS. Isen är borta 
och skridskorna lagda 
på hytllan.

Nu är det snart för-
säsong med vikter och 
löparskor som gäller för 
Surtes bandytrupp.

Tränare Jonny Samu-
elsson ser fram mot att 
få styra från start till 
mål.

Som lokaltidningen tidiga-
re berättat fortsätter Jonny 
Samuelsson som A-lagsträ-
nare för Surte BK i bandy-
allsvenskan. Han fick ta över 
huvudansvaret då Johan 
Ekängen tvingades flytta av 
privata skäl.

– Det ska bli kul att få 
vara med från början. I nästa 
vecka ska vi ha ett uppstarts-
möte och diskutera året som 
gick samt dra upp riktlinjer-
na inför kommande säsong, 
säger Jonny när Alekuriren 
tar bandytempen dagarna 

före påsk.
Klubben jobbar för fullt 

med att spika truppen och än 
så länge flyter allt på som det 
ska. Ingen har hittills dekla-
rerat att de tänker sluta eller 
byta klubb.

– Fast alla har inte sva-
rat än. De som är lite äldre 
brukar vänta med det. Du är 
sliten efter en säsong, men 
när du väl får lite distans 
brukar suget efter att få åka 
skridskor komma tillbaka. 
Inte ens Nils Sigurd som 
ska operera ett knä har sagt 
att karriären är över, säger 
Jonny Samuelsson.

Hur vill du själv nu när 
det har gått en tid analyse-
ra säsongen som gick?

– Vi har en trupp med en 
stor potential, men vi slar-
var lite för mycket för att få 
maximal utdelning. Vi mås-
te höja vår lägsta-nivå. Det 
fanns matcher där vi brände 
otroligt många givna mål-
chanser och det håller inte. 
Samtidigt kan vi ursäkta oss 
med att det var vårt första år 
i allsvenskan på ett tag. Tem-

pot var högre och motstån-
det bättre, så det är klart att 
vi behöver tid att acklimati-
sera oss, svarar Jonny.

Om du får dröm, vad 
önskar du för tillskott till 
truppen inför nästa år?

– Jag är glad om vi får 
behålla killarna. Det är en 
härlig trupp, men det är klart 
att en notorisk målskytt är 
aldrig fel.

Målvakten Alexander 
Wetterberg röstades fram 
av supportrarna som årets 
spelare 2013-14.

Alexander Wetterberg röstades fram som årets spelare i Surte BK den gångna säsongen. Nu 
väntar klubben på att målvakten ska lämna klartecken för ytterligare en säsong.
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SURTE BK 2014-15

Tränare: Jonny Samuelsson.
Spelare som lämnat klar-
tecken: Mattias Wenstedt, 
Adam Rohr, Daniel Rydén, 
Daniel Bengtsson, Aldin 
Cirkic, Linus Carlström, 
Johan Janebrink, Carl-Oskar 
Bridholm, Fredrik Åkerlind, 
Marcus Blom, Emil Elofsson 
(MV), Robin Wang, Jens 
Samuelsson, Tobias Magnus-
son och Jonas Trysberg.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

SKEPPLANDA. Fjolåret 
blev en besvikelse med 
en femteplats i division 
5 Västergötland Västra.

Inför årets säsong 
har Skepplanda BTK 
breddat truppen med 
en mix av ungdomlig 
entusiasm, nygamla 
återvändare och spets-
kompetens utifrån.

– Vi presterar riktigt 
bra fotboll i våra bästa 
stunder, men behöver 
höja lägstanivån, säger 
tränaren Robert Bäver-
malm.

Skepplanda BTK hade inget 
med den absoluta toppstri-
den att göra i fjol utan glap-
pet till tätkvartetten blev 
stort när tabellen skulle sum-
meras efter 22 omgångar.

– Vi blandade och gav, 
varvade topprestationer med 
riktiga bottennapp, förklarar 
Robert Bävermalm.

I hopp om att vara med i 
den främre träffen har klub-
ben sett om sitt hus förstärkt 
och truppen i samtliga lag-
delar. Marcus Samuelsson 
har fått konkurrens på mål-
vaktssidan av Henrik Kjell, 
som återvänt efter en sejour 
i Torslanda IK. Ytterligare 
en burväktare har tillkommit 
i Tommy Samuelsson, se-
nast i Älvängens IK.

I försvarslinjen har Mi-
kael Maliniemi återkommit 
efter några års frånvaro från 
fotbollen. En saknad ledar-
gestalt är tillbaka på Fors-
vallen.

– Jag har en rygg som 
krånglar, men suget efter 
fotbollen blev för stort och 
jag vill göra ett ärligt försök 
att komma tillbaka. Än så 
länge har det fungerat bra, 
säger Mikael Maliniemi som 
spelade 90 minuter i tisda-
gens genrep mot Upphärads 
IS som slutade med seger 
3-1.

– Ingen stor match från 
vår sida. Förhoppningsvis 

kan vi höja oss ett par snäpp 
när allvaret drar igång, säger 
Maliniemi och syftar på tors-
dagens seriepremiär hemma 
mot Boråslaget Dardania IF.

Framåt har gulsvart för-
stärkt med Erik Häggström 
från Ahlafors IF. Den snabb-
fotade finliraren kan bli en 
joker i leken när det drar 
ihop sig.

– Erik har tillfört en ny 
dimension i vårt anfallsspel. 

Han är väldigt spelintelli-
gent, snabb och skjuter bra 
med båda fötterna, beröm-
mer Bävermalm.

En nygammal forward i 
Daniel Larson ger tränarst-
aben alternativ i offensiven.

– Daniel är tyvärr skadad, 
men hoppas vara tillbaka 
inom kort, säger Bävermalm.

Skadeläget i övrigt?
– Jonas Rhodén är lång-

tidsskadad, Patric Skånberg 

får köra rehab ytterligare 
några veckor innan han är 
redo att beträda fotbollspla-
nen och samma sak för Mat-
tias Othzén där skadebilden 
fortfarande är oklar.

Av ungtupparna i truppen 
är det framförallt junioren, 
mittfältaren Oscar Hell-
ström, som gått från klarhet 
till klarhet under försäsong-
en. Han är i allra högsta grad 
med och slåss om en plats i 

premiärelvan.
– Han spelar väldigt mo-

get för sin ålder, en smart 
lirare, konstaterar Robert 
Bävermalm.

Om mixen av ungt, gam-
malt och nytt ska bli ett 
framgångsrecept för SBTK i 
årets seriespel återstår att se. 
Öppningen mot Dardania på 
skärtorsdagen ger en finger-
visning om det.

JONAS ANDERSSON

Ungdomlig entusiasm kryddat med rutin och spetskompetens utifrån. SBTK-tränaren Robert Bävermalm har tre intressanta spelare i 
Erik Häggström, Mikael Maliniemi och Oscar Hellström.

SKEPPLANDA BTK

Serie: Division 5 Västergöt-
land Västra.
Tränare: Robert Bävermalm, 
Olof Samuelsson (assis-
terande), Kjell Björstedt 
(fystränare).
Nyförvärv: Erik Häggström, 
Ahlafors IF, Henrik Kjell, 
Torslanda IK, Daniel Larson 
(come back), Mikael Mali-
niemi (do), Mattias Othzén, 
(do), Tommy Samuelsson 
(klubblös).
Förluster: Rasmus Johans-
son, Nol IK, Ricardo Nasci-
mento, Wobbler, Nicholas 
Lines, IK Kongahälla.
Målsättning 2014: Topp tre.

Mix av ungt, gammalt och nytt
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– Ett framgångsrecept för SBTK?
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– Stryk borta mot Hälsö
ÄIK vek ner sig
HÄLSÖ. ÄIK:s tränare 
Peter ”Erra” Eriksson 
var rejält besviken över 
insatsen mot Hälsö.

Han sågade inställ-
ningen och prestatio-
nen.

– Jag trodde vi hade 
fått bort valpigheten, 
men nu var det syndro-
met tillbaka.

Det var två fullpoängare som 
möttes i den andra omgång-
en. Hälsö vann sin premiär 
med klara 7-1 mot Fotö och 
lika enkelt var det för Äl-
vängens IK som besegrade 
Hålta med 5-0.

– Vi visste att det skulle bli 
en tuff match. Hälsö är ett 
fysiskt starkt lag, säger Peter 
Eriksson.

Väderleken främjade ing-
et skönspel denna söndags-
eftermiddag. Det blåste halv 
storm och därför blev det 
mer kamp än publikfriande 
anfallsfotboll som kom att 
prägla tillställningen.

– Vi började i motvind 
och hoppades att kunna ha 
0-0 med oss in i paus. Tyvärr 
släppte vi till ett baklänges-
mål när det var tre minuter 

kvar av halvleken, suckar Er-
iksson.

Med vinden i ryggen ana-
de man att gästerna skulle 
trycka på i den andra akten. 
Så blev det inte. De riktigt 
heta kvitteringschanserna 
uteblev.

– Vi får skylla oss själva. 

Jag var riktigt sur efter slut-
signalen. Vi tar inte jobbet 
som krävs. Kanske fick vi oss 
en nyttig tankeställare inför 
fortsättningen.

Nästa match spelar ÄIK 
på annandag påsk då Neu-
trala IF gästar Älvevi.

JONAS ANDERSSON

Målvakten Pontus Dahlberg kvitterade ut bästa betyg hos det 
ÄIK som fick se sig besegrade av Hälsö BK med 1-0 i söndags.
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Division 6D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 1-0 (1-0)

FOTBOLL

VÄLKOMNA TILL   
PÅSKELD PÅ FORSVALLEN 

PÅSKAFTON

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR 
SKEPPLANDA BTK

PS: Alla utklädda små 
påskkärringar och påskgubbar 

bjuds på nåt gott.

19 april kl 19.00  
Elden tänds kl 20.00

Fyrverkerier kl 21.00, påskfika, 
toast, korv&bröd! Påskhjul och Lotteri! 

Aktiviteter!  
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Och piccadilly Circus ligger inte i Kumla

Vi tackar biopubliken för
detta bioår och hälsar er 

välkomna till hösten!

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!

SURTE. När barnen i årskurs 1 på Sur-
teskolan kom till biblioteket i tisdags 
morse fick de en glad överraskning.

Där väntade Doris Hellman och Ol-
avi Kettunen från Surte-Bohus biblio-
teks- och kulturförening.

Med sig hade de en uppsättning av 
boken ”Mystiska ladan” som delades 
ut till var och en av eleverna.

Surte-Bohus biblioteks- och kulturförening 
har tagit för vana att varje läsår dela ut en po-
pulär barnbok till eleverna i årskurs 1 på Sur-
teskolan. Den här gången föll valet på Mystis-
ka ladan, som är skriven av Helena Bross och 
där Mattias Olsson gjort illustrationerna.

– En alldeles utmärkt börja-läsa-bok, som 
dessuotm är riktigt spännande, säger bibliote-
karie Kristina Österlind.

Doris Hellman är ordförande i Surte- Bo-
hus biblioteks- och kulturförening. Hon tyck-
er det är viktigt att befrämja läsandet hos den 
yngre generationen.

– Vi vill stimulera läsandet bland skolbar-
nen, säger Doris som snabbt gjorde sig popu-
lär hos eleverna.

– Vår förening vill att de pengar som kom-
mer in går tillbaka i verksamhet som är till 
gagn för både barn och vuxna. Det är alltid 
roligt att få överraska skolelever på det här 
sättet.

Utöver var sin bok bjöds skolbarnen på 
frukt och diktläsning.

– Ett jättefint initiativ av Surte- Bohus bib-
lioteks- och kulturförening. Dessa barn är i 
den så kallade slukaråldern och många av dem 
älskar att läsa. Jag är alldeles övertygad om att 
de kommer uppskatta den bok de just har fått, 
avslutar Kristina Österlind.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Helgen den 26-27 april 
blir Aroseniusskolan inspelningsplats 
för musikvideon till alehiphoparen 
2 Världars låt ”Jag ser att du gråter”, 
som kommer att promotas av organi-
sationen Friends. 

Högstadieungdomar som vill med-
verka är välkomna. 

Mikael Hallström, mer känd som 2 Världar, 
är uppvuxen i Nödinge och han talar varmt 
om sin hemort.

– Det var det bästa stället att växa upp på. 
Även om det fanns en del problem med dro-
ger och inbrott så var det en stor trygghet att 
växa upp på en ort där alla känner alla. 

Han har nu hunnit bli 27 år och intresset 
för att skriva låttexter från hjärtat har inte bli-
vit mindre sedan han gick på Estetprogram-
met på Ale gymnasium. Snarare tvärtom och 
inspirationen är hämtad ur verkligheten.

– Jag får inspiration i vardagen och från 
händelser jag ser och upplever. Mycket häm-
tar jag från mitt eget liv, min egen dagbok. Är 
texterna inte personliga är det ingen idé att 
skriva. Jag älskar hiphop eftersom man kan 
säga vad man vill och uttrycka sig. 

Han har uppträtt på Festivalborg, Alerock-
en och senast i somras tog han sig till final i 
GP Scen. Under flera år har han samarbetat 
med en annan uppmärksammad hiphopta-
lang från Ale, Sam ”Broschan” Alfaro, men 
nu jobbar 2 Världar med sitt första soloal-
bum, en EP som släpps under året. Hans se-
naste låt heter ”Inga terrorister” och handlar 
om fördomar och omgivningens reaktioner 
när han konverterade till islam.

Låten ”Jag ser att du gråter”, som kom-

mer att spelas in som musikvideo på Arose-
niusskolan helgen den 26-27 april, upplåter 
Mikael Hallström till organisationen Friends 
– Tillsammans mot mobbing. 

– När jag la upp låten på nätet var det 
många som kommenterade och jag förstod 
att den betytt mycket, även för personer som 
är vuxna idag. Därför bestämde jag mig för 
att ge låten till Friends och förhoppningsvis 
kan den vara till hjälp för fler. 

Bakom kameran står produktionsbolaget 
Melonia Film, men det är deras ideella fören-
ing som roddar projektet med stöd av Vakna.

Även här hittar vi personer med rötter i 
Ale kommun: Sigge Fabiansson och Johan 
Sellström driver verksamheten tillsammans 
med Alexander Vikström. 

– Går man på högstadiet och vill medver-
ka i filminspelningen är det bara att kontak-
ta oss, säger Sigge Fabiansson som tidigare 
bland annat regisserat Teatervindens före-
ställning Verona.

JOHANNA ROOS

 ”Jag ser att du gråter”. Mikael Hallström, mer känd som 2 Världar, ska i samarbete med  
 produktionsbolaget Melonia Film spela in en musikvideo på Aroseniusskolan den 26-27 april,  
 som kommer att promotas av organisationen Friend – Tillsammans mot mobbing. 
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– Musikvideo spelas in på Aroseniusskolan

Det bästa 
av 2 Världar

25 km (Kortvättlen 15 km)

Sätt målet för din träning/motion 
- anmäl dig nu!

Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 
hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 4 MAJ 2014

Melvin, Melvin, Adrian och Emil såg alla fram emot att få läsa ”Mystiska ladan”.

 Lucas var glad över boken han just fått. 

Bokutdelning i Surte
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Lyxig slottssemester
4 dagar i, Nordtyskland
Landhotel Schloss Teschow 

★★★★  
Minst en gång i livet bör du unna 
dig en lyxig slottssemester och 
en sådan upplevelse kan du få 
på det 4-stjärniga slottshotel-
let Landhotel Schloss Teschow i 
Nordtyskland. Här väntar en skön 
semesterupplevelse med lyx och 
service, och det är det bara att 
ta för sig av alla möjligheterna 
med t.ex. golfspel eller ren avs-
lappning på hotellets stora well-
nessområde. Slottet ligger vackert 
beläget i natursköna omgivningar 
i en stor park med egna golfbanor, 
nere vid den stora Teterower See. 

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

Pristillägg: 4/7-31/8: 300:-

sage (20 minuter)

Ankomst:  Söndagar till tisdagar t.o.m. 16/12 2014. 

Landhotel Schloss Teschow

1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-11 år ½ priset.
1 barn 12-15 år 20 % rabatt.
Max. 1 extrasäng totalt.

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Bergdala Wärdshus 
Här kan du få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en 
inblick i produktionen av glaskonst, då du bor i de röda glasarbet-
arstugorna med vita knutar i direkt närhet till själva glasbruket. 
Ankomst: Måndagar t.o.m. 24/11 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

om Bergdala inkl. guidad 

Hotel Majestic 
Mitt i idylliska Alsace är ert 
hotell placerat i centrum av 
Niederbronn-les-Bains. Besök 
Strasbourg med bl.a. Notre Dame 
och området Petite France.

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.949:-

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2014.
Turistskatt EUR 1 per person/dygn.

1.049:- 

1 barn 0-5 år gratis.

eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

NÖDINGE. Det blev 
succé när ”Kingen” intog 
scenen i Ale gymnasi-
um.

170 personer fanns i 
publiken.

Det var fullt ös från 
första till sista stund.

Det var inte bara besökare från 
Ale utan även personer från 
bland annat Göteborg, Kung-
älv och Tjörn som hade sökt 
sig till Nödinge och tisdagens 
föreställning med ”Kingen” 
alias Torgny Karlsson. Pu-
bliken applåderade, visslade 
och många skratt hördes när 
huvudpersonen berättade om 
hur musiken kom till Sveg 
och Sverige. Hur det började 
med Radio Luxemburg och 
sedan förändrade musiklivet 
i landet.

”Kingen” bjöd både på 
covers och nya låtar, skrivna 
av honom själv. Två extra-
nummer blev det med Chuck 
Berrys ”Roll over Beetho-
ven” som värdig slutpunkt. 
Med sig hade ”Kingen” tre 
andra musiker som också vi-
sade på stor skicklighet; Jonas 
Thornberg, Jens Persson 
och Göran ”Baga” Back-
lund.

– Efter föreställningen 
trängdes folk för att köpa 
tröjor, böcker och videos. 
Själv fick jag många upp-
skattande kommentarer och 
till och med en kram för att 
vi arrangerat detta, säger Ale 
Teaterförenings ordförande 
Margareta Nilson.

”Kingens” framträdande 
var det sista som Ale Teater-
förening hade att bjuda på för 
våren.

– Jag måste säga att vårens 
program blev väldigt lyck-
at med en blandning av ett 
klassiskt drama, en komedi 
och musik, säger Margareta 
Nilson. 

Först ut var Västanå tea-
ter från Värmland med Kung 
Domalde, som bygger på 
det klassiska grekiska dramat 
Kung Oidipus. 

– Här hade vi en publik 
runt 100 personer vilket får 
anses som klart godkänt. 
Västanå har en speciell spels-
til som väl inte riktigt kom till 
sin rätt här, men som ändå 
grep tag i framför allt andra 
akten. Det var många som ta-
lade om den magiska musiken 
i pjäsen.

123 Schtunk med Raskens 
var naturligtvis vårens höjd-
punkt med fullsatt salong, till 
och med en efterfrågan på 
biljetter som arrangören inte 
kunde tillgodose. 

– Med avslutningsnumret 
”När rocken kom till Sveg” 
blev det en mycket lyckad 

vårsäsong. Vi var ju också 
medarrangör på den lyckade 
Lasse-Maja-föreställningen 
förra helgen, säger Margareta 
Nilson och tillägger: 

– Jag vill rosa de ideella 
krafter som fixar med kaf-
fe och hembakat i samband 
med våra föreställningar. Det 
är uppskattat av besökarna. 
Alla intäkter vi får där går till 
Världens Barn. 

Höstens program håller på 
att bokas, men redan nu kan 
Margareta Nilson avslöja att 
Ulf Dohlsten kommer på 
besök den 2 oktober med den 
prisade föreställningen ”Alla 
heter Allan” som har gäst-
spelat på bland annat Folkte-
atern.

JONAS ANDERSSON

– Ja, planeringen pågår 
för fullt, men det är en 
lång process. Eftersom 
det är första gången 
finns ingen given mall, 
vi startar från grunden 
och ska ta fram ett helt 
nytt koncept. Vi utgår 
från aleborna och ska 
försöka skapa en struk-
tur där alla känner sig 
välkomna.

Hur går tankarna?
– Det ska bli en fa-

miljefestival, ingen 
mässa. Vi vill göra den 
här dagen till ett årligen 
återkommande arrang-
emang och det ska ske 
i nära samarbete med 
kommunens förenings-
liv. Så sent som i tors-
dags hade vi en träff med 
inbjudna föreningar. Vi 
vill visa på det småska-
liga – vi är landet nära 
storstaden. Vi ska lyfta 
fram det vi är stolta över 
och visa upp för andra. 
Mat- och kulturfestiva-
len ska bli en arena för 
föreningar samt näring-
sidkare som har någon 
sorts koppling till mat.

Var kommer festi-
valen att äga rum?

– Ale gymnasium 
kommer att utgöra cen-
trat för utställarna, men 
det kommer också att 
ske aktiviteter utomhus. 
Bland annat ska det byg-
gas upp en scen där vi 
hoppas kunna bjuda på 
underhållning av skilda 
slag. Dessutom vet jag 
att Företagarföreningen 
på Ale Torg förbereder 
ett event samma dag 
vilket är väldigt positivt. 
Folk drar folk.

Vilka ingår i 
projektgruppen för 
festivalen?

– Jag har sällskap av 
Sven Nielsen, Christi-
na Magnusson Wallöe, 
Kristina Österlind och 
Anne-May Hugo. En 
bra sammansättning av 
engagerade och drivna 
människor. 

JONAS ANDERSSON

Är förbered- 
elserna igång?

HALLÅ DÄR...

…Lisa Haeger, projektledare 
för Mat- och kulturfestivalen 
som ska arrangeras i Nödinge 
den 30 augusti.

Det svängde ordentligt när Torgny ”Kingen” Karlsson intog scenen i Ale gymnasium. 170 personer 
fanns i publiken.
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”Kingen” rockade 
loss i Ale gymnasium



Lennart Thorstensson gästade Älvängens bib-
liotek för att berätta om sin barndom och 
ungdom i Älvängen på 50- och 60-talet.
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ALAFORS. Svårt att hitta 
bakverk som är mjölk- 
och äggfria?

Café Alafors siktar in 
sig på just den målgrup-
pen.

– Jag kommer även 
att ha glutenfria pro-
dukter på beställning, 
säger föreståndaren 
Kocak Djinisov.

Diana, som driver webbu-
tiken Belindas bakverk, har 
specialiserat sig på mjölk-, 
ägg- och glutenfria produk-

ter utan animaliska tillsatser. 
Hon kommer att vara Kocak 
Djinisov behjälplig i tillverk-
ningen och marknadsföring-
en av det nya sortimentet.

– Jag kommer att stå för 
tillverkningen. Efterfrågan 
på den här typen av bakverk 
är stor och att Café Alafors 
blir först ut att nischa sig mot 
denna växande målgruppen 
känns kul, säger Diana.

Generellt sett är utbudet 
väldigt dåligt på mjöl- och 
äggfria bakverk, detsamma 
gäller glutenfria produkter.

– Det finns fördomar att 

det inte skulle smaka lika 
gott som traditionella tårtor, 
bakelser och så vidare. Det 
är en myt. Du behöver inte 
vara allergiker för att välja 
glutenfritt eller bakverk utan 
mjölk och ägg, säger Diana.

Kocak Djinisov hoppas 
i och med nysatsningen att 
fler kunder ska få upp ögo-
nen för Café Alafors.

– Jag ser det som en extra 
service och som ett komple-
ment till allt annat jag säljer i 
form av smörgåsar, baguetter 
och så vidare.

JONAS ANDERSSON

Föreningen Bibliotekets vänner bjöd i 
höstas in välkände Lennart Thorstensson 
att berätta om sin barndom och ungdom i 
Älvängen på 50- och 60-talet. Träffen blev 
väldigt uppskattad så föreningen hade nu i 
början av april ordnat en ny träff. Nu hade 
ryktet gått om det trevliga evenemanget så 
biblioteket blev för litet så vi fick flytta in 
till skolans aula. Omkring 60 personer var 
på plats och många bidrog med egna min-
nen. Det blev en berättarkväll med aktiva 
åhörare och dessutom dragspel och sång. 

Lennart var en framträdande profil 
under ÄIK:s storhetstid som fotbollslag. 
Han berättade hur tryggt och inspirerande 
det kändes att som 16-åring A-lagsdebu-
tera med ”Lallen” som pådrivande och 
uppmuntrande lagkapten. ”Lallen” heter 
Lars-Göran Karlsson och fanns med 

bland åhörarna den här kvällen. En annan 
stor fotbollsprofil var Nisse Wester, en 
kortväxt, mycket teknisk publikunderhålla-
re, enligt vissa specialist på att filma sig till 
frisparkar. Han var känd för att ha spelat i 
GAIS och i B-landslaget.

Dansmusik var ett annat viktigt inslag 
i Lennarts ungdom. Han berättade hur 
Älvängens taxibilar gick i skytteltrafik 
på 50-talet till Granvattnets festplats i 
Grandalen. Han var dock själv för ung för 
att få åka med. Dock var han på Brännets 
festplats i Skepplanda när Lill-Babs var där 
i slutet på 50-talet. 10 år gammal gjorde 
han sitt första musikaliska uppträdande när 
han spelade blockflöjt i Älvängens Folkets 
Hus. Sedan dess har han hållit på i 60 år.

Förutom musik och fotboll satsade han 
också hårt på skolan och utbildning. Tog 

studenten i Kungälv och utbildade sig till 
lärare. Lärarkarriären gjorde han sedan på 
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Axel Sager

ÄLVÄNGEN. Eleverna i 
klass 4B på Madensko-
lan trotsade regnet och 
gav sig ut för att sälja 
årets första majblom-
mor. 

– Det gäller att inte 
vara för sent ute för då 
kanske folk redan hun-
nit köpa, säger Annie 
Karlsson. 

Majblomman är kommen, 
som i år går i rosa, grönt och 
gult. 

I tisdags anlände de till 
Madenskolan och eleverna 
var ute och knackade dörr 
redan samma kväll. 

– Man får ta med sig para-

ply, säger Nicolina Susa och 
blickar ut över den regnvåta 
skolgården. 

Några direkta försälj-
ningsknep har de inte, men 
Albin Andersson vet några 
som garanterat kommer att 
köpa majblommor av ho-
nom.

– Jag kommer att sälja till 
familjen och släkten. 

Johannes Henriksson 
menar att det gäller att ha 
rätt attityd när man knackar 
på.

– Man ska vara vänlig och 
inte tyken. Glad och inte 
ledsen. 

Eleverna tycker att maj-
blomman är viktig eftersom 
pengarna från försäljningen 
går till barn som behöver ex-
tra stöd. 

– Pengarna hjälper barn 
som är fattiga 
och inte har 
råd att göra 
roliga saker, 
säger Johan-

nes. 
Den allra första majblom-

man såldes för över hundra 
år sedan, närmare bestämt 

1907 och sedan dess har de 
färgglada skapelserna prytt 
såväl jackkragar som bilnum-
merplåtar.

Lennart Thorstensson på Älvängens bibliotekSO
CI
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ÄLVÄNGENS S-FÖRENING

ÖPPET MÖTE
Torsdag 24/4 kl 18.30

Älvängens Folkets Hus
- Skolbygge Kronogården

- Bostadsbyggande i Älvängen

Välkomna!

Kocak Djinisov på Café Alafors har börjat sälja mjölk-, ägg- och glutenfria bakverk. Även gluten-
fria produkter finns att beställa.

Nischad målgrupp 
för Café Alafors
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– Skolever trotsar regnet
för en god gärning

Majblommorna är här

Glada försäljare. Annie Karlsson, Albin Andersson, Johannes 
Henriksson och Nicolina Susa i klass 4B på Madenskolan är i full 
gång med att sälja åtets majblommor.

MAJBLOMMAN

-
man sålts på våren varje år 
i syfte att hjälpa barn som 
behövt extra stöd.

-
tade Majblommans insamling 
till att hjälpa tuberkulossjuka. 

från den Beda Hallberg. Hon 
var verksam inom Göteborgs 
frivilliga fattigvård under 

-
blomman till USA 

-
man namn till Majblomman.

-

kronor . 

Källa: www.majblomman.se

JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se
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tillverkningen. Efterfrågan 
på den här typen av bakverk 
är stor och att Café Alafors 
blir först ut att nischa sig mot 
denna växande målgruppen 
känns kul, säger Diana.

Generellt sett är utbudet 
väldigt dåligt på mjöl- och 
äggfria bakverk, detsamma 
gäller glutenfria produkter.

– Det finns fördomar att 

det inte skulle smaka lika 
gott som traditionella tårtor, 
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– Jag ser det som en extra 
service och som ett komple-
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början av april ordnat en ny träff. Nu hade 
ryktet gått om det trevliga evenemanget så 
biblioteket blev för litet så vi fick flytta in 
till skolans aula. Omkring 60 personer var 
på plats och många bidrog med egna min-
nen. Det blev en berättarkväll med aktiva 
åhörare och dessutom dragspel och sång. 

Lennart var en framträdande profil 
under ÄIK:s storhetstid som fotbollslag. 
Han berättade hur tryggt och inspirerande 
det kändes att som 16-åring A-lagsdebu-
tera med ”Lallen” som pådrivande och 
uppmuntrande lagkapten. ”Lallen” heter 
Lars-Göran Karlsson och fanns med 

bland åhörarna den här kvällen. En annan 
stor fotbollsprofil var Nisse Wester, en 
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re, enligt vissa specialist på att filma sig till 
frisparkar. Han var känd för att ha spelat i 
GAIS och i B-landslaget.

Dansmusik var ett annat viktigt inslag 
i Lennarts ungdom. Han berättade hur 
Älvängens taxibilar gick i skytteltrafik 
på 50-talet till Granvattnets festplats i 
Grandalen. Han var dock själv för ung för 
att få åka med. Dock var han på Brännets 
festplats i Skepplanda när Lill-Babs var där 
i slutet på 50-talet. 10 år gammal gjorde 
han sitt första musikaliska uppträdande när 
han spelade blockflöjt i Älvängens Folkets 
Hus. Sedan dess har han hållit på i 60 år.

Förutom musik och fotboll satsade han 
också hårt på skolan och utbildning. Tog 

studenten i Kungälv och utbildade sig till 
lärare. Lärarkarriären gjorde han sedan på 
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Axel Sager

ÄLVÄNGEN. Eleverna i 
klass 4B på Madensko-
lan trotsade regnet och 
gav sig ut för att sälja 
årets första majblom-
mor. 

– Det gäller att inte 
vara för sent ute för då 
kanske folk redan hun-
nit köpa, säger Annie 
Karlsson. 

Majblomman är kommen, 
som i år går i rosa, grönt och 
gult. 

I tisdags anlände de till 
Madenskolan och eleverna 
var ute och knackade dörr 
redan samma kväll. 

– Man får ta med sig para-

ply, säger Nicolina Susa och 
blickar ut över den regnvåta 
skolgården. 

Några direkta försälj-
ningsknep har de inte, men 
Albin Andersson vet några 
som garanterat kommer att 
köpa majblommor av ho-
nom.

– Jag kommer att sälja till 
familjen och släkten. 

Johannes Henriksson 
menar att det gäller att ha 
rätt attityd när man knackar 
på.

– Man ska vara vänlig och 
inte tyken. Glad och inte 
ledsen. 

Eleverna tycker att maj-
blomman är viktig eftersom 
pengarna från försäljningen 
går till barn som behöver ex-
tra stöd. 

– Pengarna hjälper barn 
som är fattiga 
och inte har 
råd att göra 
roliga saker, 
säger Johan-

nes. 
Den allra första majblom-

man såldes för över hundra 
år sedan, närmare bestämt 

1907 och sedan dess har de 
färgglada skapelserna prytt 
såväl jackkragar som bilnum-
merplåtar.

Lennart Thorstensson på Älvängens bibliotekSO
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ÄLVÄNGENS S-FÖRENING

ÖPPET MÖTE
Torsdag 24/4 kl 18.30

Älvängens Folkets Hus
- Skolbygge Kronogården

- Bostadsbyggande i Älvängen

Välkomna!

Kocak Djinisov på Café Alafors har börjat sälja mjölk-, ägg- och glutenfria bakverk. Även gluten-
fria produkter finns att beställa.

Nischad målgrupp 
för Café Alafors
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– Skolever trotsar regnet
för en god gärning

Majblommorna är här

Glada försäljare. Annie Karlsson, Albin Andersson, Johannes 
Henriksson och Nicolina Susa i klass 4B på Madenskolan är i full 
gång med att sälja åtets majblommor.

MAJBLOMMAN

-
man sålts på våren varje år 
i syfte att hjälpa barn som 
behövt extra stöd.

-
tade Majblommans insamling 
till att hjälpa tuberkulossjuka. 

från den Beda Hallberg. Hon 
var verksam inom Göteborgs 
frivilliga fattigvård under 

-
blomman till USA 

-
man namn till Majblomman.

-

kronor . 

Källa: www.majblomman.se

JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Det känns som 
vi lärare får ta 
onödigt mycket 

skit. Vecka ut och vecka in 
tvingas vi läsa insändare 
från diverse olika experter 
inom skolområdet. Ofta 
handlar det om hur dåliga 
lärarna är. Mycket behöver 
göras i den svenska skolan. 
Kunskapsresultaten sjunker 
och larmrapporterna avlöser 
varandra. Vi vill dock mar-
kera att nu får det vara nog! 
Ge oss förutsättningarna att 
bedriva god undervisning så 
kommer också resultaten. I 
Ale har man nu enats om att 
man ska lyssna in vad lärar-
na har att säga, det tycker 
vi är bra. Men vad som är 
än viktigare är vad som sker 
efter det… 

Skolan berör och verkar 
vara den fråga som flest 

väljare bedömer som vikti-
gast inför valet i september. 
Politiker från båda blocken 
hävdar gärna att man vill 
satsa på skolan och är det 
någonting man är överens 
om är det just att höja lärar-
nas lön och status. 

Lärarnas Riksförbund har 
granskat hur de första två 
åren av det fyraåriga löneav-
talet mellan lärarfacken och 
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) fallit ut. I 
en ny rapport presenterar 
vi hela listan på hur landets 
alla kommuner satsar – eller 
inte satsar – på lärarnas 
löner. 

Visst finns på många 
håll en ambition att satsa 
på lärarnas löner men det 
finns alltför många som 
inte tar frågan på allvar. Vi 
är besvikna över att en rad 

kommuner, som har gått bra 
ekonomiskt ändå har valt att 
ge låga lärarlönehöjningar.  
Där finns Ale kommun. 
Vi kan konstatera att Ale 
kommun är bland de sämsta 
i landet på att höja lärarnas 
löner och uppvärdera lära-
ryrket i denna sammanställ-
ning för 2012 och 2013.  

I avtalet är lägstanivån 
6,28 procent totalt för båda 
åren. Ale la sig på 6,51%. 
En genomsnittlig kommun 
höjde lärarnas löner med 
7,35 procent.

Idag ligger Sveriges 
lärarlöner lågt i ett inter-
nationellt perspektiv, både 
inom OECD och inom de 
nordiska länderna. I Sverige 
är lärarlönerna till och med 
så låga att det är en för-
lustaffär att utbilda sig till 
lärare. 

Lärarnas Riksförbund 
kräver en bred och tydlig 
uppvärdering av lärarnas 
löner. Detta måste ske på 
flera olika sätt.

· Höjda ingångslöner
Läraryrket måste ha en 

konkurrenskraftig ingångs-
lön om minst 30 000 kr i 
månaden för att lyfta yrkets 
status och attraktionskraft. 
Huvudmännen måste 
markera att läraryrket är 
värdefullt genom att höja 
ingångslönerna väsentligt.

· Högre lönenivå för lärar-
kollektivet

Lärares lönenivåer måste 
lyftas generellt – i alldeles 
för många år har Sveriges 
lärare släpat efter i lön jäm-
fört med andra och därför 
måste den generella nivån 
höjas. Huvudmännen har 
ett direkt ansvar för att anta 

löneutmaningen. 
· Skolsystemet behöver minst 

35 000 statliga karriärtjänster 
Sveriges lärare måste 

ha möjligheten att utveck-
las och göra lönekarriär 
i sitt yrke utan att lämna 
undervisningen. De statliga 
karriärtjänsterna är ett steg i 
rätt riktning, nu kräver vi att 
även kommunerna tar sitt 
ansvar.

· Inför riktade statsbidrag 
för att höja lärarlönerna 

För att hela Sverige 
ska kunna leva och alla 
landets medborgare ska 
kunna erbjudas en likvärdig 
utbildning måste tillgången 
på lärare överallt garanteras. 
Det är därför nödvändigt 
att staten med statsbidrag 
finansierar lärarlönerna. 
De nationella politikernas 
retorik måste omsättas till 

verklighet. Det är minst lika 
viktigt att invånare i kom-
muner med stark utflyttning 
och svag skattekraft har råd 
att ha kvalificerade lärare!

  
Ale är en av de kommuner 
med lägst ambitionsnivå i 
denna utvärdering. I april är 
det dags för nya lärarlöner 
inom kommunal sektor. Då 
har arbetsgivarna möjlig-
heten att visa att de tar 
ansvarför Sverige och menar 
allvar med att uppvärdera 
läraryrket. 

Bo Jansson
Ordförande Lärarnas Riksförbund

Marcello Milli
Kommunombud för

Lärarnas Riksförbund i Ale

Ale borde satsat mer på lärarna

BOHUS. Respektive fören-
ingars styrelseledamöter var 
representerade, vilket natur-
ligtvis

ordförande Hans Hell-
man tackade för, när han 
öppnade mötet. Samtidigt 
beklagade han att den tidiga-
re, mycket utnyttjade möte-
slokalen, inte längre står till 
förfogande, på samma sätt 
längre. Detta på grund av 

den uppsägning, av block-
hyresavtalet gällande Bohus 
centrum som skett.

Till kassör återvaldes 
Harry Fischer, till sekre-
terare valdes Rune Dahl. 
Kent 

Enlund invaldes som 
suppleant, då Helge Hell-
man avsagt sig vidare upp-
drag.

Ordförande framförde sitt 

stora tack för allt arbete Hel-
ge bistått med under åren.

Det konstaterades under 
mötet att den oro, som redan 
vid föregående årsmöte

framfördes, beträffande 
tillgång till aktivitetslokaler i 
vår kommun blev besannad, 
tyvärr.

Ett antal remissförfråg-
ningar har av kommunen 
sänds ut till pensionärsför-

eningarna. KPR har nog-
grant svarat på respektive 
underlag, men gemensamt 
för samtliga är, att våra syn-
punkter på intet sätt har 
beaktats. En dialog före res-
pektive beslut borde vara en 
självklarhet.

Kommunens antagna 
värdegrund, som fullmäk-
tige beslutade om 28 maj 
2012, att bemöta alla med 

öppenhet, tillit och respekt, 
förefaller snarast vara ett do-
kument vars innehåll saknar 
relevans.

Ale – Lätt att leva i, har 
många pensionärer i kom-
munen svårt att identifiera 
sig med, då man upplever att 
neddragningarna för dessa 
snarare accelererar, än ger en 
förbättrad levnadskvalitet.

Rune Dahl
Hans Hellman, ordförande i 
PRO Samorganisation Ale.

Årsmöte i PRO Samorganisation Ale
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Kan vi bygga höghus 
i Ale? Ja, även en 
liten kommun som 

vill bygga för framtiden 
och växa kan ha höghus. 
Med rätt placering i orten 
blir det ett signum både 
för Nödinge och Älvängen, 
att här vill vi bo samt att 
kommunen utvecklas och 
befolkningen ökar.

Ett eller flera väl place-
rade högre hus i Nödinge 
och Älvängen kommer att 
synas väl från E45. Ale blir 
en plats att stanna till på, 

Ale kommer att synas och 
bli en attraktiv kommun. I 
Ales centrala orter kommer 
det i framtiden att vara en 
mix av högre hus och lägre 
fastigheter kombinerat med 
butiker och bostäder. Vi 
sätter Ale på kartan!

Ale behöver fler bostäder, 
i alla olika upplåtelsefor-
mer. Vi har en bostadskö 
på 3 000 personer, flera är 
unga vuxna som vill flytta 
hemifrån men ändå bo kvar 
i kommunen. Önskemål är 
att bostäderna ska ligga i 

närhet av pendelstationer 
och centralt läge.

Vi har bostadsbrist, vi har 
önskemål att bygga i cen-
trala lägen, vi har begränsat 
med markyta. Var och hur 
ska vi bygga och lösa bo-
stadsfrågan?

Förändra är svårt. Det 
är lättare att säga NEJ till 
en förändring än att vara 
positiv och säga JA!

Är vi en kommun som ser 
framåt, eller är det bra som 
det är?                                                        

För mig är svaret själv-

klart! Jag vill se framåt och 
bygga för framtiden.

 

Maj Holmström (M)
Ers. I Samhällsbyggnadsnämnden

Samråd om detaljplan för bostäder 
inom Utby 20:1 m fl (Gustavas plats)
Ale kommun, Västra Götalands län
Förslag till detaljplan över rubricerat område har 
utarbetats och finns utställt för samråd från och 
med den 11 april till och med den 16 maj 2014. 

Planområdet är ca 8 800 m2 stort och ligger i 
centrala Älvängen, Gustavas plats. Området är 
tidigare detaljplanelagt. Syftet med detaljplanen 
är att möjliggöra för ett attraktivt bostadskvarter 
med centrumverksamheter i bottenvåningen. 
Planen möjliggör cirka 50-70 lägenheter och cirka 
600 m2 butiksyta.

Detaljplanen finns utställd för samråd under tiden 
11/4 – 16/5 2014 på följande plats: 
  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 

Alafors  (expeditionstider mån -tor kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00). Planförslaget finns även 
på kommunens hemsida www.ale.se (Bygga, bo 
& miljö/Planer och byggprojekt)

Samrådsmöte hålls i Folkets Hus i Älvängen  
7/5 2014 kl 18-20.

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
plankonsult Linnea Carlsson 031-788 16 92 
linnea.carlsson@ale.se eller planarkitekt Charlotte 
Lundberg 0303-37 13 05 charlotte.lundberg@ale.se.

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors eller sbn@ale.se, senast den 
16 maj 2014.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Lättare att säga nej än att säga ja

Kommunens utbildade 
pedagoger har flera 
år av högskole- eller 

universitetsutbildning i sin 
examen. Att påstå att det 
som du gör, att undervis-
ningen inte är vetenskapligt 
grundad är som att säga att 
utbildningen är värdelös och 
att pedagogerna står och 
hittar på. 

Är förresten kommunens 
tjänste- och nämndemän 
alla skolade? Baserar de sin 
verksamhet på vetenskap?

Det är ingen idé att för-
söka hitta EN syndabock för 
hur de svenska skolresultaten 

ser ut, raset har pågått under 
flera års tid.

Det pedagogerna åläggs 
att göra är politiskt styrt 
samt genom skollagen. Hur 
kommer det sig att det alltid 
är den enskilde läraren som 
bär ansvaret?

Föräldraskapet nämns 
nästan aldrig, politiker som 
stramar åt budget, inköps-
stopp på läromedel, sociala 
problem, listan kan göras 
lång, ändå är det läraren som 
bär ansvaret!

Hur tror du till exempel 
att den nya datarevolutionen 
påverkar våra barn (föräldrar 

också för den delen)? De kan 
sitta uppkopplade framför 
data/tv-spel timme efter tim-
me, dag efter dag. Att göra 
läxor är inte kul, allt som 
inte går att lösa med snabba 
svar är jobbigt. Det är 
minsta motståndets lag som 
gäller. Den senaste Pisaun-
dersökningen visar just att 
uthållighet är något som våra 
ungdomar i idag saknar.

Hur blev Zlatan så bra? 
Det krävs åtskilliga timmar 
av träning och åter träning 
om man ska bli bra på något, 
men det har vi inte tid med 
för det är inte kul.

Där har du ett problem 
som tyvärr genomsyrar en 
hel generation.

Skyll inte på läraren, hen 
gör så gott hen kan med de 
medel som finns att tillgå.

Vill man bli duktig så 
måste man träna, träna och 
träna.

Det finns alltså ingen gen-
väg om man vill bli duktig!

Sedan kommer inte sko-
lans status att höjas när den 
ständigt kritiseras av sådana 
som du, gör något åt det 
istället för att gnälla.

”Arg Argare”

Svar till Sven Nicolaisen:

Käre Sven!
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

SKÄRTORSDAGEN
18.30 Skepplanda Skärtorsdagsmässa

18.00 S:t Peder Skärtorsdagsmässa

LÅNGFREDAGEN
10.00 Skepplanda Gudstjänst.

Skepplanda kyrkokör, Lars Ingvarsson, solo,  
”Jesu sju ord på korset ” J.Leijon

18.00 Hålanda Musikgudstjänst. ”Vid Jesu 
grav” Stilla musik, sång Anngerd Edvardsson

10.00 S:t Peder Gudstjäns.t Lödöse kyrkokör, 
flöjt Marie LIndqvist

PÅSKAFTON
23.30 S:t Peder Påsknattsmässa

PÅSKDAGEN
10.00 Skepplanda Mässa. Erik Hultstrand-

Ahlin trumpet, Jacob Henricsson, lovsångsgrupp
12.00 Hålanda Familjegudstjänst. Hålanda 

kyrkokör samt Erik Martinsson, trombon. 
Avtackning och välkomnande av kyrkvärdar

12.00 Ale-Skövde Mässa. Lödöse  
kyrkokör, Flöjt Marie Lindqvist, trumpet Ingemar 

Martinsson
17.00 Tunge Familjegudstjänst med påskspel. 

Barn och ungdomar medverkar

ANNANDAG PÅSK
11.00 S:t Peder Pastoratsmässa

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film & webb

Ukulele Ladies är nio 
glada kvinnor som spe-
lar ukulele och sjunger 
tillsammans. Ukulele Ladies 
bildades för 15 år sedan. 
Repertoaren är väldigt blan-
dad, från jazz till evergreens, 
visor och modernt. Ukuleles 
ladies sjunger gärna i stäm-
mor och arrangemangen är 
ofta specialskrivna just för 
dem. Deras motto är att ha 
roligt med musiken och de 
är kända för att sprida gläd-
je. Torsdagen den 24 april 
står de för underhållningen 
när Repslagarmuseet bjuder 
in till Musikcafé.

Hur det började? Det 
startades en ukuleleklubb 
i Göteborg med cirka 30 
medlemmar varav åtta var 
kvinnor. I dag har klubben 
ca 300 medlemmar.

Efter ett år tyckte Eva 
Olivia Samuelsson, som är 
gruppens ledare, att det var 
ett väldigt brummande med 
alla karlar. ”Nu är det dags 
att vi tjejer gör något eget”. 
Hon ringde runt till tjejerna 
och frågade om de ville vara 
med och alla åtta svarade ja. 
Efter den första låten de lär-
de sig ville de bara ha mer. 
Tjejerna hade ju så roligt 
tillsammans och karlarna? 
Ja, de blev både förvånade 
och imponerade.

Under de år Ukulele 
Ladies har hållit på, har 
de spelat på många olika 
tillställningar, både privat 
och publikt. Det är både 
privatpersoner, företag, 
kommuner och föreningar 
som engagerat dem. De har 
spelat på Göteborgskalaset 
och Rosa steget, Kultur-
föreningar och Frivillig-
centralen. Dessutom har 
de varit utomlands och 
spelat i England, på George 
Formby Society i Blackpool, 
samt på en ukulelefestival i 
Oswestry och i Norge. De 
har också varit i Spanien och 
spelat både på kulturhuset i 
Finestra och skandinaviska 
föreningen i Benidorm och 
dessutom varit på Hawaii 
och spelat på den årliga uku-
lelefestivalen på bandstand i 
Waikiki, Honolulu.

Förra året spelade Uku-
lele Ladies in en cd-skiva, 
Ukulele Ladies in the air. 
En skiva de är väldigt stolta 
över. Vid releasedags inter-
vjuades de i en halvtimme av 
Hasse Andersson i Radio 
P4 och två av skivans låtar 
spelades upp i etern.

Ukulelen, den lilla 
glädjespridaren, är ett 
fantastiskt instrument med 
fyra strängar som ursprung-
ligen kommer från Portugal. 
Ukulele betyder den hop-
pande loppan.

Ukulele Ladies med-
lemmar består idag av nio 
kvinnor och vi heter Eva 
Olivia Samuelsson, Eva 
Simmons, Ewa Leyman, 
Christel Berver, Ingrid 
Bröms, Helene Särnholm, 
Mimmi de Broen, Ma-
ri-Anne Bogren och Ann 
Rudenbrandt.

Våren är här, och vår-
tecknen visar sig: Tussilago, 
maskrosor och givetvis 
Larmets vårkonsert!

Traditionsenligt firar Ales 
egen underhållningsorkester 
Larmet även i år vårens an-
komst med en konsert med 
glad, svängig och medryck-
ande musik. Tonvikten ligger 
som vanligt på jazz och 
underhållningsmusik, och i 
år är det speciellt den klassis-
ka storbandsmusiken man 
vill prioritera. Det bjuds på 
smakprov ur såväl Duke El-
lingtons, Count Basies som 
Glenn Millers repertoar.

Eftersom orkestern även 
strävar efter att presentera 
en bred repertoar och nå 
en bred publik finns även 

mera ovanliga stycken på 
programmet. På konserten 
framförs till exempel Charles 
Trenets klassiska chanson, 
”La Mer”, tillsammans 
med kören Lerum Vocalis. 
Trenet spelade in sången 
redan 1946, men den fick ny 
aktualitet för några år sedan 
när Rod Stewart gjorde en 
inspelning med engelsk 
text under namnet ”Beyond 
the Sea”. Den version som 
framförs här är emellertid 
Trenets originalversion med 
fransk text. Det känns ange-
läget att kunna presentera 
även äldre underhållnings-
musik för dagens publik.

Larmet har också den här 
gången nöjet att samar-
beta med Lerum Vocalis 

och förutom ”La Mer” 
gör orkestern och kören 
ytterligare några nummer 
tillsammans. Konserten blir 
lördag 26 april i Smyrnakyr-
kan i Älvängen. Dagen därpå 
framförs konserten i Lerums 
Missionskyrka.

Orkestern består idag av 
cirka 15 musiker, men vill 
gärna ha fler medlemmar, 
framför allt brassmusiker, för 
att kunna utöka och bredda 
verksamheten. Intresserade 
musiker kan kontakta diri-
genten Göran Mårtensson, 
eller någon orkestermedlem 
efter konserten. Varför inte 
ta med sitt instrument och 
vara med på en repetition 
och känna sig för?

Lördag 26 april blir det Vårkonsert med Larmet i Smyrnakyrkan, Älvängen.

Vårkonsert med Larmet

Musikcafé
på Repslagar- 
museet

Har du också fått nog av djurens lidande?  
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
Har d
Sms:a D

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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Välkommen att fira 
gudstjänst i påsk!

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Skärtorsdag 17 april  
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Surte Kyrka Reine Bäck
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Nödinge Kyrka

Långfredag 18 april 
11.00 GUDSTJÄNST Nödinge 
kyrka Reine Bäck
15.00 KORSANDAKT Surte  
gravkapell Reine Bäck

Påskdagen 20 april  
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST FÖR 
STORA & SMÅ Nödinge kyrka, 
Åke Andreasson. Förskolebarnen, 
Barnkören & kören Blue´n Joy.
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST  
Surte kyrka Reine Bäck
Avtackning av Vladimir Masko

Annandag påsk 21 april  
11.00 FINSK PÅSKMÄSSA  
Surte kyrka
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Surte missionskyrka  
Åke Andreasson
 

Onsdagsträff 23 april
14.00 Surte församlingshem
Vårdikter med Anki Grosshög
Fika, alla välkomna

Gemenskapsträff 24 april
15.00 Bohus servicehus
”Öknen skall blomma” En musikalisk
vandring med patriarken Abraham
till löfteslandet. Sång, tal och musik
Liss & Odd Sörensen Fika, alla väl-
komna

NÖDINGE FÖRSAMLING
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

SKÄRTORSDAGEN
18.30 Skepplanda Skärtorsdagsmässa

18.00 S:t Peder Skärtorsdagsmässa

LÅNGFREDAGEN
10.00 Skepplanda Gudstjänst.

Skepplanda kyrkokör, Lars Ingvarsson, solo,  
”Jesu sju ord på korset ” J.Leijon

18.00 Hålanda Musikgudstjänst. ”Vid Jesu 
grav” Stilla musik, sång Anngerd Edvardsson

10.00 S:t Peder Gudstjäns.t Lödöse kyrkokör, 
flöjt Marie LIndqvist

PÅSKAFTON
23.30 S:t Peder Påsknattsmässa

PÅSKDAGEN
10.00 Skepplanda Mässa. Erik Hultstrand-

Ahlin trumpet, Jacob Henricsson, lovsångsgrupp
12.00 Hålanda Familjegudstjänst. Hålanda 

kyrkokör samt Erik Martinsson, trombon. 
Avtackning och välkomnande av kyrkvärdar

12.00 Ale-Skövde Mässa. Lödöse  
kyrkokör, Flöjt Marie Lindqvist, trumpet Ingemar 

Martinsson
17.00 Tunge Familjegudstjänst med påskspel. 

Barn och ungdomar medverkar

ANNANDAG PÅSK
11.00 S:t Peder Pastoratsmässa

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film & webb

Ukulele Ladies är nio 
glada kvinnor som spe-
lar ukulele och sjunger 
tillsammans. Ukulele Ladies 
bildades för 15 år sedan. 
Repertoaren är väldigt blan-
dad, från jazz till evergreens, 
visor och modernt. Ukuleles 
ladies sjunger gärna i stäm-
mor och arrangemangen är 
ofta specialskrivna just för 
dem. Deras motto är att ha 
roligt med musiken och de 
är kända för att sprida gläd-
je. Torsdagen den 24 april 
står de för underhållningen 
när Repslagarmuseet bjuder 
in till Musikcafé.

Hur det började? Det 
startades en ukuleleklubb 
i Göteborg med cirka 30 
medlemmar varav åtta var 
kvinnor. I dag har klubben 
ca 300 medlemmar.

Efter ett år tyckte Eva 
Olivia Samuelsson, som är 
gruppens ledare, att det var 
ett väldigt brummande med 
alla karlar. ”Nu är det dags 
att vi tjejer gör något eget”. 
Hon ringde runt till tjejerna 
och frågade om de ville vara 
med och alla åtta svarade ja. 
Efter den första låten de lär-
de sig ville de bara ha mer. 
Tjejerna hade ju så roligt 
tillsammans och karlarna? 
Ja, de blev både förvånade 
och imponerade.

Under de år Ukulele 
Ladies har hållit på, har 
de spelat på många olika 
tillställningar, både privat 
och publikt. Det är både 
privatpersoner, företag, 
kommuner och föreningar 
som engagerat dem. De har 
spelat på Göteborgskalaset 
och Rosa steget, Kultur-
föreningar och Frivillig-
centralen. Dessutom har 
de varit utomlands och 
spelat i England, på George 
Formby Society i Blackpool, 
samt på en ukulelefestival i 
Oswestry och i Norge. De 
har också varit i Spanien och 
spelat både på kulturhuset i 
Finestra och skandinaviska 
föreningen i Benidorm och 
dessutom varit på Hawaii 
och spelat på den årliga uku-
lelefestivalen på bandstand i 
Waikiki, Honolulu.

Förra året spelade Uku-
lele Ladies in en cd-skiva, 
Ukulele Ladies in the air. 
En skiva de är väldigt stolta 
över. Vid releasedags inter-
vjuades de i en halvtimme av 
Hasse Andersson i Radio 
P4 och två av skivans låtar 
spelades upp i etern.

Ukulelen, den lilla 
glädjespridaren, är ett 
fantastiskt instrument med 
fyra strängar som ursprung-
ligen kommer från Portugal. 
Ukulele betyder den hop-
pande loppan.

Ukulele Ladies med-
lemmar består idag av nio 
kvinnor och vi heter Eva 
Olivia Samuelsson, Eva 
Simmons, Ewa Leyman, 
Christel Berver, Ingrid 
Bröms, Helene Särnholm, 
Mimmi de Broen, Ma-
ri-Anne Bogren och Ann 
Rudenbrandt.

Våren är här, och vår-
tecknen visar sig: Tussilago, 
maskrosor och givetvis 
Larmets vårkonsert!

Traditionsenligt firar Ales 
egen underhållningsorkester 
Larmet även i år vårens an-
komst med en konsert med 
glad, svängig och medryck-
ande musik. Tonvikten ligger 
som vanligt på jazz och 
underhållningsmusik, och i 
år är det speciellt den klassis-
ka storbandsmusiken man 
vill prioritera. Det bjuds på 
smakprov ur såväl Duke El-
lingtons, Count Basies som 
Glenn Millers repertoar.

Eftersom orkestern även 
strävar efter att presentera 
en bred repertoar och nå 
en bred publik finns även 

mera ovanliga stycken på 
programmet. På konserten 
framförs till exempel Charles 
Trenets klassiska chanson, 
”La Mer”, tillsammans 
med kören Lerum Vocalis. 
Trenet spelade in sången 
redan 1946, men den fick ny 
aktualitet för några år sedan 
när Rod Stewart gjorde en 
inspelning med engelsk 
text under namnet ”Beyond 
the Sea”. Den version som 
framförs här är emellertid 
Trenets originalversion med 
fransk text. Det känns ange-
läget att kunna presentera 
även äldre underhållnings-
musik för dagens publik.

Larmet har också den här 
gången nöjet att samar-
beta med Lerum Vocalis 

och förutom ”La Mer” 
gör orkestern och kören 
ytterligare några nummer 
tillsammans. Konserten blir 
lördag 26 april i Smyrnakyr-
kan i Älvängen. Dagen därpå 
framförs konserten i Lerums 
Missionskyrka.

Orkestern består idag av 
cirka 15 musiker, men vill 
gärna ha fler medlemmar, 
framför allt brassmusiker, för 
att kunna utöka och bredda 
verksamheten. Intresserade 
musiker kan kontakta diri-
genten Göran Mårtensson, 
eller någon orkestermedlem 
efter konserten. Varför inte 
ta med sitt instrument och 
vara med på en repetition 
och känna sig för?

Lördag 26 april blir det Vårkonsert med Larmet i Smyrnakyrkan, Älvängen.

Vårkonsert med Larmet

Musikcafé
på Repslagar- 
museet

Har du också fått nog av djurens lidande?  
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
Har d
Sms:a D

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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Välkommen att fira 
gudstjänst i påsk!

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Skärtorsdag 17 april  
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Surte Kyrka Reine Bäck
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Nödinge Kyrka

Långfredag 18 april 
11.00 GUDSTJÄNST Nödinge 
kyrka Reine Bäck
15.00 KORSANDAKT Surte  
gravkapell Reine Bäck

Påskdagen 20 april  
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST FÖR 
STORA & SMÅ Nödinge kyrka, 
Åke Andreasson. Förskolebarnen, 
Barnkören & kören Blue´n Joy.
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST  
Surte kyrka Reine Bäck
Avtackning av Vladimir Masko

Annandag påsk 21 april  
11.00 FINSK PÅSKMÄSSA  
Surte kyrka
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Surte missionskyrka  
Åke Andreasson
 

Onsdagsträff 23 april
14.00 Surte församlingshem
Vårdikter med Anki Grosshög
Fika, alla välkomna

Gemenskapsträff 24 april
15.00 Bohus servicehus
”Öknen skall blomma” En musikalisk
vandring med patriarken Abraham
till löfteslandet. Sång, tal och musik
Liss & Odd Sörensen Fika, alla väl-
komna

NÖDINGE FÖRSAMLING

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
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

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
Torsd kl 18.30, Högmässa, 
Westergaard. Fred kl 15, 
Långfredagsgtj, Isacson. Lörd  
kl 22, Påskvaka, Westergaard. 
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Kl 14, Finsk hög-
mässa, Olenius. Månd kl 10, 
Högmässa, Isacson. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Surte missionskyrka
Onsd 16/4 15:00. Onsdags-
träff: Karin Karlsson berättar 
om Britt G Hallquist och 
vi får sjunga hennes sånger. 
Onsd 16/4 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Fred 18/4 kl 11, Långfredag. 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Orgelmusik. Sönd 20/4 kl 11, 
Påskdagen. Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Månd 
21/4 kl 11, Annandag påsk. 
Gemensam gudstjänst i Surte 
missionskyrka. Per Kjellberg. 
Servering. Onsd 23/4 kl 18:30, 
Tonår: Lekar. Onsd 23/4 kl 19, 
Gemensam bön i Surte kyrka. 
Onsd 23/4 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsd 16/4 kl 18.30, Spårar 7 
UpptäckarScout. 17-21 april 
PÅSKLÄGER med TEAME-
VANGELIATION på Strand-
baden utanför Halmstad. 18/4 
kl 18, Musikgudstjänst  Eku-
menisk i Blå Kyrkan  Björn 
& Sabina Nilsson. Sönd 20/4 
kl 11, PÅSKDAGS-GUDS-
TJÄNST Plats Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 23/4 kl 
18.30, Tonår / ÄventyrarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda Skärtorsdag kl 
18.30, Skärtorsdagsmässa 
Wetterling. Långfredag kl 
10, Gudstjänst Wetterling. 
Skepplanda kyrkokör, Lars 
Ingvarsson solo, ”Jesu sju ord 
på korset ” J. Leijon. Påskda-
gen kl 10, Mässa Imberg. Erik 
Hultstrand-Ahlin trumpet, 
Jacob Henricsson, lovsångs-
grupp. Hålanda Långfredag 
kl 18, Musikgudstjänst Wet-
terling. ”Vid Jesu grav” Stilla 
musik. Sång Anngerd Edvards-
son. Påskdagen kl 12, Famil-
jegudstjänst Imberg. Hålanda 
kyrkokör samt Erik Martins-
son, trombon. Avtackning och 
välkomnande av kyrkvärdar. 
S.t Peder Skärtorsdag kl 12, 
Sopplunch. Skärtorsdag kl 18, 
Skärtorsdagsmässa I Olenius. 

Långfred kl 10, Gudstjänst R 
Olausson. Lödöse kyrkokör. 
Flöjt Marie Lindqvist. Påskaf-
ton kl 23.30, Påsknattsmässsa 
I Olenius. Annandag påsk kl 
11, Pastoratsmässa Imberg. 
Ale-Skövde Påskdagen kl 
12, Mässa Olausson. Lödöse 
kyrkokör. Flöjt  - Marie Lind-
qvist. Trumpet – Ingemar 
Martinsson. Tunge Påskdagen 
kl 17, Familjegudstjänst med 
påskspel. Imberg. Barn och 
ungdomar medverkar.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 15/4 Älvängens kyrka kl 
19, Musikmeditation, Anders-
son. Läsning ur Matteuse-
vangeliet om Jesu lidande his-
toria varvas med stilla musik. 
Medverkar gör även Athra 
Bydemar Robin Bodefjord mfl. 
Onsd 16/4 Älvängens kyrka kl 
19, Musikmeditation, Nord-
blom. Läsning ur Matteuse-
vangeliet om Jesu lidande his-
toria varvas med stilla musik. 
Medverkar gör även Maria 
Ingemarsson Berg. Torsd 
17/4 Björkliden kl 14.30 Skär-
torsdagsmässa, Nordblom. 
Kilanda kyrka kl 16, Skärtors-
dagsmässa, Andersson. Nols 
kyrka kl 18.30, Skärtorsdags-
mässa, Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 19, Skärtorsdags-
mässa, Andersson. Långfred 
18/4 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Långfredagsgudstjänst, Nils-
son. Nols kyrka kl 15, Ekume-
nisk långfredagsvandring. Till-
sammans gör vi en vandring 
till Älvängen och musikguds-
tjänsten i Älvängens blå kyrka 
kl 18.00. Vi kommer att stanna 
flera gånger under vandringen 
och läsa ur Jesu lidandes his-
toria från det att han döms till 
döden till dess hans kropp blir 
nedtagen från korset och lagd 
i graven. Tag på bra prome-
nadskor och ev. någonting att 
dricka. Enkelt fika kommer att 
finnas på plats i kyrkan när vi 
kommer fram till Älvängen. 
Älvängens kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, Nilsson. Långfre-
dagsmusik med Trio Acantus; 
Elisabet Ehlersson, Anette 
Svennblad och Sabina Nils-
son. Ackompanjemang: Maria 
Ingemarsson Berg. Påskdagen 
20/4 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Kammarkören 
VocAle och damkören Vox 
feminale och Christian Berg, 
cello, medverkar. Kyrkfika! 
Älvängens kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Drama Gospelkör 
Uppståndelse Tårta! Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Utsökt påsktårta serveras till 
kyrkfikat! Annandag påsk 21/4 
Kilanda kyrka kl 11, Mässa, 

Nordblom. Kyrkkaffe! Onsd 
23/4 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Tisd 15/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
16/4 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 19.30, Smyrnakören 
övar. Torsd 17/4 kl 19, Getse-
manestund med Nattvard. 
Fred 18/4 kl 11, Långfredags-
gudstjänst, Marie Nordvall. 
Smyrnakören. Kl 15, Ekume-
nisk vandring från Nols kyrka 
till Blå kyrkan i Älvängen. 
Kl 18, Musikgudstjänst i  Blå 
kyrkan, Älvängen. Sönd 20/4 
kl 11, Påskdagsgudstjänst, 
Elias Berg. Tisd 22/4 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen.

Nödinge församling
Skärtorsdag 17/4 kl 18, SKÄR-
TORSDAGSMÄSSA Surte 
Kyrka Reine Bäck. Kl 19, 
SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Nödinge Kyrka. Långfred 
18/4 kl 11, GUDSTJÄNST 
Nödinge kyrka Reine Bäck. 
Kl 15, KORSANDAKT 
Surte gravkapell Reine 
Bäck. Påskdag 20/4 kl 11, 
PÅSKGUDSTJÄNST FÖR 
STORA & SMÅ Nödinge 
kyrka Åke Andreasson. Kl 11, 
PÅSKGUDSTJÄNST Surte 
kyrka Reine Bäck. Avtackning 
av Vladimir Masko. Annan-
dag påsk 21/4 kl 11, FINSK 
PÅSKMÄSSA Surte kyrka. Kl 
11, EKUMENISK GUDS-
TJÄNST Surte missionskyrka 
Åke Andreasson.

Älvängen missionskyrka
Skärtorsd kl 19, Getsemane-
stund, Nattvard, L Jöngren. 
Långfred kl 11, Gudstjänst, 
L Jöngren, Körgrupp. Kl 15, 
Ekumenisk Långfredags-vand-
ring Nol – Älvängen. Samling 
Nols kyrka , avslutas kl 18 med 
Musikgudstjänst i Blå kyrkan. 
Påskd kl 11, Påskgudstjänst. 
L Jöngren, Kören framför 
påskkantaten. ”Kristus lever!” 
Utgångskollekt till Golgata-
kyrkan. Servering. Må 21/4 kl 
18.15, Scoutkväll. Ti 22/4 kl 
10, Tisdagsbön. On 23/4 kl 19, 
Församlingsforum: Mission - 
hur och varför?

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Skärtorsdag 17/4 kl 19, Gen-
semanestund. Långfredag 18/1 
kl 11, Gudstjänst. Annandag 
påsk 21/4 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst Surte missions-
kyrka. Onsd 23/4 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Ulla Klang, Bohus har avli-
dit. Född 1927 och efterläm-
nar syskonbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Lilly Wik, Alafors har avli-
dit. Född 1929 och efter-
lämnar maken Arne, barn 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Keijo Hilkamo, Surte har 
avlidit. Född 1946 och efter-
lämnar makan Seija samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Einar Pettersson, Nödinge 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar makan Elin samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Elisabeth Johnson, Bohus 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Ulf Holmgren. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 10 
april begravningsgudstjänst 
för Ulf Holmgren, Alafors. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Björn Lilja. I Surte kapell 
hölls torsdagen 10 april 
begravningsgudstjänst för 
Björn Lilja, Surte. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Inger Karlsson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
10 april begravningsakt för 
Inger Karlsson, Älvängen. 
Officiant var Johan Ekstedt.

Evert Andersson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
11 april begravningsguds-
tjänst för Evert Andersson, 
Älvängen. Officiant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Elsy Johansson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 11 april 
begravningsgudstjänst för 
Elsy Johansson, Sannum. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Vår älskade Moster

Ulla Klang
* 11 april 1927

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
7 april 2014

SYSKONBARN
med familjer

Övrig släkt och vänner

Stor var Din kärlek,

god var Din själ

Käraste Moster,

tack och farväl

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 2 maj
kl. 13.00 i Surte kapell.

Akten avslutas i kapellet.

Min älskade Make
Vår käre Pappa
och fina Vaari

Keijo Hilkamo
född i Finland

* 11 januari 1946

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Surte
7 april 2014

SEIJA
TANJA och JOHAN

Nadia, Ivan
TONI och HELENA

Leon, Lucas
Äiti

Övrig släkt och vänner

Du gick så stilla Din  

väg i livet 

Så tyst och troget Din 

plikt Du gjort 

Tack för allt Du i kärlek 

givit 

Ditt minne lever, det   

går ej bort 

Vi älskar Dig Vaari

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

Vår Kära

Lilly Wik
* 29 april 1929

har idag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
6 april 2014

ARNE
INGA-LILL och

REINHARD
BOSSE och KARIN

LENNART och BERIT
Barnbarn med familjer

Benny, Annicka
med familjer

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
25 april kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 22 april.
Hedra gärna Lillys

minne med en gåva till
valfri minnesfond.

Valfri klädsel.

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käres

Lars Bertling
bortgång, för den vackra
blomstergärden vid hans

bår samt för olika
minnesgåvor vill vi

få framföra vårt
varma tack.

MARGARETA
Maria, Johan
med familjer
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Grattis
Theo

på 5-årsdagen 1 april
Farmor

Grattis!
säger vi till vår

fysioterapeut/läkare
Benny Bågner

som fyller 55 år
den 16 april

”SBTK:s herrar”

Axel
4 år den 18/5
Grattis från

Farmor & Arne

Grattis vår älskade son
Benjamin

som fyller 8 år den 27/4. 
Kramar mamma och pappa!

Hugo
2 år 16/4

Grattis önskar
Farmor och 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

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

Yamaha SR400-82 8000mil. 
En ägare. Avstäld sedan -92. 
Vissa delar medföljer. 7900kr.

tel. 0705-83 62 11

Hus nygård. Sommartorp 
60kvm på 3 rum och kök, toa-
lett/dusch och balkong. Djup-
borrad brunn. Tomtarea ca 
4400kvm. Finns även Lillstuga 
samt växthus. Pris 795 000 kr.
tel. 0520-66 22 49

Nokia Lumia 520 i nyskick, 
säljes för 600:-. Ej opera-
törslåst. Använd endast två 
veckor. levereras i origianl-
kartong, inkl alla tillbehör + 
ett svart plånboksfodral. Kan 
hämtas i Lödöse.
tel. 0763-444 047

Elmotorer 3-fas och 1-fas. 
Trappkärra kraftig. Gummibåt 
med motor.
tel. 0730-75 28 77

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

Boxplats ledig i Stall Östergård 
(Alafors).
Enklare, mysigt stall med två 
paddockar, bra hagar o även 
sommarbete finns! Kollektiv-
stall och mycket utevistelse 
för hästarna. Hö finns att köpa 
i stallet! Ridklubb (ÖRK) med 
klubbstuga finns där vi ordnar 
lite olika aktiviteter tillsam-
mans! Mer info och bilder på 
hemsidan: ostergardsridklubb.
se. Intresserad? Ring: 
tel. 0707-860616
el. 0705-740309

ÖNSKAS HYRA
Mindre lantställe eller torp 
för året-runt boende av en 
5-mannafamilj. Ev. senare köp. 
Alla svar beaktas.
tel. 0760-91 69 15

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.

Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppis i Tokatorp! Långfre-
dagen kl 11-15. Här hittar du 
prydnader, äldre hyvelbänk, 
gamla stolar och bord, linnek-
såp, nostalgiska bruksföremål, 
hushållsassitent, sommardäck 
på alufälg mm. Vissa saker 
prisssatta, i övrigt bud! Oav-
sett vilket, låga priser! Vägbe-
skrivning: Strax innan Skepp-
landa, ta höer mot Alingsås. 
Efter en knapp km ta höger in 
på Tokatorpsvägen. Kör 200 
meter där skyltar visar vidare. 
Vid frågor ring Lasse
tel. 0764-03 44 30
Välkommen!

Loppmarknad på Bruket i Katt-
leberg 21 april kl 11-15.
Välkomna!

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
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

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

Varmgarage uthyres.
Lämpligt för bil, mc, möbler 
mm.
tel. 0709-75 64 22

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

GRATTIS

Hittelön 1500 kr till den 
som ser till att jag återfår 
min dator, en Acer Aspire 
5733 som stals från vår 
lokal på Älvvägen 9, ons-
dagen den 9/4 omkring kl 
9. Datorn är mindre viktig, 
det viktiga är bilder och 
information som finns på 
den och på USBminnet som 
satt i den. Så snälla om du 
stal den, återlämna datorn 
eller USBn. Eller känner du 
någon som har skaffat en 
sådan dator nyligen? Ring 
mig så löser vi det här.

0704-100 444

ÖVRIGT

Annandag påsk 21/4 kl 
14-18 firar vi våra 75-års-
dagar med öppet hus 
hemma hos Gunilla i Fjär-
hult. Istället för present 
lämnas gärna en gåva till 
Stadsmissionen Pg 900170-
2. Välkomna!

Märta o Lennart Hansson

UPPVAKTNING

Ett jättefång rosor till mina 
fantastiska grannar. Vad 
skulle jag göra utan er. 
Kram

Gertrud Hintze, Nödinge

...till Johan Söderberg för 
ett perfekt upplägg på Frii-
drottens Hus och till famil-
jen Frii för ett utsökt 
arrangemang i puben.

SBTK:s herrseniorer

VECKANS ROS

VECKA 16         NUMMER 15|34 ÖVRIGA ANNONSER



Grattis
Theo

på 5-årsdagen 1 april
Farmor

Grattis!
säger vi till vår

fysioterapeut/läkare
Benny Bågner

som fyller 55 år
den 16 april

”SBTK:s herrar”

Axel
4 år den 18/5
Grattis från

Farmor & Arne

Grattis vår älskade son
Benjamin

som fyller 8 år den 27/4. 
Kramar mamma och pappa!

Hugo
2 år 16/4

Grattis önskar
Farmor och 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

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

Yamaha SR400-82 8000mil. 
En ägare. Avstäld sedan -92. 
Vissa delar medföljer. 7900kr.

tel. 0705-83 62 11

Hus nygård. Sommartorp 
60kvm på 3 rum och kök, toa-
lett/dusch och balkong. Djup-
borrad brunn. Tomtarea ca 
4400kvm. Finns även Lillstuga 
samt växthus. Pris 795 000 kr.
tel. 0520-66 22 49

Nokia Lumia 520 i nyskick, 
säljes för 600:-. Ej opera-
törslåst. Använd endast två 
veckor. levereras i origianl-
kartong, inkl alla tillbehör + 
ett svart plånboksfodral. Kan 
hämtas i Lödöse.
tel. 0763-444 047

Elmotorer 3-fas och 1-fas. 
Trappkärra kraftig. Gummibåt 
med motor.
tel. 0730-75 28 77

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

Boxplats ledig i Stall Östergård 
(Alafors).
Enklare, mysigt stall med två 
paddockar, bra hagar o även 
sommarbete finns! Kollektiv-
stall och mycket utevistelse 
för hästarna. Hö finns att köpa 
i stallet! Ridklubb (ÖRK) med 
klubbstuga finns där vi ordnar 
lite olika aktiviteter tillsam-
mans! Mer info och bilder på 
hemsidan: ostergardsridklubb.
se. Intresserad? Ring: 
tel. 0707-860616
el. 0705-740309

ÖNSKAS HYRA
Mindre lantställe eller torp 
för året-runt boende av en 
5-mannafamilj. Ev. senare köp. 
Alla svar beaktas.
tel. 0760-91 69 15

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.

Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppis i Tokatorp! Långfre-
dagen kl 11-15. Här hittar du 
prydnader, äldre hyvelbänk, 
gamla stolar och bord, linnek-
såp, nostalgiska bruksföremål, 
hushållsassitent, sommardäck 
på alufälg mm. Vissa saker 
prisssatta, i övrigt bud! Oav-
sett vilket, låga priser! Vägbe-
skrivning: Strax innan Skepp-
landa, ta höer mot Alingsås. 
Efter en knapp km ta höger in 
på Tokatorpsvägen. Kör 200 
meter där skyltar visar vidare. 
Vid frågor ring Lasse
tel. 0764-03 44 30
Välkommen!

Loppmarknad på Bruket i Katt-
leberg 21 april kl 11-15.
Välkomna!

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
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

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

Varmgarage uthyres.
Lämpligt för bil, mc, möbler 
mm.
tel. 0709-75 64 22

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

GRATTIS

Hittelön 1500 kr till den 
som ser till att jag återfår 
min dator, en Acer Aspire 
5733 som stals från vår 
lokal på Älvvägen 9, ons-
dagen den 9/4 omkring kl 
9. Datorn är mindre viktig, 
det viktiga är bilder och 
information som finns på 
den och på USBminnet som 
satt i den. Så snälla om du 
stal den, återlämna datorn 
eller USBn. Eller känner du 
någon som har skaffat en 
sådan dator nyligen? Ring 
mig så löser vi det här.

0704-100 444

ÖVRIGT

Annandag påsk 21/4 kl 
14-18 firar vi våra 75-års-
dagar med öppet hus 
hemma hos Gunilla i Fjär-
hult. Istället för present 
lämnas gärna en gåva till 
Stadsmissionen Pg 900170-
2. Välkomna!

Märta o Lennart Hansson

UPPVAKTNING

Ett jättefång rosor till mina 
fantastiska grannar. Vad 
skulle jag göra utan er. 
Kram

Gertrud Hintze, Nödinge

...till Johan Söderberg för 
ett perfekt upplägg på Frii-
drottens Hus och till famil-
jen Frii för ett utsökt 
arrangemang i puben.

SBTK:s herrseniorer

VECKANS ROS

VECKA 16         NUMMER 15|34 ÖVRIGA ANNONSER
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Lödöse 0520-66 00 10

     

10 Gäller mot kupong, t o m 20/4-2014

Köp påskägg från 
Cloetta och få:



ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616 SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11 WWW.SPORTLIFE.SE

PROVTRÄNA GRATIS EN VECKA
Gäller en gång/person/år under bemannade öppettider. Gäller ej befintliga medlemmar. Medtag annons.
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199KR/MÅN

GYMKORT

LOKALT KORT
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