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Ale kommuns drogförebyggande arbete under parollen ”Vakna – tillsammans mot droger” firade i tisdags 10 år. Att stimulera 
de positiva alternativen har varit en framgångsfaktor och vid jubileumslunchen visade ett antal goda föredömen upp sig.

Vakna firade 10 år
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på din hund, katt & kanin

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Gäller ej beställningsvaror. 
Gäller 24/4 till 27/4.

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Varje dag!
Matglädje

Gäller 23/4–27/4

Ale Torg

KYCKLINGFILÉ
ICA • 1,8 kg • Fryst
Jfr pris 49:44/kg

Max 1 köp/hushåll

KLIPP!
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paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Ingen ung  
utan jobb!



Det är lätt att fokusera 
och gnälla över 
det vi inte har och 

glömma allt fantastiskt som 
faktiskt de flesta av oss har 
tillgång till. I veckan som 
gick firade det kommunala 
drogförebyggande arbetet 
”Vakna – tillsammans mot 
droger” 10 år. Det började 
som ett projekt och är idag 
en permanent verksamhet. 
Strategin som har utarbetats 
är just den att lyfta de posi-
tiva krafterna, sätta alla en-
ergifyllda individer runt oss 
i ett ännu större fokus och 
låta dessa bli ambassadörer 
för de goda alternativen till 
drogmissbruk. Traditionellt 
drogförebyggande arbete 
går normalt ut på att ana-
lysera problemet och borra 
sig så djupt in som möjligt 
i detta oändligt svarta hål. 
Vakna har valt en annan väg 
och har gjort verksamheten 
omtalad långt utanför kom-
mungränsen.

Det var också vägvalet, 
den positiva antoningen, 
som med största sannolikhet 
fick dåvarande ICA-hand-
lare Pelle Collins och hans 
efterträdare Marianne Sjöö, 
att vilja ansluta sig till att bli 
en aktiv partner i det drog-
förebyggande arbetet. Ini-
tiativet att skapa den svarta 
”välgörenhetspåsen” har 
haft en helt avgörande roll 
för Vaknas verksamhet. Tack 
vare alebornas val av påse, 
som i väldigt stor utsträck-

ning är svart, när de handlar 
i Kvantumbutiken på Ale 
Torg, har drygt 1,6 miljoner 
kronor samlats in. Dessa 
pengar går inte in i något 
administrativt mörker, utan 
går rakt ut till föreningslivet 
och deras ungdomsaktivite-
ter. Vaknapåsen har manat 
till flera goda initiativ från 
näringslivet. Personalen på 
Eka Chemicals avstod jul-
klappar för några år sedan, 
vilket betydde ett betydande 
bidrag till Vaknafonden. Det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen tillhör också de 
som stöttat insamlingen 
rejält. Förra året tillkom 
Svensk Fastighetsförmed-
ling som numera skänker en 
provision på varje sålt objekt 
i Ale. Makalöst bra! Det i 
Göteborg baserade konsult-
företaget Prové ville stärka 
sitt eget varumärke med 
andra goda ting och valde 
att etablera ett samarbete 
med ”Vakna”.

Stödföreningen Vaken 
som förvaltar de ekono-
miska bidragen från bland 
andra näringslivet är nu en 
viktig partner till det kom-
munala drogförebyggan-
de arbetet i Vakna. Det 
vilar idag på två ben, att 
utbilda och möjliggöra. 
Utbildningar om dro-
ger och dess risker har 
en bred målgrupp. De 
vänder sig inte bara till 
ungdomar och föräldrar, 
utan föreläsningar riktas 

också till föreningsledare, 
chefer i näringslivet och inte 
minst deras personal.

Det andra benet, att 
möjliggöra att positiva idéer 
blir till verklighet, kan inte 
alltid stöttas av kommunala 
skattemedel och det kanske 
är där som många andra 
kommuner får ge upp. 
I Ale kan Vaknas ledare 
Thomas Berggren istället 
hänvisa till möjligheten att 
söka bidrag ur fonden som 
byggts upp av näringslivet 
och generösa bidragsgivare. 
Med hjälp av dessa medel 
förverkligas mängder av 
kreativa idéer som i många 
andra kommuner hade 
lämnats åt sitt öde. 

Vakna är en vaken sats-
ning och fortsätter att göra 
stor skillnad för ungdomar 
i Ale.

En vaken satsning

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

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

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 4 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

Blommor, kläder, leksaker, bröd.
och fotoutställning

Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!

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!

vid Backa säteri/ 
Trädgårdsmästarn 
Nödinge kl 18.30

Vårtal, sång och kaffeservering

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

tillsammans med
Studieförbundet 

vuxenskolan

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad
Tel 0303-74 06 00, 0704-20 07 93

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER

SOPPA
PANINI

65KR5
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AUTO SWEDEN
I GÖTEBORG

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

Även obesiktigade bilar.
Kontant betalning.

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

Vi bjuder på en helhetslösning 
på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

Ale Klinik
PÅSKERBJUDANDE

FOTVÅRD 20% 
RABATTGäller t.o.m. 15/5

Ta med kupong till butiken

Postvägen 4, Älvängen

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen

FÖRSTA TIDEN MÅSTE BOKAS 
SENAST DEN 15 MAJ

6 IPL-BEHANDLINGAR FÖR ENDAST
BEHANDLA OÖNSKAD HÅRVÄXT

ORD.PRIS 
10194kr1499kr

Gäller t.o.m. 15/5
Tag med kupong

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PERMANENT 
MAKEUP
EYELINER/
ÖGONBRYN

50%
RABATT

Gäller t.o.m. 15/5

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  

95:-/m

GALON 80:-/m

MÖBELTYG 99:-/m



Det är lätt att fokusera 
och gnälla över 
det vi inte har och 

glömma allt fantastiskt som 
faktiskt de flesta av oss har 
tillgång till. I veckan som 
gick firade det kommunala 
drogförebyggande arbetet 
”Vakna – tillsammans mot 
droger” 10 år. Det började 
som ett projekt och är idag 
en permanent verksamhet. 
Strategin som har utarbetats 
är just den att lyfta de posi-
tiva krafterna, sätta alla en-
ergifyllda individer runt oss 
i ett ännu större fokus och 
låta dessa bli ambassadörer 
för de goda alternativen till 
drogmissbruk. Traditionellt 
drogförebyggande arbete 
går normalt ut på att ana-
lysera problemet och borra 
sig så djupt in som möjligt 
i detta oändligt svarta hål. 
Vakna har valt en annan väg 
och har gjort verksamheten 
omtalad långt utanför kom-
mungränsen.

Det var också vägvalet, 
den positiva antoningen, 
som med största sannolikhet 
fick dåvarande ICA-hand-
lare Pelle Collins och hans 
efterträdare Marianne Sjöö, 
att vilja ansluta sig till att bli 
en aktiv partner i det drog-
förebyggande arbetet. Ini-
tiativet att skapa den svarta 
”välgörenhetspåsen” har 
haft en helt avgörande roll 
för Vaknas verksamhet. Tack 
vare alebornas val av påse, 
som i väldigt stor utsträck-

ning är svart, när de handlar 
i Kvantumbutiken på Ale 
Torg, har drygt 1,6 miljoner 
kronor samlats in. Dessa 
pengar går inte in i något 
administrativt mörker, utan 
går rakt ut till föreningslivet 
och deras ungdomsaktivite-
ter. Vaknapåsen har manat 
till flera goda initiativ från 
näringslivet. Personalen på 
Eka Chemicals avstod jul-
klappar för några år sedan, 
vilket betydde ett betydande 
bidrag till Vaknafonden. Det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen tillhör också de 
som stöttat insamlingen 
rejält. Förra året tillkom 
Svensk Fastighetsförmed-
ling som numera skänker en 
provision på varje sålt objekt 
i Ale. Makalöst bra! Det i 
Göteborg baserade konsult-
företaget Prové ville stärka 
sitt eget varumärke med 
andra goda ting och valde 
att etablera ett samarbete 
med ”Vakna”.

Stödföreningen Vaken 
som förvaltar de ekono-
miska bidragen från bland 
andra näringslivet är nu en 
viktig partner till det kom-
munala drogförebyggan-
de arbetet i Vakna. Det 
vilar idag på två ben, att 
utbilda och möjliggöra. 
Utbildningar om dro-
ger och dess risker har 
en bred målgrupp. De 
vänder sig inte bara till 
ungdomar och föräldrar, 
utan föreläsningar riktas 

också till föreningsledare, 
chefer i näringslivet och inte 
minst deras personal.

Det andra benet, att 
möjliggöra att positiva idéer 
blir till verklighet, kan inte 
alltid stöttas av kommunala 
skattemedel och det kanske 
är där som många andra 
kommuner får ge upp. 
I Ale kan Vaknas ledare 
Thomas Berggren istället 
hänvisa till möjligheten att 
söka bidrag ur fonden som 
byggts upp av näringslivet 
och generösa bidragsgivare. 
Med hjälp av dessa medel 
förverkligas mängder av 
kreativa idéer som i många 
andra kommuner hade 
lämnats åt sitt öde. 

Vakna är en vaken sats-
ning och fortsätter att göra 
stor skillnad för ungdomar 
i Ale.

En vaken satsning

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

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

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 4 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

Blommor, kläder, leksaker, bröd.
och fotoutställning

Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!

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!

vid Backa säteri/ 
Trädgårdsmästarn 
Nödinge kl 18.30

Vårtal, sång och kaffeservering

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

tillsammans med
Studieförbundet 

vuxenskolan

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad
Tel 0303-74 06 00, 0704-20 07 93

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen
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AUTO SWEDEN
I GÖTEBORG

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

Även obesiktigade bilar.
Kontant betalning.

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

Vi bjuder på en helhetslösning 
på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

Ale Klinik
PÅSKERBJUDANDE

FOTVÅRD 20% 
RABATTGäller t.o.m. 15/5

Ta med kupong till butiken

Postvägen 4, Älvängen

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen

FÖRSTA TIDEN MÅSTE BOKAS 
SENAST DEN 15 MAJ

6 IPL-BEHANDLINGAR FÖR ENDAST
BEHANDLA OÖNSKAD HÅRVÄXT

ORD.PRIS 
10194kr1499kr

Gäller t.o.m. 15/5
Tag med kupong

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PERMANENT 
MAKEUP
EYELINER/
ÖGONBRYN

50%
RABATT

Gäller t.o.m. 15/5

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  

95:-/m

GALON 80:-/m

MÖBELTYG 99:-/m
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le 

Lu
dvigsson | EU-parlamentet

Program
10.30 Samling » Ale Gymnasium
10.45  Avmarch
11.15  Möte » Ale Torg

 Talare:

Olle Ludvigsson » EU-parlamentet
Paula Örn » Kommunalråd
Kristina Raad » SSU ordförande

 Sladjana Gustafsson » Ordf. Kommunal Ale

Fira med oss!

  HOPPBORG!

ANSIKTSMÅLNING

FISKDAMM & LOTTERIER

CLOWNUNDERHÅLLNING KL 12.00

Välkommen till Ale Torg!

        1MAJDEMONSTRATION

FIRA MED OSS PÅ ALE TORG!

FAMILJEDAG

FAMILJEDAG

&
SO
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DEMOKRATERNA I ALE

An
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tsm
ålning på Ale Torg!



LEDIGA TJÄNSTER

MR  JohanssonsRESTAURANG

SERVERINGS- 
PERSONAL

VI SÖKER ERFAREN

TILL VÅR NYA RESTAURANG
I ÄLVÄNGEN

HELTID/DELTID
BOKA TID FÖR

MER INFORMATION Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!
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På väg med ett nylagat förslag. Socialdemokraterna Paula Örn, Hans Hellman, Thor Eliasson och Monica Samuelsson föreslår att de kylda matlådorna som hemtjänsten idag levererar ersätts med hem-
lagad mat – direkt i hemmet.

– Hemtjänsten föreslås få nytt uppdrag

S vill att mat till äldre
lagas i hemmen
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Socialdemokraterna i Ale 
vill höja måltidsupplevelsen 

för de äldre som idag får sin 
mat levererad av hemtjäns-

ÄLVÄNGEN. Matlagning i hemmet.
Socialdemokraterna har hämtat inspiration från 

Munkedal för att höja kvalitén hos äldre i Ale.
Kylda matlådor ska ersättas med lagad mat av 

hemtjänstpersonalen.

ten i kylda matlådor. Istället 
vill de att personalen lagar 
maten i hemmet. Det skul-
le medföra många positiva 
effekter såsom en större 
valfrihet när det gäller mat-
rätterna och möjligheten att 
påverka råvarorna. Den soci-
ala samvaron i samband med 
matlagningen blir också ett 
lyft om allt blir som Social-
demokraterna önskar.

– Vi vet att det fungerar. 
I Munkedal som har genom-
fört förändringen konsta-
terar man bara att det här 
borde de gjort för länge sen. 
Det är dags att vi tar tag i 
den kritik som har funnits en 
längre tid mot de kylda mat-
lådorna, säger kommunalråd 
Paula Örn (S).

2013 utsågs Munkedal 
till årets seniorkommun av 
Sveriges pensionärsförbund. 
Det väckte intresse hos So-
cialdemokraterna i Ale som 
åkte på studiebesök. För-
ändringen av matlagning i 

hemmen har fått stor upp-
skattning.

– 100% av de som har bi-
stånd för detta har upplevt 
en klar förbättring. Det sä-
ger väl allt. Vi menar att det 
här är ett bra sätt att åter-
skapa hemtjänstens gamla 
intention. Med matlagning 
i hemmet ökar vi livskvalitén 
och den sociala samvaron, 
säger Thor Eliasson (S), 
ordförande i partiets seni-
orutskott.

Motiverat
Förändringen från kylda 
matlådor till att laga maten i 
hemmet ska inte heller stöta 
på något ekonomiskt hinder. 
Enligt Munkedal blev inte 
kostnaden högre.

– Själva införandet kom-
mer att kosta. Det går inte 
att komma ifrån, men det 
får vi ta höjd för. Det fi nns 
pengar för särskilda insatser 
och det här är motiverat, 
svarar Paula Örn.

Strategin är att hemtjäns-
tens morgonpersonal förbe-
reder för lunchbesöket som 
därför inte behöver ta mer 
tid i anspråk. Det som krävs 
är god planering.

– Självklart kan tidsåt-
gången variera beroende på 
vad som ska lagas, men tan-
ken är att varje brukare och 
personal gör en veckoplane-
ring. Biståndsbedömningen 
är själva nyckeln. Beslut ges 
till de som ej klarar att be-
reda enklare måltider eller 
behöver psykosocial stött-
ning för att uppnå en bra 
kosthållning, säger Monica 
Samuelsson (S), gruppleda-
re för Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden.

Hans Hellman (S), ord-
förande för PRO samar-
betsorganisation Ale, ser 
många fördelar med försla-
get om hemlagad mat.

– Möjligheten att kunna 
få välja maträtter och vad 
måltiden ska innehålla är ett 

stort plus. Att det dessutom 
kommer att dofta nylagat i 
hemmet kommer många att 
uppskatta. En del kommer 
kanske till och med att få 
hjälpa till med matlagning-
en. Det tror jag många har 
saknat idag.

Riktlinjer
För att klara genomförandet 
krävs utbildning i livsmed-
elshygien och att det skapas 
ett nätverk lett av en dietist. 
Biståndsenheten måste ock-
så arbeta fram nya riktlinjer 
för bedömning och all hem-
tjänstpersonal måste utbil-
das.

Förslaget rör inte de som 
bor på särskilda boenden, 
utan de som idag får mat 
hemlevererat från centralkö-
ket via hemtjänsten.

Socialdemokraterna kom-
mer nu att lämna in en mo-
tion i ärendet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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På gång
April

25
FREDAG

Vi avslutar bäbismyset med en gemensam prome
nad 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: E-post: bibliotek@ale.se.

Bäbismys
Barnvagnspromenad.

MAJ

8
TORSDAG Kulturskolans intresse-

förening har årsmöte

MAJ

7
ONSDAG Vårens böcker  

presenteras

Stelnar du till? 
Äggvita som hälls i vasken eller toaletten kan 
orsaka stopp. Vitan stelnar till och bildar en hård
massa som hindrar och stoppar upp spillvattnet 

obehindrat i ledningen.

Detta gör så att vi får avloppsstopp i ledningarna, 
vilket en del av våra kunder har fått känna av
med att få upp avloppsvattnet i källaren. Inte 
roligt. Våra pumpar i pumpstationerna får också
jobba hårdare vilket leder till ökat slitage, större 
arbetsbelastning och ökade kostnader.

tan i t.ex. en mjölkförpackning och slänga det i
vanliga hushållssoporna istället för vasken och 
toaletten.

Internationella Strokedagen
Vi uppmärksammar detta den 7 maj
Vikadamm, Vallmovägen 3, Älvängen
kl 17.00 – ca 20.00.

Anhöriga till personer som drabbats av Stroke är 
välkomna till:
Öppet hus från kl 17.00
På plats för information och frågor finns arbets
terapeut, sjukgymnast, äldrepedagog, dietist, 
logoped och kanske någon mer.

Föreläsning ”Anhörigas situation och vardag”

arbetsterapiverksamheten på SU.

Kaffe o kaka 
Välkommen!

Frågor?  
Ring Ann-Marie Thunberg 

Roy Sällström sjunger och spelar gitarr. Det blir 
schlager, visor, operetter, läsarsånger och popu

hunnit bygga upp en stor repertoar och kan där
för uppfylla de flesta önskemål! Han är övertygad 
om att det musikaliska minnet från vår ungdom 
finns bevarat inom oss. Genom att sjunga och 
möta musiken kommer texterna till oss. 

Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxensko

Starta Företagskurs  7 kurstillfällen kl 17.30–20.30 

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

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

Öppet Hus Skatteverket med Almi 
8 maj klockan 17:00–19:00  

Starta Företag Dagen 
09:00–16:00 13 maj,  - Skatteverket, Tillväxtverket,  
Tullverket, Folkets Hus Järntorget klockan.

Heldag med Skatteverket för Nyföretagare 
 kl 09:00–16:00 21 maj,  
Skatteverket, Nols Företagscenter

Aktiviteter för företagare & 

APRIL

MAJ
www.ale.se/ 

foretagare

e!

Hämta din gratisbiljett på  
biblioteket. Välkommen!

Valborgsmässoafton  
onsdag 30 april:

 
Älvängen, stängt.

Torsdag 1 maj är alla bibliotek 
stängda!
Välkommen till Ales meröppna  
bibliotek i Skepplanda och Surte

 

För att komma in under meröppet 
måste du registrera dig som  
meröppetlåntagare.
Det gör du på Skepplanda eller 
Surte bibliotek när personal finns 
på plats.

Ändrade öppettider 
på biblioteken

Vill du skydda dig mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!

Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod 
för dig och dina grannar att samverka mot brott och 
öka gemenskapen i området där du bor.
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i 
radhus, parhus, lägenhet eller fristående villa i 
tättbebyggt område likväl som på landsbygd.

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 
 



VECKA 17         NUMMER 16|06

STORA HÖGA 
0303-777529
MÅN-FRE 10-18
LÖR 10-15 | SÖN 11-15

STOMBERG

R A N D O L P H

20%
I HELA BUTIKEN
GÄLLER ORD.PRIS. EJ ERBJUDANDEN

24-27 april

100% 
BOMULLSJEANS

2 PAR
299.50
2 PAR
299.50

PA
99

HALVA PRISET
PÅ UTVALDA CHINOS

Bredbandssamordnare Per Persson berättade precis som på övriga ortsutvecklingsmöten om möj-
ligheten att bygga eget fibernät på landsbygden. 75 personer sökte sig till Starrkärrs bygdegård.

Redde ut begreppen. Kommunalråd Mikael Berglund (M) och Rolf Gustavsson (S) fick båda förklara 
sig när det gäller deras förändrade syn på vindbruksplanen. 

STARRKÄRR. Fiber i 
Starrkärr?

Inga problem, en för-
ening är redan bildad, 
men det gäller att gå 
med.

Ortsmötet i onsdags 
gav också besked om 
kommunens fortsatta 
kamp mot Svenska 
Kraftnäts idé om en ny 
luftburen 400 kV-led-
ning genom Ale.

Per Persson, bredbands-
samordnare i Ale, gav precis 
som han gjort på övriga orts-
utvecklingsmöten en detal-
jerad bild av hur det går att 
förverkliga drömmen om ett 
eget fibernät även på lands-
bygden. Fördelen i detta fall 
var att kreativa ortsbor redan 
har startat en förening, starr-
kärrsfiber.se, och nu utreder 
intresset i Starrkärrsområ-
det.

Genom föreningens för-
sorg finns det också möjlig-
het att få ekonomiskt stöd 
från EU.

– Det är ett riktigt bra 
tillfälle och ska ses som en 
ren investering i fastighe-
ten. Pengarna sparas ganska 
snabbt in genom sänkta av-

gifter för telefoni, internet 
och tv, sa Per Persson.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), redogjorde för kommu-
nens syn på utbyggnaden av 
gång- och cykelvägar i Ale. 
Det som är aktuellt just nu är 
en ny GC-väg mellan Kro-
nogården och Starkärr. Den 
ska vara klar 2015. Dessutom 
menar Berglund att sträckan 
mellan Kilanda skola och in-
farten till Hultasjön har någ-
ra otäcka kurvor.

– Här vet jag att det finns 
privata markägare som är 
positivt inställda att vara be-
hjälpliga. Vi får se hur vi kan 
komma fram där.

Politisk enighet
Det råder också stor poli-
tisk enighet i kritiken mot 
Svenska Kraftnäts planerade 
nya 400 kV-ledning mellan 
Skogssäter i Trollhättan och 
Stenkullen.

– Tillsammans med Lil-
la Edet försöker vi göra allt 
för att påvisa det orimliga i 
att dra fram en ny kraftled-
ningsgata med stora intrång 
i Ale. Vi har föreslagit att 
den i så fall ska markförläg-
gas och följa befintligt stråk, 
men Svenska Kraftnät är ju 
inte medlem i de ödmjukas 
klubb så vi kommer säkert 
få fortsätta vår kamp. Kom-
munstyrelsen har tagit beslut 

om att avsätta 50 000 kronor 
till eventuella utredningar 
för att stärka våra argument, 
berättade Mikael Berglund.

Ett annat ärende som har 
engagerat många i Starr-
kärr är vindkraftsplanen, 
där Berglund i egenskap av 
moderat fick klä skott för att 
partiet ändrat uppfattning 
och nu kan tänka sig att stry-
ka område C, D och E som 
var tänkta för vindkraftsut-
byggnad.

– Vi har fått ny kunskap 
i ärendet och har omprövat 
vårt ställningstagande. Jag 
tycker att det är en demokra-
tisk rättighet att få ändra sig 
om man känner att ett be-
slut eller förslag är felaktigt. 
Dessutom påverkar planen 
många markägare negativt 
just nu, då de varken kan 
söka bygglov eller för den 
delen sälja sin fastighet med 
klara besked om framtiden, 
försvarade sig Berglund.

Socialdemokraterna har 
valt att inte uttrycka en lika 
tydlig åsikt.

– Det är fullt möjligt att 
vi kommer fram till samma 
sak som Berglund och hans 
kamrater, men vi har sagt att 
vi först vill utreda och doku-
mentera vårt beslut så att det 
aldrig kan ifrågasättas längre 
fram, bekräftade Rolf Gus-
tavsson (S).

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

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

Välbesökt i Starrkärr

Miljöpartiet visar återigen att de inte 
tycker det är viktigt att man ska kunna bo 
i hela Ale. Mp, S och V vill begränsa möjlig-
heterna till bygglov på landsbygden. De vill 
begränsa antalet bilar. Vi vill jaga avga-
serna, inte bilisterna. Vi vill ha garanterade 
stråk för kollektivtraf k. Vi vill ha snabbarei  
utbyggnad av bredband på landet.  
Vi vill att man ska kunna bo i hela Ale, i 
Hålanda och Ryd likaväl som Älvängen och 
Nödinge.  
Centerpartiet vill att hela Ale ska leva!  
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SKEPPLANDA. Förslaget 
om att bredda vägen 
från Albotorget till 
panncentralen skapade 
debatt på tisdagens 
ortsutvecklingsmöte i 
Skepplanda.

Det diskuterades liv-
ligt i ungefär en timme 
innan presidiet satte 
stopp.

– Med respekt för 
allas åsikter så kan vi 
bara konstatera att det 
råder delade mening-
ar i ärendet. Vi sätter 
punkt för debatten och 
tackar våra gäster. Har 
ni synpunkter, skriv 
ner dem och lämna till 
kommunen, förklarade 
Klas Nordh (FP).

Över 70 personer hade sökt 
sig till bygdegården för att 
ta del av vårens ortsutveck-
lingsmöte. Många hade 
kommit dit för att yttra sig 
över kommunens förslag att 
bredda vägen från Albotor-
get till panncentralen. 

– Nuvarande tillfartsväg, 
som är Odalsvägen, är inte 
lämplig. Det är en massa ut-
farter och vi vill inte ha tung 

trafi k inne i bostadsområdet, 
förklarar infrastrukturchef 
Pernilla Rokosa.

Tjänstemännen har fått i 
uppdrag att ta fram alterna-
tiva förslag som sedan ska 
klubbas av Samhällsbygg-
nadsnämnden.

– Det är politikerna som 
fattar beslut i frågan. Det är 
jättebra att ortsborna vädrar 
sina åsikter. Vi tar tacksamt 
emot alla synpunkter, säger 
Pernilla Rokosa.

Återkommande problem
Tanken är också att iord-
ningställa nuvarande grusy-
ta, där fritidsgården en gång 
var belägen, till parkerings-
plats.

– Som det är nu så parke-
rar folk lite hur som helst. 
Bötfällning hjälper inte, det 
är tyvärr ett återkommande 
problem, säger Pernilla Ro-
kosa.

Motståndarna till en bred-
dad väg från Albotorget till 
panncentralen åberopar att 
säkerheten för barn som ska 
till och från, och som vistas 
dagligen på Gunnarsgårdens 
förskola, inte kan garanteras 
med det förslag som presen-
terats.

– Att panncentralen ligger 
på vägs ände är ett problem. 
Tanken är att skapa hinder 
i form av bommar för att 

cyklister och mopeder inte 
skall ta sig för fort ut över 
vägbanan i konfl ikt med öv-
rig trafi k samt att det ska upp 
ett rejält farthinder, säger 
Pernilla Rokosa.

Välja spår
Kommunchef Björn Järbur 
fanns på plats för att delge 
mötesdeltagarna sina tankar 
om Ales framtid i allmänhet 
och Skepplanda i synnerhet.

– Vi kanske är den kom-
mun i Västsverige som har 
de bästa förutsättningarna 
med mycket byggbar mark 

till attraktiva priser som 
kan locka många nya alebor, 
konstaterade Järbur.

– Vi kommer att behöva 
bo tätare. Vi kan inte leva 
som vi har gjort i 30 år och 
bo tätare också. Vi står för en 
utveckling där vi måste välja 
spår. Det största krutet läg-
ger vi i våra två centralorter 
Nödinge och Älvängen.

Blir det något krut kvar 
till Skepplanda, undrade 
en i publiken?

– Ja, absolut! Vi lägger 
ingen våt fi lt över Skepp-
landa, men vi kan inte göra 

allt samtidigt, poängterade 
Björn Järbur.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) som fanns på 
åhörarplats tog tillfället att 
fl ika in:

– Skepplanda är faktiskt 
den ort som växer procen-
tuellt sett mest i kommunen. 
Det visar den senaste befolk-
ningsstatistiken. Det borde 
betyda något.

Björn Järbur fi ck också 
svara på en del frågor gäl-
lande skolan, men också om 
äldreomsorgen.

Thomas Berggren be-

rättade om det drogförebyg-
gande arbete som sker i Ale 
kommun och Lotti Klug 
redogjorde för grannsam-
verkan. Medverkade gjorde 
också bredbandssamordnare 
Per Persson under rubriken 
fi ber på landsbygden.

Vägfråga vållade debatt i Skepplanda

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ale kommuns infrastrukturchef Pernilla Rokosa och vägingenjör Christer Norberg presenterade 
förslaget om en väg från Albotorget till panncentralen för att få bort trafiken på Odalvägen.

Kommunchef Björn Järbur 
gästade ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda bygdegård.

– Livlig diskussion på ortsmötet

Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Den populära kampanjen  
är förlängd till 31 maj!

PASSA PÅ!

  MÖBLER

 BREDBAND

 KONFERENSRUM

 KÖK

  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

Förutom att göra nya affärer och  
få trevliga arbetskamrater så  
ingår dessutom:
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750:-/mån  

de 6 första 
månaderna
om du tecknar dig innan 31/5

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

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
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SURTE. Vägskötsel, 
bredband, nybyggna-
tion, ny bensinmack 
och krafttag för en 
förbättrad skola genom 
samverkan.  

Det var blandad 
kompott på tisdagens 
ortsmöte i församlings-
lokalen, som i vanlig 
ordning lockade storpu-
blik. 

Ortsutvecklingsmötet i Sur-
te är varje gång en given suc-
cé i antalet besökare. Denna 
tisdag var inget undantag 
och inte mindre än 78 nyfik-
na ortsbor hade kommit för 
att ta del av den för kvällen 
fullspäckade agendan. 

På senaste mötet i höstas 
ställdes många frågor om 
vägskötsel, men då majori-
teten av vägarna fortfarande 
inte har kommunalt huvud-
mannaskap, utan sköts av 
vägföreningen lyste svaren 
med sin frånvaro. Därför 
hade man till vårens orts-
möte bjudit in Mikael An-
dersson, ordförande i Bo-
hus-Surte vägförening, som 
bland annat hade informa-
tion om norra Surte.

– På Idrottsvägen kom-
mer det att bli en upphöjd 
övergång för gångtrafikan-
ter, samt planeras det för en 
gångbana längs Nordgärdes-

vägen. Första delen av ar-
bete har bestått i att ta bort 
p-platserna på gatan. 

Jan A Pressfeldt (AD), 
ordförande i Samhällsbygg-
nadsnämnden, kunde också 
berätta att en bensinmack är 
på gång vid det norra mo-
tet. En bygglovsansökan har 
lämnats in, men huruvida 
stationen blir bemannad el-
ler inte är ännu för tidigt att 
säga. 

Bullerproblematik
När det gäller nybyggnation 
hamnar Surte allt oftare i en 
återvändsgränd då många 
områden är bullerutsatta på 
grund av närheten till järn-
vägen. Godstågen är den 
största boven i dramat. Jan 
A Pressfeldt menar att det 
egentligen bara är en fråga 
om byggteknik och tar upp 
den gamla brandstationen 
som exempel. Där har det 
planerade bostadsbygget 
stoppats av bullerskäl, men 
nu tar kommunen rättslig 
strid mot Länsstyrelsen för 
att få klarhet i vad som gäl-
ler. Förhoppningen är att det 
sedan ska få statuera exempel 
i andra liknande fall. 

– Bullerreglerna är ett di-
lemma. Var bygger vi? An-
tingen är det ett hus i vägen 
eller så är det bullerutsatt. 
Det går utmärkt att bygga 
så länge man har en tyst sida 

mot järnvägen och öppet 
mot den andra, det är bara 
en fråga om byggteknik. In-
omhus är det knäpptyst, men 
Länsstyrelsen har problem 
med att man inte kan sitta 
och fika på utsidan. 

Han presenterade även ett 
par av visionären och sam-
hällsbyggaren Olle Skog-
lunds skisser till nya bo-
stadsområden i Surte. Bland 
annat lyfte han området Bor-
gen i norra delen och Kiel-
lers Park i södra, som båda 
nu ligger på Samhällsbygg-
nadsnämndens bord.

Surteborna berömde även 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande för de bänkar 
som efter många påtalanden 
äntligen kommit upp vid 
sjön.

– Det betyder väldigt 
mycket för oss, menade en 
ortsbo. 

Förbättrad skola
Det andra huvudtemat för 
kvällen var skolan i Ale, där 
betygsresultaten inte lever 
upp till kraven. I samverkan 
över de politiska blockgrän-
serna tas nu krafttag och rös-
terna man i första hand ska 
lyssna på är pedagogernas. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) och oppositionsråd 
Paula Örn (S) fanns på plats 
för att berätta om satsningen 

”I Ales skolor vill vi lära oss 
mer”. Rösterna man i första 
hand ska lyssna på är peda-
gogernas. 

– Det handlar om att byg-
ga underifrån och skapa till-
lit mellan elever, pedagoger, 
skolledning och politiker. 
Signalen är att pedagogerna 
inte mår bra och det är där 
vi måste börja, säger Paula 
Örn.

Arbetet utgår från fem 
olika fokusområden, exem-
pelvis ”Best practice” i Ale, 
digitala lärarresurser och 
förbättrad psykosocial ar-
betsmiljö. 

25 rektorer och förskole-
chefer är samtalsledare i var-
sin grupp och fem medarbe-
tare från varje enhet utses av 
sina kollegor att medverka. 

Mikael Berglund var noga 
med att försäkra ortsborna 
om att man tydligt kommer 
att återkoppla vad som kom-
mit fram i förbättringsgrup-
perna.

– Det gäller sedan för 
politiker och tjänstemän att 
svara upp för vad personalen 
kommer med. Processen ska 
vara klar innan sommaren 
och till hösten ska åtgärder 
sättas in. 

En viktig fråga som sur-
teborna poängterade var hur 
man även ska ge föräldrarna 
inflytande i processen. 

– Vi tror att svaret finns 

hos vår personal som är ute 
på skolorna varje dag. För-
äldrar kommer att få infly-
tande, men professionen 
måste ta täten. Det är för-
äldrarna som visar barnen 
vikten av skolan och det är 
jätteviktigt. 

Under kvällens möte 
närvarade även bredbands-
samordnaren Per Persson, 
som berättade om fördelarna 
för fibernätverk och om hur 
man går tillväga för att starta 
en förening för ändamålet.

JOHANNA ROOS

Fullt på agendan i Surte
– Nybyggnation och skolsatsningar i fokus på ortsmötet

Mikael Andersson, ordförande för Bohus-Surte vägförening 
fanns på plats när ortsmötet i Surte ägde rum i veckan som gick.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), 
redogjorde för några av de planer som finns för nya bostäder i 
Surte.
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STOR VÅRREA I BUTIKEN
Trumlad marksten grå  
21x14x5 körbar för bil!MURAR, FONTÄNER

ALLT FÖR TRÄDGÅRDEN

NU ÄR VI ÄVEN  
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR  
KEYSTONE MURSTENNYHET!

MEGA 
WALL 

799kr/m2
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ord.pris 949kr
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Om du är brukare eller anhörig till någon som har 
personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

ÄLVÄNGEN. Kronogår-
den växer fram och 
nu går det att skönja 
konturerna av hur bo-
stadsområdet kommer 
att se ut.

Den 28 maj ska det 
vara klart för infl yttning 
i hyresrätterna.

– Det rör sig om 36 
hyreslägenheter som 
alla är uthyrda. Intresset 
har varit rekordstort, 
säger Skanskas projekt-
ledare Stefan Borgvall.

Parallellt med de röda hy-
resrätterna byggs också 30 
bostadsrätter. Här är infl ytt-
ning planerad att ske i två 

etapper – i mitten och i slutet 
av juni.

– Efter semestern påbör-
jas sedan markarbetena för 
ytterligare bostadsrätter i 
området, förklarar Stefan 
Borgvall.

Lokaltidningen fanns på 
plats vid byggarbetsplatsen 
på Kronogården i onsdags 
morse, tillsammans med den 
internationella tv-kanalen 
Discovery Channel som fi l-
made montaget av moduler-
na från BoKlok. Det var det 
sista av totalt elva hus som 
iordningställdes.

– Prisvärda bostäder på 
löpande band var det som 
fångade kanalens intresse, 
berättar Sacha Pardon på 
BoKlok.

Vad gör Kronogården 
så attraktivt?

– Rätt pris och rätt av-
stånd från Göteborg är av-
görande faktorer. Det har 
funnits ett uppdämt behov 
av hyres- och bostadsrätter 
i det här området. Det fi nns 
många äldre som vill sälja 
sina hus, men ändå bo kvar 
på orten, säger Stefan Borg-
vall och tillägger:

– Med BoKlok-konceptet 
kan vi bygga snabbt och ef-
fektivt, hålla låga priser. Det 
är korta ledtider.

Modulerna tillverkas i 
Gullringen och transpor-
teras sedan på trailers dit 
de ska. Ett hus med sex lä-
genheter färdigställs på en 
vecka. Varje lägenhet består 
av ett antal moduler.

– Vi kombinerar Skanskas 
gedigna erfarenhet av att 
bygga hus med IKEA:s ge-
digna erfarenhet av att inre-
da dem, säger Sacha Pardon 
och avslutar med följande 
budskap:

– BoKlok bygger gärna 
mer i Ale kommun. Intresset 
har varit så stort i Älvängen 
att det fi nns utrymme för fl er 
områden.

Kronogården tar form

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 I slutet av maj är det inflyttningsklart i hyreslägenheterna på Kronogården i Älvängen. 

Sacha Pardon, BoKlok.

FAKTA BOKLOK

BoKlok är ett annorlunda 
boendekoncept som har ut-
vecklats av IKEA och Skan-
ska. Man bygger bostäder 
med god design, funktion 
och kvalitet till ett lågt pris. 
BoKlok bygger omkring 600 
bostäder per år och hittills 
har vi byggt 5 000 bostäder. 

 Med hjälp av kranbil lyfts modulerna till BoKlok-husen på plats. I första skedet handlar det 
 om 36 hyreslägenheter och 30 bostadsrätter. 

– Infl yttning i slutet av maj om allt fl yter på

Vi fyller 20år
AFRIKANSK
MARGUERITPELARGONMARGUERIT

Gäller på ordinarie priser. Ej snittblommor, bl-checkar,  
tjänster eller beställningar. En gång per hushåll. 
Gäller 24-27 april 2014. Medtag kupong.

20%PÅ VALFRI 
VARA

Vi firar vårt jubileum med flera  

fantastiska erbjudanden!

20kr20kr 20kr
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gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

ÄLVÄNGEN. Kronogår-
den växer fram och 
nu går det att skönja 
konturerna av hur bo-
stadsområdet kommer 
att se ut.

Den 28 maj ska det 
vara klart för infl yttning 
i hyresrätterna.

– Det rör sig om 36 
hyreslägenheter som 
alla är uthyrda. Intresset 
har varit rekordstort, 
säger Skanskas projekt-
ledare Stefan Borgvall.

Parallellt med de röda hy-
resrätterna byggs också 30 
bostadsrätter. Här är infl ytt-
ning planerad att ske i två 

etapper – i mitten och i slutet 
av juni.

– Efter semestern påbör-
jas sedan markarbetena för 
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området, förklarar Stefan 
Borgvall.
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internationella tv-kanalen 
Discovery Channel som fi l-
made montaget av moduler-
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funnits ett uppdämt behov 
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många äldre som vill sälja 
sina hus, men ändå bo kvar 
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vall och tillägger:
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Modulerna tillverkas i 
Gullringen och transpor-
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mer i Ale kommun. Intresset 
har varit så stort i Älvängen 
att det fi nns utrymme för fl er 
områden.

Kronogården tar form

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 I slutet av maj är det inflyttningsklart i hyreslägenheterna på Kronogården i Älvängen. 

Sacha Pardon, BoKlok.

FAKTA BOKLOK

BoKlok är ett annorlunda 
boendekoncept som har ut-
vecklats av IKEA och Skan-
ska. Man bygger bostäder 
med god design, funktion 
och kvalitet till ett lågt pris. 
BoKlok bygger omkring 600 
bostäder per år och hittills 
har vi byggt 5 000 bostäder. 

 Med hjälp av kranbil lyfts modulerna till BoKlok-husen på plats. I första skedet handlar det 
 om 36 hyreslägenheter och 30 bostadsrätter. 

– Infl yttning i slutet av maj om allt fl yter på

Vi fyller 20år
AFRIKANSK
MARGUERITPELARGONMARGUERIT

Gäller på ordinarie priser. Ej snittblommor, bl-checkar,  
tjänster eller beställningar. En gång per hushåll. 
Gäller 24-27 april 2014. Medtag kupong.

20%PÅ VALFRI 
VARA

Vi firar vårt jubileum med flera  

fantastiska erbjudanden!

20kr20kr 20kr

matglädje 
varje dag

FLÄSKYTTERF
Ursprung Sverige • Ca 750 g

Max 2 köp/hushåll

/kg

GRÄDDGLASSTriumf Glass • 0,5 lVanilj, salta mandlar, choklad mflMax 3 köp/hushåll

/st

KYCKLINGFILÉ
ICA • 1,8 kg • Fryst

Jfr pris 49:44/kg

Max 1 köp/hushåll

KLIPP!

89:-/st

1,8 kg

KRÖGARSKINKA
Ridderheims

Jfr pris 99kr/kg • Max 3 hg/kund
I manuella delikatessen

I manuella

delikatessen

/hg

FÖRKOKTA
MAJSKOLVAR

ICA • 400 g • Jfr pris 25:00/kg

/st

KAFFELÄNGD
Dahls • 400 g

Mandel, kanel, vete och pistage

/st

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller hela vecka 17 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale
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Haifa Al-Nasir från Nö-
dinge är nominerad till Årets 
nybyggare i Västra Göta-
land. Därmed är hon en av 
tre som kan komma att få 
ta emot 10 000 kronor ur 
landshövdingens hand. Ett 
pris som delas ut till företa-
gare födda i annat land än 
Sverige.

 Haifa Al-Nasir, som 
driver Apoteksgruppen nr 
5 i Göteborg tillsammans 
med Daniela Rohlén, är en 
av totalt tre som nominerats 
till prestigefyllda Årets ny-
byggare i Västra Götaland. 
Får Haifa Al-Nasir priset 
går hon dessutom vidare till 
en nationell tävling.

 Den 7 maj har hon chan-
sen att vinna 10 000 kronor, 
ett pris pristagarna får i 
Residenset av landshövding 
Lars Bäckström. Priset är 
en viktig symbol.

– Det är en uppmunt-
ran till nya svenskar att 
det finns en möjlighet att 
lyckats. Även om man ser 

hinder. Man kan etablera sig 
och lyckas i Sverige, säger 
Shahrokh Taghvamanesh, 
IFS-rådgivare på Almi Väst.

 På vilka sätt är entre-
prenörer med invandr-
arbakgrund viktiga för 
Västsverige?

– De bidrar med att 
förnya och förändra Sverige. 

De bidrar till välfärden 
och skapar attraktiva städer 
att bo i. De ser också ofta 
lösningar som vi infödda 
svenskar traditionellt inte 
gör. Det gör att vi kan dra 
nytta av mångfalden och får 
kompetens till Sverige.

Nödingeföretagare nominerad till regionalt nybyggarpris

Nu kommer signaler 
som är mycket positiva för 
företagen i Ale. Både ban-
kerna och företagen i hela 
Sverige är positiva till kon-
junkturutvecklingen, visar 
två undersökningar gjorda 
på uppdrag av statliga Almi.

– De här signalerna 
kan vara avgörande för att 
företag och personer med 
exempelvis nya idéer till 
innovationer i Ale tar steget 
och satsar. Mentala spärrar 
släpper, säger Sara Wallin, 
vd för Almi Väst.

När bankerna ökar sin 
utlåning och företagen går 
bättre får det en positiv 
spiraleffekt för hela närings-
livet.

– Det är mycket psyko-
logi i ekonomi. Under en 
period har det varit skakigt. 
Vi behöver de här signalerna 
för att få framtidstro, säger 
Sara Wallin.

Undersökningarna visar 
att över 70 procent av bank-
kontoren tror att konjunk-
turen kommer att stärkas på 
ett års sikt. När samma fråga 
ställs till små och medelstora 
företag ser bilden ungefär 
likadan ut. Över 70 procent 
tror att konjunkturen stärks.

En tredjedel av bankkon-
toren uppger att utlåningen 
till företag ökade under 
årets första kvartal. Man är 
mycket positiv till den kom-
mande utlåningen, närmare 
hälften av kontoren tror att 
utlåningen ökar under det 
kommande året.

Lånebehoven ökar också 
för företagen, ett tecken på 
att de är i behov, och vågar, 
investera och satsa när kon-
junkturen stärks.

När företagen svarar på 
frågan om lånebehovet sva-
rar 26 procent av företagen 
att lånebehovet ökade under 
första kvartalet. På längre 
sikt tror mer än 30 procent 
av företagen att lånebehovet 
kommer att öka. 41 procent 
av företagen uppger att låne-
behovet avser rörelsekapital 
och 25 procent att det avser 
maskiner och inventarier.

Bankkontorens företags-
utlåning går till största delen 
till små och medelstora 
företag. Nio av tio kontor 
uppger att mellan 80 och 
100 procent av utlåningen 
går till företag med färre än 
250 anställda.

Positivt
för företag 
i Ale

UNDERSÖKNINGARNA

Undersökningarna genom-
förs varje kvartal av CMA 
– Centrum för Marknadsana-
lys AB på uppdrag av Almi 
Företagspartner AB. Ban-
kundersökningen är baserad 
på telefonintervjuer med 
150 bankkontorschefer i 
hela landet. Företagsunder-
sökningen är baserad på en 
webbenkät som har besva-
rats av 508 företagsledare 
eller ekonomiansvariga i 
små och medelstora företag. 
De senaste undersökningar-
na är baserade på telefon-
intervjuer under perioden 
17-31 mars 2014.BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

SÅLDA VILLOR
VIA KUNDREGISTRET

Fyrklövergatan 51 – Nödinge

Westmarks Gränd 29 – Nödinge

Rosengången 16 – Nödinge

Fyrklövergatan 123 – Nödinge

Båtsmansvägen 13 – Älvängen

Egnahemsvägen 6 – Nol

KOMMANDE BOSTÄDER

BR Skolvägen 3b – Bohus

BR Idrottsvägen 10b – Surte

Villa Åkergränd 1 – Bohus

Villa Fredings Väg 10 – Alafors

Villa Stinsvägen 30 – Alvhem

Villa Brobacken 5 – Alafors

Villa Pussen Askebo 495 – Nol

Villa Alekärrsvägen 13 – Alafors

Villa Ranneberg Västergård 325 – Älvängen

Villa Blåsippsvägen 38 – Älvängen

i samarbete med 

Lars-Erik Eriksson , Daniel Eriksson, Monica Carlsson, Marie Engström, Niclas Hylander, Sandra Andersson, Nadia Largo Westin, Danijela Todorovic

Välkommen att kontakta oss! Alebutiken, Ale Torg , -  .

ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 3 159 kr/
månad. EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 9 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 431 kvm .
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 8.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 543 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 4.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 380 000 kr/bud. TOMT 1 419
kvm. EP 121 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Egnahemsvägen 8. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NOL 4 rok, 104 + 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 765 000 kr/bud. TOMT 2 021
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Gällsås 370. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 140 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 
Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Gäller ej beställningsvaror. Gäller torsdag 24/4 till söndag 27/4

25 ÅRSJUBILEUM

25%
RABATT
PÅ ORDINARIE PRISER!

10% RABATT!
PÅ NEDSATTA PRISER!
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 15 april
Inbrott
En butik på Göteborgsvägen 
i Älvängen får påhälsning av 
tjuvar. Låset till bakdörren 
borras upp. Kassan med kon-
tanter tillgrips.

Torsdag 17 april
Bostadsinbrott
Inbrott i bostad vid Norra 
Kattunga, Nygård. En familj 
upptäcker ett inbrott i sin 
bostad. Oklart vad som till-
gripits. En anmälan skrivs 
och en närmare brottsplats-
undersökning görs.

Villainbrott på Radhus-
vägen i Surte under natten. 
Inbrottet sker medan famil-
jen ligger och sover. Oklart 
vad som tillgripits.

Lördag 19 april
Tobakstjuvar
Nattligt inbrott på Gulf i 
Nol. Tre maskerade personer 
genomför gärningen. Tobaks-
varor tillgrips.

Söndag 20 april
Viltolycka
Strax före klockan 23 inträf-
far en viltolycka i Lilla Edet. 
På länsväg 167 i Väster-
landa kör en personbil på 
en älg. Inga personskador. 
Älgen försvinner ut i ter-
rängen och platsen märks ut 
så att jägare kan söka efter 
djuret.

NÖDINGE. På E45 i höjd 
med Ale Torg kollidera-
de två personbilar i nå-
got som kan beskrivas 
som en frontalkrock. 

Olyckan inträffade 
i norrgående riktning 
strax efter klockan halv 
tolv på onsdagsförmid-
dagen.

Två personer fördes 
till sjukhus med okända 
skador.

Vittnen uppger att den ena 
bilen kört på en refug, stud-
sat ut i vägbanan och blivit 
påkörd av den andra bilen. 
Båda bilarna togs i beslag för 
en teknisk undersökning ef-

ter den våldsamma kollision 
som inträffade i Nödinge.

Trafikolyckan vållade 
ett stort räddningspådrag. 
Räddningstjänst, polis, 
ambulans samt helikopter 
ryckte ut till olycksplatsen. 
En förare avfördes med am-

bulanshelikopter till Sahl-
grenska. Den andre föraren 
avfördes med okända skador 
till närliggande vårdcentral.

Båda körfälten i norrgåen-
de riktning på E45 stängdes 
av under räddningsarbetet.

JONAS ANDERSSON

Ambulanshelikopter avförde en av de skadade till Sahlgrenska 
sjukhuset.

En våldsam kollision mellan två bilar inträffade på E45 i höjd med Ale Torg på onsdagsförmiddagen.
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– Två personer 
till sjukhus

Våldsam kollision i Nödinge46 glada pensionärer besökte Mr Johanssons.

För tre år sedan starta-
de Sportlife i Älvängen 
träningspass för seniorer. 
Det var cirkelträning där 
man stärker muskler i 
hela kroppen, zumba och 
zumba toning där man får 
svänga på höfterna och bli 
rörlig i fötterna till härlig 
musik. Men framför allt 
har vi kul tillsammans. Vi 
pratar, skrattar och käm-
par på, var och en i sin 
takt. Kaffe med choklad-
bit och prat efteråt gör att 
man lär känna och knyter 
kontakter med andra. 

Vi har så trevligt 
tillsammans att Lisbeth 
Nilsson och jag tyckte 
att vi skulle gör något 
ytterligare tillsammans. 
Därför bokade vi bord på 
Mr Johanssons restaurang 
i Älvängen för en after 
work. Förra fredagen var 
vi 46 glada personer som 
åt gott och hade mycket 
trevligt tillsammans. Och 
vi lovade varandra att det 
skulle bli fler liknande 
tillfällen. 

Lena Svanström

Lustfylld
seniorträning

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

NYCKELFÄRDIGA 
SOLCELLSPAKET
Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder i samarbete med JIO Eltjänst och Sol Eye  
komplett installerade solcellspaket innehållande:

  Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti och 26 års 
linjärprestandagaranti.

 Växelriktare med 5 års garanti.

 Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt elöverskott.

Du kan även få hjälp med att ansökan om statligt investerings-
bidrag samt att sälja eventuellt elöverskott, elcertifikat och 
ursprungsgarantier. 

Helkund innebär att du är både nätkund och elhandelskund hos Ale El. 
Priserna gäller tillsvidare, dock längst tom. den 30 juni 2014.

Summa inkl moms 
Summa med ROT 
Helkundsrabatt 
Summa ROT, rabatt

1,25 kW

36 900 kr 
33 241 kr 
-1 500 kr 
31 741 kr

3 kW

77 900 kr 
70 558 kr 
- 1 500 kr 
69 058 kr

5,25 kW

118 900 kr 
106 503 kr 
-1 500 kr 

105 003 kr

7 kW

149 900 kr 
135 915 kr 
- 1 500 kr 
134 415 kr

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Ring om du har frågor 
om hörsel eller hörselskador.

www.horsellinjen.se.

Hörsellinjen
0771-888000

Hörselskadades Riksförbund
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NÖDINGE. Med ungdom-
lig entusiasm på scen 
och en festlunch firade 
Ale kommuns drog-
förebyggande arbete, 
Vakna, tio år.

Nyckelpersoner, 
politiker och samarbets-
partners fanns alla på 
plats.

– Det känns jättekul 
att kunna få göra detta 
som ett bevis för att 
det drogförebyggande 
arbetet är något vi utför 
tillsammans i Ale, sa 
Vaknas ledare, Thomas 
Berggren.

Sabahudin Sabani var bara nio 
år när han kontaktade Vakna 
första gången. Ett år senare 
ansökte han om 800 kronor 
ur Vaknafonden till en rökma-
skin för att kunna skapa rätt 
effekter till sin första riktiga 
musikal i Nödinge. Vem kun-
de bättre agera konferencier 
när Vakna bjöd in till en jubi-
leumslunch i Ale gymnasium 
tio år senare? Tillsammans 
med ett tiotal dansanta vän-
ner bjöd han också på ett en-
ergirikt smakprov av vad som 
komma skall när Vaknas jubi-
leumsföreställning har premi-
är senare i maj. På scen stod 
också det populära Alebandet 
The Sympathy med Viktor 
Larsson, Mattias Salek och 
sångaren Anders Ahlbom. 
De levererade i vanlig ord-
ning och är också ett gäng 
grabbar som alltid ställt upp i 
olika Vakna-sammanhang.

– Vi har så otroligt många 
positiva ungdomar i den här 

kommunen och det är genom 
att stimulera dessa som vi 
inspirerar fler att välja deras 
alternativ, istället för miss-
bruk och andra destruktiva 
handlingar, menar Thomas 
Berggren.

Det var 2004 som polisen 
varnade för ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar i 
Ale. Politikerna vilade inte 
på hanen, utan tog snabbt 
beslut om att kraftsamla. 
Thomas Berggren utsågs till 
projektledare för att ta fram 
en handlingsplan. Projektet 
fick namnet Vakna. Det blev 
en hård lansering som gick 
ut på att väcka allmänheten, 
näringslivet och föreningsli-
vet om att ”droger dödar”. En 
bred informationskampanj till 
föräldrar samtidigt som äldre 
ungdomar engagerades i en 
föreställning som senare an-
vändes för att nå de blivande 
tonåringarna.

Positivt fokus
– Vår idé har hela tiden varit 
att försöka lyfta de positiva 
krafterna och inte fokusera 
för mycket på själva drogpro-
blemet. Det har vi redan ett 
system för, istället gäller det 
att jobba förebyggande med 
de som inte redan har hamnat 
snett. Tonåringar behöver fö-
rebilder och positiva alterna-
tiv. Det är detta vi jobbar med 
att försöka visa upp så alla ska 
kunna hitta sin plats i samhäl-
let, säger Thomas Berggren.

Vakna blev snabbt en an-
gelägenhet även för närings-
livet. ICA Kvantum tog fram 
en påse redan 2005 och denna 
har sålt för drygt 1,6 miljoner 

kronor. Pengar som oavkortat 
har gått till nya aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Eka Che-
micals avsatte 2011 delar av 
sina julklappspengar till för-
mån för Vaknafonden. Svensk 
Fastighetsförmedling lämnar 
en provision till fonden för 
varje sålt objekt i Ale. Listan 
kan göras lång.

– Det är därför vi numera 
säger ”Vakna – tillsammans 
mot droger”. Engagemanget 
för dessa frågor är impone-
rande, men självklart önskar 
jag att jag kunde stå här idag 
och säga att nu behöver vi 
inte göra mer. Alla är drog-
fria. Tyvärr ser verkligheten 
annorlunda ut. Dagens ung-
dom frestas hela tiden av nya 
droger och vi måste fortsätta 
jobba aktivt med att lyfta al-
ternativen, säger Berggren 
som 2012 utsågs till Sveriges 
bästa drogförebyggare.

Det om inte annat visar att 
Ale har kommit långt och har 
något att vara stolt över.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

The Sympathy med Viktor Larsson, Anders Ahlbom och Mattias Salek bjöd på finstämd musikunderhållning.

Vakna bjöd in till jubileumslunch i samband med sitt 10-årsfirande och flera av de företagare som 
stöttar det drogförebyggande arbetet fanns på plats.

Sabahudin Sabani agerade konferencier när Vakna firade 10 år 
och passade själv på att hylla projektet.

– Vakna bjöd på jubileumslunch med ungdomlig fägring
10 år tillsammans mot droger

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
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 15 april
Inbrott
En butik på Göteborgsvägen 
i Älvängen får påhälsning av 
tjuvar. Låset till bakdörren 
borras upp. Kassan med kon-
tanter tillgrips.

Torsdag 17 april
Bostadsinbrott
Inbrott i bostad vid Norra 
Kattunga, Nygård. En familj 
upptäcker ett inbrott i sin 
bostad. Oklart vad som till-
gripits. En anmälan skrivs 
och en närmare brottsplats-
undersökning görs.

Villainbrott på Radhus-
vägen i Surte under natten. 
Inbrottet sker medan famil-
jen ligger och sover. Oklart 
vad som tillgripits.

Lördag 19 april
Tobakstjuvar
Nattligt inbrott på Gulf i 
Nol. Tre maskerade personer 
genomför gärningen. Tobaks-
varor tillgrips.

Söndag 20 april
Viltolycka
Strax före klockan 23 inträf-
far en viltolycka i Lilla Edet. 
På länsväg 167 i Väster-
landa kör en personbil på 
en älg. Inga personskador. 
Älgen försvinner ut i ter-
rängen och platsen märks ut 
så att jägare kan söka efter 
djuret.

NÖDINGE. På E45 i höjd 
med Ale Torg kollidera-
de två personbilar i nå-
got som kan beskrivas 
som en frontalkrock. 

Olyckan inträffade 
i norrgående riktning 
strax efter klockan halv 
tolv på onsdagsförmid-
dagen.

Två personer fördes 
till sjukhus med okända 
skador.

Vittnen uppger att den ena 
bilen kört på en refug, stud-
sat ut i vägbanan och blivit 
påkörd av den andra bilen. 
Båda bilarna togs i beslag för 
en teknisk undersökning ef-

ter den våldsamma kollision 
som inträffade i Nödinge.

Trafikolyckan vållade 
ett stort räddningspådrag. 
Räddningstjänst, polis, 
ambulans samt helikopter 
ryckte ut till olycksplatsen. 
En förare avfördes med am-

bulanshelikopter till Sahl-
grenska. Den andre föraren 
avfördes med okända skador 
till närliggande vårdcentral.

Båda körfälten i norrgåen-
de riktning på E45 stängdes 
av under räddningsarbetet.

JONAS ANDERSSON

Ambulanshelikopter avförde en av de skadade till Sahlgrenska 
sjukhuset.

En våldsam kollision mellan två bilar inträffade på E45 i höjd med Ale Torg på onsdagsförmiddagen.
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– Två personer 
till sjukhus

Våldsam kollision i Nödinge46 glada pensionärer besökte Mr Johanssons.

För tre år sedan starta-
de Sportlife i Älvängen 
träningspass för seniorer. 
Det var cirkelträning där 
man stärker muskler i 
hela kroppen, zumba och 
zumba toning där man får 
svänga på höfterna och bli 
rörlig i fötterna till härlig 
musik. Men framför allt 
har vi kul tillsammans. Vi 
pratar, skrattar och käm-
par på, var och en i sin 
takt. Kaffe med choklad-
bit och prat efteråt gör att 
man lär känna och knyter 
kontakter med andra. 

Vi har så trevligt 
tillsammans att Lisbeth 
Nilsson och jag tyckte 
att vi skulle gör något 
ytterligare tillsammans. 
Därför bokade vi bord på 
Mr Johanssons restaurang 
i Älvängen för en after 
work. Förra fredagen var 
vi 46 glada personer som 
åt gott och hade mycket 
trevligt tillsammans. Och 
vi lovade varandra att det 
skulle bli fler liknande 
tillfällen. 

Lena Svanström

Lustfylld
seniorträning

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

NYCKELFÄRDIGA 
SOLCELLSPAKET
Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder i samarbete med JIO Eltjänst och Sol Eye  
komplett installerade solcellspaket innehållande:

  Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti och 26 års 
linjärprestandagaranti.

 Växelriktare med 5 års garanti.

 Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt elöverskott.

Du kan även få hjälp med att ansökan om statligt investerings-
bidrag samt att sälja eventuellt elöverskott, elcertifikat och 
ursprungsgarantier. 

Helkund innebär att du är både nätkund och elhandelskund hos Ale El. 
Priserna gäller tillsvidare, dock längst tom. den 30 juni 2014.

Summa inkl moms 
Summa med ROT 
Helkundsrabatt 
Summa ROT, rabatt

1,25 kW

36 900 kr 
33 241 kr 
-1 500 kr 
31 741 kr

3 kW

77 900 kr 
70 558 kr 
- 1 500 kr 
69 058 kr

5,25 kW

118 900 kr 
106 503 kr 
-1 500 kr 

105 003 kr

7 kW

149 900 kr 
135 915 kr 
- 1 500 kr 
134 415 kr

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Ring om du har frågor 
om hörsel eller hörselskador.

www.horsellinjen.se.

Hörsellinjen
0771-888000

Hörselskadades Riksförbund
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NÖDINGE. Med ungdom-
lig entusiasm på scen 
och en festlunch firade 
Ale kommuns drog-
förebyggande arbete, 
Vakna, tio år.

Nyckelpersoner, 
politiker och samarbets-
partners fanns alla på 
plats.

– Det känns jättekul 
att kunna få göra detta 
som ett bevis för att 
det drogförebyggande 
arbetet är något vi utför 
tillsammans i Ale, sa 
Vaknas ledare, Thomas 
Berggren.

Sabahudin Sabani var bara nio 
år när han kontaktade Vakna 
första gången. Ett år senare 
ansökte han om 800 kronor 
ur Vaknafonden till en rökma-
skin för att kunna skapa rätt 
effekter till sin första riktiga 
musikal i Nödinge. Vem kun-
de bättre agera konferencier 
när Vakna bjöd in till en jubi-
leumslunch i Ale gymnasium 
tio år senare? Tillsammans 
med ett tiotal dansanta vän-
ner bjöd han också på ett en-
ergirikt smakprov av vad som 
komma skall när Vaknas jubi-
leumsföreställning har premi-
är senare i maj. På scen stod 
också det populära Alebandet 
The Sympathy med Viktor 
Larsson, Mattias Salek och 
sångaren Anders Ahlbom. 
De levererade i vanlig ord-
ning och är också ett gäng 
grabbar som alltid ställt upp i 
olika Vakna-sammanhang.

– Vi har så otroligt många 
positiva ungdomar i den här 

kommunen och det är genom 
att stimulera dessa som vi 
inspirerar fler att välja deras 
alternativ, istället för miss-
bruk och andra destruktiva 
handlingar, menar Thomas 
Berggren.

Det var 2004 som polisen 
varnade för ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar i 
Ale. Politikerna vilade inte 
på hanen, utan tog snabbt 
beslut om att kraftsamla. 
Thomas Berggren utsågs till 
projektledare för att ta fram 
en handlingsplan. Projektet 
fick namnet Vakna. Det blev 
en hård lansering som gick 
ut på att väcka allmänheten, 
näringslivet och föreningsli-
vet om att ”droger dödar”. En 
bred informationskampanj till 
föräldrar samtidigt som äldre 
ungdomar engagerades i en 
föreställning som senare an-
vändes för att nå de blivande 
tonåringarna.

Positivt fokus
– Vår idé har hela tiden varit 
att försöka lyfta de positiva 
krafterna och inte fokusera 
för mycket på själva drogpro-
blemet. Det har vi redan ett 
system för, istället gäller det 
att jobba förebyggande med 
de som inte redan har hamnat 
snett. Tonåringar behöver fö-
rebilder och positiva alterna-
tiv. Det är detta vi jobbar med 
att försöka visa upp så alla ska 
kunna hitta sin plats i samhäl-
let, säger Thomas Berggren.

Vakna blev snabbt en an-
gelägenhet även för närings-
livet. ICA Kvantum tog fram 
en påse redan 2005 och denna 
har sålt för drygt 1,6 miljoner 

kronor. Pengar som oavkortat 
har gått till nya aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Eka Che-
micals avsatte 2011 delar av 
sina julklappspengar till för-
mån för Vaknafonden. Svensk 
Fastighetsförmedling lämnar 
en provision till fonden för 
varje sålt objekt i Ale. Listan 
kan göras lång.

– Det är därför vi numera 
säger ”Vakna – tillsammans 
mot droger”. Engagemanget 
för dessa frågor är impone-
rande, men självklart önskar 
jag att jag kunde stå här idag 
och säga att nu behöver vi 
inte göra mer. Alla är drog-
fria. Tyvärr ser verkligheten 
annorlunda ut. Dagens ung-
dom frestas hela tiden av nya 
droger och vi måste fortsätta 
jobba aktivt med att lyfta al-
ternativen, säger Berggren 
som 2012 utsågs till Sveriges 
bästa drogförebyggare.

Det om inte annat visar att 
Ale har kommit långt och har 
något att vara stolt över.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

The Sympathy med Viktor Larsson, Anders Ahlbom och Mattias Salek bjöd på finstämd musikunderhållning.

Vakna bjöd in till jubileumslunch i samband med sitt 10-årsfirande och flera av de företagare som 
stöttar det drogförebyggande arbetet fanns på plats.

Sabahudin Sabani agerade konferencier när Vakna firade 10 år 
och passade själv på att hylla projektet.

– Vakna bjöd på jubileumslunch med ungdomlig fägring
10 år tillsammans mot droger

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
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NÖDINGE. Sabahudin 
Sabani är bara 19 år, 
men har redan gjort fler 
musikaler än det går att 
hålla räkning på.

Lagom till Vaknas 
10-årsjubileum är det 
premiär för ”Aim for the 
top” med dansare från 
framför allt Göteborg.

– Men huvudrol-
len spelas av Sandra 
Poswiatowska från 
Nödinge och det här är 
en föreställning som jag 
hoppas ska inspirera 
ungdomar att förverkli-
ga sina egna drömmar, 
säger Sabi.

Det är få som förknippas så 
mycket med Vakna som Saba-
hudin Sabani, mest känd som 
Sabi. Tidigt knöt han värde-
fulla kontakter och genom 
det drogförebyggande arbe-
tet i Ale har han sökt stöd för 
sina idéer. Det har framför allt 
handlat om att få möjlighet att 
genomföra musik- och dans-
föreställningar.

– Sabi har varit ett föredö-
me och en god ambassadör 
för ungdomar som vill något. 

Hans föreställningar har en-
gagerat många ungdomar i 
Ale, därför var det självklart 
för oss att försöka göra något 
ihop med honom nu när Vak-
na firar 10 år. Det känns väl-
digt roligt att vi nu kan pre-
sentera en ny föreställning, 
säger Thomas Berggren, 
drogförebyggare i Ale kom-
mun.

Eget klädmärke
Sabi har läst på Schillerska 
gymnasiet i Göteborg och tar 
studenten i vår, men i kom-
bination med sina studier 
har han också utvecklat ett 
eget klädmärke, ”Sabi”. Hans 
blogg var länge också en av 
Sveriges största ungdoms-
bloggar, men populariteten 
skapade också avundsjuka och 
fiender. Trakasserierna och 
förtalet på nätet efter en fel-
aktig nyhetsartikel i en större 
morgontidning höll på att 
knäcka Sabi.

– Jag har gått igenom en 
mycket tuff period. Över en 
natt förlorade jag 5000 fans 
på min Facebooksida och mitt 
varumärke förstördes helt. Nu 
är jag på väg tillbaka och bland 
annat tack vare möjligheten 
att göra den här dansmusika-
len har jag hittat ny kraft, be-
rättar Sabi för lokaltidningen.

Just nu pågår intensiva re-

petitioner för att få de sista 
pusselbitarna på plats inför 
premiären i Ale gymnasium 
den 18 maj. 20 dansare med-
verkar i föreställningen och 
minst lika många finns bakom 
scen. Totalt blir det tio vis-
ningar.

Tydligt budskap
– Aim for the top bygger på 
ett manus som jag skrev 2008 
tillsammans med manusför-
fattarna Nashwa Elazab och 
Emelia Hansson och bud-
skapet är tydligt. Du måste 
vakna för att kunna förverk-
liga dina drömmar, men att 
du aldrig får sluta tro utan 
ständigt blicka framåt och se 
möjligheterna. Det är en ren 
dansföreställning, där koreo-
grafin berättar det som repli-
kerna annars hade förmedlat. 
Det har inte varit alldeles en-
kelt, men vi har fått ihop det 
och det ska bli kul att se hur 
föreställningen mottas. Ener-
gi saknas i alla fall inte, lovar 
Sabi.

Själv har han redan målet 
klart för sig.

– Ja, jag känner mig klar 
med Sverige och Europa nu. 
Så fort jag kan drar jag vidare 
till Florida för att få jobb som 
koreograf.

Är det någon som vågar tro 
att han inte lyckas?

– I maj är det premiär för ”Aim for the top”
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Aim for the top. I Vaknas jubileumsföreställning medverkar bland andra Sandra Poswiatowska, 
Andrea Poth, Sabi Sabahudin och Elias Holm.

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

förord och övrig familjejuridik

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

Praktiskt och 
bekvämt boende!

Välkommen till Kärrvägen och detta optimalt planerade 
radhus som är perfekt för den lite mindre familjen! Här är 
mycket gjort såsom nyare kök, fasad och fönster. Isolerat 
förråd och garageplats i länga. Ett praktiskt och bekvämt 
boende. Välkommen på visning! 108 kvm. 

Pris 1.475.000:- som utgångspris
Visas 24/4. 
Kärrvägen 68.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Högt och  
fritt läge!

Välkommen till detta hus med perfekt lantligt läge strax 
utanför Skepplanda! Högt och fritt med altan i bästa 
solläge. Nytt kök 2009. Hel källare med gott om plats för 
hobby och förvaring. Ett mycket prisvärt och trivsamt 
boende på landet. Välkommen  72+68 kvm. 

Pris 1.295.000:- som utgångspris.
Visas 27/4. 
Ryk Backebo 325.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Underbart 
boende på landet!

Välkommen till detta otroligt charmiga hus med perfekt 
lantligt läge strax utanför Lödöse! Huset är mycket 
välskött men lämnar ändå utrymme för egen prägel. 
Härliga utrymmen med plats för hela familjen. Isolerat 
garage samt carport. Högt belägen med trivsam utsikt. Ett 
hus som måste ses och upplevas på plats! 122+70 kvm. 

Pris 1.475.000:- som utgångspris 
Visas 27/4. 
S:t Pders Älekärr 112.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se
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Sabi vill inspirera unga i Ale

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. Sabahudin 
Sabani är bara 19 år, 
men har redan gjort fler 
musikaler än det går att 
hålla räkning på.

Lagom till Vaknas 
10-årsjubileum är det 
premiär för ”Aim for the 
top” med dansare från 
framför allt Göteborg.

– Men huvudrol-
len spelas av Sandra 
Poswiatowska från 
Nödinge och det här är 
en föreställning som jag 
hoppas ska inspirera 
ungdomar att förverkli-
ga sina egna drömmar, 
säger Sabi.

Det är få som förknippas så 
mycket med Vakna som Saba-
hudin Sabani, mest känd som 
Sabi. Tidigt knöt han värde-
fulla kontakter och genom 
det drogförebyggande arbe-
tet i Ale har han sökt stöd för 
sina idéer. Det har framför allt 
handlat om att få möjlighet att 
genomföra musik- och dans-
föreställningar.

– Sabi har varit ett föredö-
me och en god ambassadör 
för ungdomar som vill något. 

Hans föreställningar har en-
gagerat många ungdomar i 
Ale, därför var det självklart 
för oss att försöka göra något 
ihop med honom nu när Vak-
na firar 10 år. Det känns väl-
digt roligt att vi nu kan pre-
sentera en ny föreställning, 
säger Thomas Berggren, 
drogförebyggare i Ale kom-
mun.

Eget klädmärke
Sabi har läst på Schillerska 
gymnasiet i Göteborg och tar 
studenten i vår, men i kom-
bination med sina studier 
har han också utvecklat ett 
eget klädmärke, ”Sabi”. Hans 
blogg var länge också en av 
Sveriges största ungdoms-
bloggar, men populariteten 
skapade också avundsjuka och 
fiender. Trakasserierna och 
förtalet på nätet efter en fel-
aktig nyhetsartikel i en större 
morgontidning höll på att 
knäcka Sabi.

– Jag har gått igenom en 
mycket tuff period. Över en 
natt förlorade jag 5000 fans 
på min Facebooksida och mitt 
varumärke förstördes helt. Nu 
är jag på väg tillbaka och bland 
annat tack vare möjligheten 
att göra den här dansmusika-
len har jag hittat ny kraft, be-
rättar Sabi för lokaltidningen.

Just nu pågår intensiva re-

petitioner för att få de sista 
pusselbitarna på plats inför 
premiären i Ale gymnasium 
den 18 maj. 20 dansare med-
verkar i föreställningen och 
minst lika många finns bakom 
scen. Totalt blir det tio vis-
ningar.

Tydligt budskap
– Aim for the top bygger på 
ett manus som jag skrev 2008 
tillsammans med manusför-
fattarna Nashwa Elazab och 
Emelia Hansson och bud-
skapet är tydligt. Du måste 
vakna för att kunna förverk-
liga dina drömmar, men att 
du aldrig får sluta tro utan 
ständigt blicka framåt och se 
möjligheterna. Det är en ren 
dansföreställning, där koreo-
grafin berättar det som repli-
kerna annars hade förmedlat. 
Det har inte varit alldeles en-
kelt, men vi har fått ihop det 
och det ska bli kul att se hur 
föreställningen mottas. Ener-
gi saknas i alla fall inte, lovar 
Sabi.

Själv har han redan målet 
klart för sig.

– Ja, jag känner mig klar 
med Sverige och Europa nu. 
Så fort jag kan drar jag vidare 
till Florida för att få jobb som 
koreograf.

Är det någon som vågar tro 
att han inte lyckas?

– I maj är det premiär för ”Aim for the top”
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

39/ST

1 KG COOP
KYCKLINGFILÉ

5 FÖR

99:-Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 
GREKISKT LANTBRÖD  

OCH GRYNETLIMPA
  2-PACK HALLON/ 

MARÄNGBAKELSE

BRIEOST

BANANER

995
/KG

/ST10:-

/KG4990
HUSHÅLLSOST

/ST19:-

PÄRON
 CONFERENCE

1145
/KG

2 KG
MORÖTTER

895
/ST
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/KG

1495
/KG

KVISTTOMATER

3990
/KG

FÄRSK FLÄSKFILÉ90
2990

/ST

NYGRILLAD
KYCKLING FLÄSKKARRÉ

5  FÖR

99:-

SERLA TOA/ 
HUSHÅLLS 
  PAPPER

ARIEL TVÄTTMEDEL

VÅR EGNA  

POTATISSALLAD

HALVA PRISET  

PÅ UTVALDA  

FRUKT&GRÖNT-  

SORTER!

GURKA

1345
/KG

790
/HG

4990
/KG

4  FÖR

GRILLSKIVOR  
AV KARRÉ

79:-

/ST49:-

TUJAHÄCK 

DRABANT

/ST

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING
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NÖDINGE. Teatergrup-
pen Flamzz är redo för 
sin andra föreställning.

”Världens bästa sjuk-
hus” spelas som en del i 
arrangemanget Spot-
light den 13 maj.

– Det kommer bli så 
himla kul, säger Hanna 
Eriksson, en av åtta 
skådespelare.

De medverkande kommer 
från kommunens dagliga 
verksamheter och teater-
gruppen Flamzz har övat 
tillsammans i snart ett år, 
men föreställningen som nu 
är aktuell har växt fram un-
der våren. Innan jul gjorde 
gruppen sitt första framträ-
dande när ”Sveriges roligaste 
historier” visades upp. Dra-
maledaren, Mats Berggren, 
kunde då konstatera att han 
förfogar över en mycket be-
gåvad grupp.

– De har ett härligt själv-
förtroende och är inte rädda 
för att göra bort sig. De kör 
bara vidare och Flamzz är ett 
bra namn på gruppen. Det 
blir lätt lite fl amsigt eftersom 

vi alltid har kul ihop. Det är 
otroligt mycket skratt, säger 
Berggren.

Under de senaste måna-
derna har de improviserat 
fram en pjäs med namnet 
”Världens bästa sjukhus”.

– Jag bestämde en plats 
där det fi nns ett antal rollfi -
gurer och sen har vi diskute-
rat fram hur dessa personer 
är. Tillsammans har vi skapat 
en handling och nu har vi till 
och med ett manus. Det blir 

även sång och musik, berät-
tar Berggren.

Att teatertimmarna i Ale 
gymnasium är populära rå-
der det ingen tvekan om. 
Gisela ska glädjen till trots 
spela en gammal arg sköter-

ska i pjäsen.
– Det blir spännande. Vi 

övar oss fram till något bra, 
säger hon.

Jerry har en annorlunda 
sjukdom i dramat. Han är 
nämligen inte sjuk på riktigt, 

utan kärlekssjuk. Han tvekar 
inte heller när han säger att 
det vi kommer att få se är 
verkligen ”Världens bästa 
sjukhus”.

Hanna och Sebastian 
spelar ett strävsamt par som 
skyller på varandra och det 
slutar med att båda läggs in 
på sjukhuset.

– Det ska bli kul att möta 
publiken. Vi ser verkligen 
fram mot premiären och 
hoppas att det blir fullsatt, 
säger Hanna.

Mats Berggen som har 
jobbat med gruppen i ett år 
är inte heller orolig.

– Det kan aldrig gå fel när 
du jobbar med människor 
som är konstant glada och 
så fantastiskt hjälpsamma. 
Dessutom har de ett tålamod 
som är guld värt när vi repe-
terar. De är helt enkelt feno-
menala och jag hoppas alla 
tar chansen att få lite positiv 
energi när de snart ska visa 
upp sina färdigheter, avslutar 
Berggren.

”Världens bästa sjukhus” 
är ett av inslagen i arrange-
manget Spotlight som Ale 
kommuns dagliga verksam-
heter står bakom. Det blir 
sång, musik, teater och ut-
ställningar i Ale gymnasium 
den 13 maj.

Teatergruppen Flamzz repeterar inför premiären av ”Världens bästa sjukhus” som är ett av inslagen i arrangemanget Spotlight i Ale 
gymnasium 13 maj.

– Snart premiär för den leende teatergruppen
Flamzz var namnet!

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

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Har du varit hos oss?
Vi har möbler, mattor ,lampor, gardinstänger, presenter m.m.

Möt sommaren med slipade 
solglasögon i din styrka!

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 
Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

JUST NU

20% 
rabatt  

på sängar från 

Stjärnbädden

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

ENSTYRKE 1.490:-
PROGRESSIVA 2.490:-
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ELGIGANTEN:  
Jamie Oliver Stekpanna 26 cm 249:–
Gäller t o m 27/4 2014 ord pris 549:–

ICA MAXI:  
Grillkryddad fl äskkarré 39.90:–/kg
Ursprung Sverige
Gäller t o m 27/4 2014

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

IEMS:  
Iems egna ramar  10%
Gäller t o m 27/4 2014

1000 gratis 
P-platser.

Ställ dig i P-huset och 
ta hissen direkt till 

butikerna.

Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Mån-fre 10–19  Lör 10–17  Sön 11–16         www.vimpelnalingsas.se         ICA Maxi alla dagar 06-23

BR-Leksaker

Vimpelns Zoo

95% av allt du behöver.

PREMIÄR
för Stadium Outlet

Fre 25 april
kl 09.00

CLAS OHLSON:  
Elcykel OFF COURSE 36v svart  7995:–
Gäller 24-30/4 2014 ord pris 8995:–

BR-LEKSAKER:  
Gatukritor   40:–
Gäller t o m 27/4 2014 

KLUBBPRIS

Öppnar 25 april  

40–70% på all sport 
– Stadium Outlet öppnar i Vimpeln
Fredag 25 april kl 09.00 slår Stadium Outlet upp dörrarna till sin nya butik i 
Vimpeln. På en yta motsvarande en hockeyrink med NHL-mått fi nns massor 
av sport och sportmode – som dessutom aldrig varit billigare…

RABATT

HANDEL 
när DEN Är 
SOM BÄST.



VECKA 17         NUMMER 16|20

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,
031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.
I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-24 56 44
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

Vi försäkrar fl est båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!

Glasscafé
NU ÖPPNAR VI ÄLVÄNGENS ENDA

KULGLASS  
I BÄGARE  
ELLER RÅN!
 MYS UNDER FILTEN I  
VÅR SERVERING

PRALINER • NÄRODLAT • TE
CHOKLAD • KAFFE • OLJOR 
& VINÄGER I LÖSVIKT

KAFFE PÅ

FÄRSKA

BÖNOR!

ÄLVÄNGEN. Anna Dahlin 
är NO-läraren som inte 
slutat lära.

I mars genomförde 
hon en miljöledarutbild-
ning ledd av nobelpris-
tagaren och miljökäm-
pen Al Gore.

Nu vill hon inspirera 
fl er – både lärarkollegor 
och elever.

Utbildningen Climate Le-

ader arrangerades i Johan-
nesburg, Sydafrika, och 
pågick under tre dagar. 700 
deltagare från 62 länder an-
slöt, en av dem var Anna 
Dahlin, NO-lärare på Aro-
seniusskolan i Älvängen.

– Det var enormt inspi-
rerande. Al Gore brinner 
verkligen för det han gör och 
är oerhört karismatisk som 
person. Samtidigt var det 
spännande att konstatera hur 
långt fram vi i Sverige ligger. 

OONNSDAG 30 APRIL KKLL 19-01
ALE GYMN

Inspirerad 
av Al Gore
– Nu vill Anna Dahlin sprida miljökunskapen vidare

Anna Dahlin, NO-lärare på Aroseniusskolan i Älvängen, fick chansen att gå en klimatledarutbildning 
under ledning av nobelpristagaren Al Gore i Sydafrika.

ANNA DAHLIN

Bor: Uspastorp
Familj: Gift med maken 
och undervattenfotografen 
Tobias, tre barn.
Yrke: NO-lärare.
Gör för miljön: ”Tänker på 
hur jag reser och skulle 
gärna vilja skapa vår egen 
energi på gården med 
minikraftverk, men det är 
dyrt”.

Jag fi ck ägna mycket tid åt att 
berätta om hur vi jobbar med 
miljöfrågor i undervisning-
en. Där är vi ett föregångs-
land, säger Anna Dahlin.

Nu är tanken att hon ska 
överföra sin kunskap till pe-
dagogiska fi lmer som kan 
användas i undervisningen. 
Det är något Anna tänker 
söka pengar för. Hon skul-
le också vilja utveckla appar 
med miljöspel, där eleverna 
får lära sig konsekvenserna 
av sitt handlande.

Under utbildningen stod 
självklart Afrika och deras 
klimatproblem i fokus, men 
Al Gore pratade också all-
mänt om hoten som alla 
måste ta på allvar. Höjda 
havsnivåer med varmare hav 
ger kraftigare oväder. Torkan 
är ett annat bekymmer. De 
tilltagande problemen kom-
mer på sikt att medföra att 
det skapas ”klimatfl ykting-
ar”, människor som tvingas 
på fl ykt på grund av livsmil-
jön.

– Ett annat problem är 
fattigdomen. Det fi ck vi se 
på nära håll. I Sydafria är 
det svårt att övertyga befolk-
ningen om vikten av att tän-
ka miljövänligt när de knappt 
har mat på bordet, säger 
Anna Dahlin.

De ekonomiska intressena 
är överhuvudtaget ett stort 
problem enligt henne. Det 
gäller inte bara vinstjagande 
företag, utan också var och 
en.

– Ytterst få är beredda att 
sänka levnadsstandarden för 
miljöns skull. Därför måste 
vi hitta lösningarna, de kli-
matsmarta alternativen och 
tänka ett par steg till. Våra 
val har betydelse och de är 
inte alltid så logiska. Göte-
borgs universitet reser till 
exempel med tåg inrikes, 
men fl yger utrikes. Varför? 
Tåg är väl alltid det miljö-
vänligaste alternativet? Nej, 
det beror ju på varifrån elen 
kommer. Vi får inte bidra till 
att kolkraftverken i Europa 
går på högvarv, menar Anna 
Dahlin.

Det märks tydligt att hon 
är stolt över att Sverige lig-
ger långt framme och att 
skolorna bidrar med att göra 
nästa generation mer miljö-
medveten.

– Miljöundervisningen 
genomsyrar hela skolgång-
en och på den punkten är 
vi tämligen unika, men Ale 
kommun skulle kunna göra 
ännu mer. Vi som bor på lan-
det till exempel och har barn 
på friskolan i Alafors mås-
te köra våra barn med egen 
bil, trots att den kommunala 
skolskjutsen kör förbi varje 
dag. Ibland skapar samhället 
sina egna miljöproblem.
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VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,
031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.
I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-24 56 44
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

Vi försäkrar fl est båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!

Glasscafé
NU ÖPPNAR VI ÄLVÄNGENS ENDA

KULGLASS  
I BÄGARE  
ELLER RÅN!
 MYS UNDER FILTEN I  
VÅR SERVERING

PRALINER • NÄRODLAT • TE
CHOKLAD • KAFFE • OLJOR 
& VINÄGER I LÖSVIKT

KAFFE PÅ

FÄRSKA

BÖNOR!

ÄLVÄNGEN. Anna Dahlin 
är NO-läraren som inte 
slutat lära.

I mars genomförde 
hon en miljöledarutbild-
ning ledd av nobelpris-
tagaren och miljökäm-
pen Al Gore.

Nu vill hon inspirera 
fl er – både lärarkollegor 
och elever.

Utbildningen Climate Le-

ader arrangerades i Johan-
nesburg, Sydafrika, och 
pågick under tre dagar. 700 
deltagare från 62 länder an-
slöt, en av dem var Anna 
Dahlin, NO-lärare på Aro-
seniusskolan i Älvängen.

– Det var enormt inspi-
rerande. Al Gore brinner 
verkligen för det han gör och 
är oerhört karismatisk som 
person. Samtidigt var det 
spännande att konstatera hur 
långt fram vi i Sverige ligger. 

OONNSDAG 30 APRIL KKLL 19-01
ALE GYMN

Inspirerad 
av Al Gore
– Nu vill Anna Dahlin sprida miljökunskapen vidare

Anna Dahlin, NO-lärare på Aroseniusskolan i Älvängen, fick chansen att gå en klimatledarutbildning 
under ledning av nobelpristagaren Al Gore i Sydafrika.

ANNA DAHLIN

Bor: Uspastorp
Familj: Gift med maken 
och undervattenfotografen 
Tobias, tre barn.
Yrke: NO-lärare.
Gör för miljön: ”Tänker på 
hur jag reser och skulle 
gärna vilja skapa vår egen 
energi på gården med 
minikraftverk, men det är 
dyrt”.

Jag fi ck ägna mycket tid åt att 
berätta om hur vi jobbar med 
miljöfrågor i undervisning-
en. Där är vi ett föregångs-
land, säger Anna Dahlin.

Nu är tanken att hon ska 
överföra sin kunskap till pe-
dagogiska fi lmer som kan 
användas i undervisningen. 
Det är något Anna tänker 
söka pengar för. Hon skul-
le också vilja utveckla appar 
med miljöspel, där eleverna 
får lära sig konsekvenserna 
av sitt handlande.

Under utbildningen stod 
självklart Afrika och deras 
klimatproblem i fokus, men 
Al Gore pratade också all-
mänt om hoten som alla 
måste ta på allvar. Höjda 
havsnivåer med varmare hav 
ger kraftigare oväder. Torkan 
är ett annat bekymmer. De 
tilltagande problemen kom-
mer på sikt att medföra att 
det skapas ”klimatfl ykting-
ar”, människor som tvingas 
på fl ykt på grund av livsmil-
jön.

– Ett annat problem är 
fattigdomen. Det fi ck vi se 
på nära håll. I Sydafria är 
det svårt att övertyga befolk-
ningen om vikten av att tän-
ka miljövänligt när de knappt 
har mat på bordet, säger 
Anna Dahlin.

De ekonomiska intressena 
är överhuvudtaget ett stort 
problem enligt henne. Det 
gäller inte bara vinstjagande 
företag, utan också var och 
en.

– Ytterst få är beredda att 
sänka levnadsstandarden för 
miljöns skull. Därför måste 
vi hitta lösningarna, de kli-
matsmarta alternativen och 
tänka ett par steg till. Våra 
val har betydelse och de är 
inte alltid så logiska. Göte-
borgs universitet reser till 
exempel med tåg inrikes, 
men fl yger utrikes. Varför? 
Tåg är väl alltid det miljö-
vänligaste alternativet? Nej, 
det beror ju på varifrån elen 
kommer. Vi får inte bidra till 
att kolkraftverken i Europa 
går på högvarv, menar Anna 
Dahlin.

Det märks tydligt att hon 
är stolt över att Sverige lig-
ger långt framme och att 
skolorna bidrar med att göra 
nästa generation mer miljö-
medveten.

– Miljöundervisningen 
genomsyrar hela skolgång-
en och på den punkten är 
vi tämligen unika, men Ale 
kommun skulle kunna göra 
ännu mer. Vi som bor på lan-
det till exempel och har barn 
på friskolan i Alafors mås-
te köra våra barn med egen 
bil, trots att den kommunala 
skolskjutsen kör förbi varje 
dag. Ibland skapar samhället 
sina egna miljöproblem.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 0303-74 60 05

nordicwellness.se

199
GYMKORT

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

TRÄNA UTAN BinDNINGSTID

GYM  
KONDITION 

FRIA VIKTER  
GRUPPTRÄNING  

PERSONLIG TRÄNING 
FÖRETAGSFRISKVÅRD  

UNGDOMSKORT  
SENIORKLUBB 
SOL & RELAX  

KOSTHJÄLP 
BARNDANS  

KIDZCLUB 
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1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

öppet 04-23



Ytterbyvägen 6, Kungälv Tel 0303-154 53 www.bekasikungalv.se

STUDENT
PAKET

189995

CC Gbg Nord 
Bultgatan 13 B, Rollsbo 
Mobil 070-810 65 35 
kungalv@crawfordcenter.com En riktigt bra garageportsaffär

GARAGEPORTS-
VECKA 5-11 maj

Vinn en  
garageport

inkl montage!
Anmäl dig nu!

Vi har garageportsvecka på  
på Bultgatan 13B!
Välkommen in till utställningen 5-11 maj 
och anmäl dig personligen för att delta i 
tävlingen om att vinna en garageport med 
montage!

erbjudanden hela veckan!

*Erbjudandet gäller 5-11 maj vid köp av 
garageport med montage, maxbelopp 25.000:-.
Kan ej komb med andra rabatter & erbjudanden. 
Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

Korv med bröd 
och fika för den 
sugne!

26-27 april

BÅTHELG
Kom och se årets båtnyheter hos oss på Kode Marin & Maskin 26-27 april 10.00-15.00

Välkommen att träffa våra leverantörer 

och ta del av fina erbjudanden!

TÄVLING

Köp Er nya båt idag, vi 
bjuder på bottenmålning, 

klass tre låspaket med motorlås 
samt Securmark-stöldskydds-

märkning av motorn 
(värde cirka 8.500:-)

Idag!Fika!

Spännande

tävling med

fina priser!

Finans

Nytorget 1 Kungälv  |  mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14  |  www.bomansfoto.se

f tFrån 295:- 
Pinne och regnskydd ingår alltid.

Dags att beställa 
studentskylt!
Välj mellan våra designskyltar,
lyxskyltar eller klassiska modeller.
Gå in på vår hemsida eller ring oss för mer information.

Kungälvs Centrum
Öppettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15 Gilla oss på  

Facebook

Vi har 
fullstortiment 

av MARIA 
ÅKERBERG!
Välkomna!
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Sveriges största 

GRILLFEST!

ICA MAXI – PÅ TURNÉ

FREDAG DEN 25/4 KOMMER TURNÉN HIT 
TILL OSS PÅ ICA MAXI KUNGÄLV!

Vi brinner för grillat, därför vill vi bjuda in dig till 
Sveriges största grillfest den 25/4 kl. 11–18.

Vi erbjuder en dag fullspäckad med aktiviteter, 
kampanjpriser, tävlingar och smakprover för stora som 

små både i butiken och utanför. Vi är laddade 
för en glödhet fest. Du också hoppas vi! 

Välkommen! 

Provsmaka
grill at till agat av 
en riktig grill mästare; 
Andreas Mathiass on, 
vinn are av 
TV-programm et 
Grill mästarna 2013

· Massor av inspirerande smakprover
· Skattjakt i butiken för alla barn
· Mingla med våra grillexperter
· Glödheta erbjudanden på grillar och mat 
· Tävlingar
· Pyssel, lek och förtur till korvgrillen för   
 alla barn
· Ansiktsmålning
· Dekorera din egen muffi ns från vårt bageri

ICA Maxis turnévänner

Kampanjpriser 
hela dagen!Festens höjdpunkter! Passa på att handla utvalda varor för 
sommarens grillkvällar till riktiga festpriser!

Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se

Öppet alla dagar

7–22
Vi bjuder på grillat!
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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.

Lagom ”tjeck” 
laståsna
Längs serpentinvägarna 
vid den vackert beläg-
na Gardasjön i Italien 
färdas vi i en ”tjeck” 
mellankombi som ska ta 
marknaden med storm. 

Nya Skoda Rapid 
Spaceback ska nämligen 
fylla gapet mellan lilla 
Fabia och den större 
Octavia. 

Det rör sig med andra 
ord om en lagom stor 
kombi till ett lagom pris 
och bilen känns som 
gjord för den svenska 
marknaden. 

Här är ju alltid lagom 
bäst.   

I Verona vajar den ”svenska 
flaggan” ikapp med vinden. 
Ja, stadens flagga är nämli-
gen en identisk kopia av vår 

egen med ett gult kors på blå 
botten. Vi känner oss med 
andra ord som hemma i den 
gamla kulturstaden i norra 
Italien och så gör också den 
Skoda Rapid Spaceback vi 
rattar. 

Tydliga släktskap
Den eleganta designen ger 
en känsla av koncernbror-
san Audi A3 Sportback och i 
grillen sitter Skodas nya em-
blem i krom på svart botten. 
Mannen bakom designen 
av Rapid Spaceback är ing-
en mindre än Jozef Kaban. 
Låter namnet bekant? Nja, 
kanske inte men säger vi is-
tället att den unge slovaken 
ritat Bugatti Veyron lyfter 
nog de flesta på ögonbrynen. 
Vad skiljer då ”vanliga” Ra-
pid från Spaceback-versio-
nen? 

Jo, inte särskilt mycket. 

Fram till B-stolpen är de i 
stort sett identiska men efter 
är designen ny och man ser 
tydliga släktdrag med sto-
rebror Octavia. Inredning 
och instrumentering är den-
samma som i vanliga Rapid 
liksom de bekväma sätena. 
Bagageutrymmet är generöst 
och här kan du lasta upp till 
415 liter eller 1 380 om man 
väljer att fälla baksätet. Alla 
bilar säljs med utrustningsni-
vån Elegance i kombination 
med två extra paket. 

Väljer du till Style Plus 
för 16 100 kronor så ingår 
bland annat 17-tums alumi-
niumfälgar, xenonstrålkas-
tare, panoramaglastak och 
tonade bakrutor. Hostar du 
upp ytterligare 5 800 så blir 
det även lätt att hitta då bilen 
förses med navigation.  

Mer för pengarna
Vill du köra med bensin i 
tanken erbjuds tre moto-
rer på 86, 105 respektive 
122 hästkrafter. Föredrar 
du istället diesel så finns två 
oljebrännare på 90 respek-
tive 105 hästar. Lite längre 
fram kommer även Rapid 
Spaceback i snålutförandet 
”GreenLine”, då med en 
förbrukning på blott 0,38 li-
ter milen. 

Smarta lösningar har all-
tid varit Skodas signum och 
ett par av dessa är ett ba-
gagerumsgolv i två nivåer 
samt den vändbara bagage-
rumsmattan med textil på 
ena sidan och gummi på den 
andra. Men även den smarta 
isskrapan som har sin plats 
innanför tanklocket finns 
kvar. 

Med full pott i Euro 
NCAP:s krocktester och 
en prislapp som startar från 
154 900 kronor gör det nya 
Skoda Rapid Spaceback till 
en bil att räkna med. Man 
brukar säga att man får det 
man betalar för, men i det 
här fallet får du faktiskt mer!

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

 © CNP AB

SKODA RAPID SPACEBACK 1,2 TSI 105

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 105 hk 
vid 5 000 varv/min. Max 
vridmoment: 175 Nm mellan 
1 550-4 100 varv/min.  
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre 
triangellänk. Bak: torsions-
axel.    
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,9 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 260, längd 430, bredd 
171 höjd 146. Tjänstevikt 1 
170 kg. Bränsletank 55 liter.   
Prestanda: Toppfart 193 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,2 sek.
Förbrukning/Miljö: 5,0 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 116 g/km.
Pris: 159 900 kronor.
Plus för: Finfina köregen-
skaper, generösa utrymmen, 
trevlig bensinmotor, prisvärd 
uppstickare.
Minus för: Lite alldaglig 
design.

Skoda Rapid Spaceback 1,2 TSI 105.

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

KUNGÄLV, Filaregatan 7
0303-20 86 00, www.kongahallabil.se
Mån–Fre 9–18, Lör 11–15

PRIVATLEASING FR. 3.595:-/MÅN

0:- I KONTANTINSATS. 36 MÅNADERS HYRA, 4.500 MIL.

SUBARU FORESTER

  Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO
2
-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. 

** 0:- i kontantinsats. 36 månaders hyra, 4.500 mil.

254.900:-
Subaru Forester 2.0X fr.

3.595:-/mån**
Privatleasing Forester 2.0X fr.

Standardutrustning Forester

Klimatanläggning

★ ★ ★ ★ ★ 

Boxermotorer

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 01  www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

 

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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NOL. I tisdags hölls det 
första utbildningstillfäl-
let av totalt sju under 
rubriken ”Nyfi ken på 
turism?”

Utbildningen vän-
der sig till dem som är 
intresserad av att starta 
eller utveckla en verk-
samhet med inriktning 
mot turism.

– Det handlar om att 
fånga upp tankar och 
idéer från personer som 
exempelvis vill starta 
bed & breakfast, säger 
Lena Wingbro på Nyfö-
retagarcentrum.

 Det är via EU-medel genom 
Leader Göta Älv som utbild-
ningen genomförs. Den vän-
der sig till invånare i Ale och 
Lilla Edets kommuner och 
är gratis.

– Det stämmer. Deltagar-

na betalar bara med sin tid, 
förklarar Lena Wingbro.

– Syftet är att inspire-
ra dem som vill starta eget, 
få befi ntliga företagare att 
samarbeta och paketera olika 
tjänster inom turistnäringen, 
säger Wingbro.

Vid den första träffen, 
som ägde rum på Nols Fö-
retagscenter, medverkade 
Petra Forssell från Nyfö-
retagarcentrum i Göteborg. 
Nästa gång, den 29 april, blir 
det en intressant föreläsning 
av Lena Kello som driver en 
gård samt en resebyrå i Hjo. 
Hon har även uppdrag från 
Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län som grundar sig 
i att hålla utbildningar och 
rådgivning inom turism.

Frågan är dock vad som 
kommer att hända med Göta 
Älv Turism när huvudpro-
jektet löper ut den sista no-
vember i år.

– Vem ska då ta ansvaret 
för en fortsatt utveckling av 
turistnäringen i Ale och Lilla 
Edet? I dagsläget fi nns ingen 
konkret plan för det.

JONAS ANDERSSON
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I tisdags startade utbildningen ”Nyfiken på turism?”. Utbildningen är gratis och vänder sig till in-
vånare i Ale och Lilla Edet.

Petra Forssell från Nyföreta-
garcentrum i Göteborg.

Utbildning inom turism

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Se våra nya stjärnor. Välkommen in!

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

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

HISINGS KÄRRA  

ORREKULLA INDUSTRIGATA 18 

(UNDER ANGEREDSBRON)

Tel: 031-790 05 20

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

Söndag: stängt

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se
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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.

Lagom ”tjeck” 
laståsna
Längs serpentinvägarna 
vid den vackert beläg-
na Gardasjön i Italien 
färdas vi i en ”tjeck” 
mellankombi som ska ta 
marknaden med storm. 

Nya Skoda Rapid 
Spaceback ska nämligen 
fylla gapet mellan lilla 
Fabia och den större 
Octavia. 

Det rör sig med andra 
ord om en lagom stor 
kombi till ett lagom pris 
och bilen känns som 
gjord för den svenska 
marknaden. 

Här är ju alltid lagom 
bäst.   

I Verona vajar den ”svenska 
flaggan” ikapp med vinden. 
Ja, stadens flagga är nämli-
gen en identisk kopia av vår 

egen med ett gult kors på blå 
botten. Vi känner oss med 
andra ord som hemma i den 
gamla kulturstaden i norra 
Italien och så gör också den 
Skoda Rapid Spaceback vi 
rattar. 

Tydliga släktskap
Den eleganta designen ger 
en känsla av koncernbror-
san Audi A3 Sportback och i 
grillen sitter Skodas nya em-
blem i krom på svart botten. 
Mannen bakom designen 
av Rapid Spaceback är ing-
en mindre än Jozef Kaban. 
Låter namnet bekant? Nja, 
kanske inte men säger vi is-
tället att den unge slovaken 
ritat Bugatti Veyron lyfter 
nog de flesta på ögonbrynen. 
Vad skiljer då ”vanliga” Ra-
pid från Spaceback-versio-
nen? 

Jo, inte särskilt mycket. 

Fram till B-stolpen är de i 
stort sett identiska men efter 
är designen ny och man ser 
tydliga släktdrag med sto-
rebror Octavia. Inredning 
och instrumentering är den-
samma som i vanliga Rapid 
liksom de bekväma sätena. 
Bagageutrymmet är generöst 
och här kan du lasta upp till 
415 liter eller 1 380 om man 
väljer att fälla baksätet. Alla 
bilar säljs med utrustningsni-
vån Elegance i kombination 
med två extra paket. 

Väljer du till Style Plus 
för 16 100 kronor så ingår 
bland annat 17-tums alumi-
niumfälgar, xenonstrålkas-
tare, panoramaglastak och 
tonade bakrutor. Hostar du 
upp ytterligare 5 800 så blir 
det även lätt att hitta då bilen 
förses med navigation.  

Mer för pengarna
Vill du köra med bensin i 
tanken erbjuds tre moto-
rer på 86, 105 respektive 
122 hästkrafter. Föredrar 
du istället diesel så finns två 
oljebrännare på 90 respek-
tive 105 hästar. Lite längre 
fram kommer även Rapid 
Spaceback i snålutförandet 
”GreenLine”, då med en 
förbrukning på blott 0,38 li-
ter milen. 

Smarta lösningar har all-
tid varit Skodas signum och 
ett par av dessa är ett ba-
gagerumsgolv i två nivåer 
samt den vändbara bagage-
rumsmattan med textil på 
ena sidan och gummi på den 
andra. Men även den smarta 
isskrapan som har sin plats 
innanför tanklocket finns 
kvar. 

Med full pott i Euro 
NCAP:s krocktester och 
en prislapp som startar från 
154 900 kronor gör det nya 
Skoda Rapid Spaceback till 
en bil att räkna med. Man 
brukar säga att man får det 
man betalar för, men i det 
här fallet får du faktiskt mer!

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

 © CNP AB

SKODA RAPID SPACEBACK 1,2 TSI 105

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 105 hk 
vid 5 000 varv/min. Max 
vridmoment: 175 Nm mellan 
1 550-4 100 varv/min.  
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre 
triangellänk. Bak: torsions-
axel.    
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,9 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 260, längd 430, bredd 
171 höjd 146. Tjänstevikt 1 
170 kg. Bränsletank 55 liter.   
Prestanda: Toppfart 193 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,2 sek.
Förbrukning/Miljö: 5,0 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 116 g/km.
Pris: 159 900 kronor.
Plus för: Finfina köregen-
skaper, generösa utrymmen, 
trevlig bensinmotor, prisvärd 
uppstickare.
Minus för: Lite alldaglig 
design.

Skoda Rapid Spaceback 1,2 TSI 105.

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

KUNGÄLV, Filaregatan 7
0303-20 86 00, www.kongahallabil.se
Mån–Fre 9–18, Lör 11–15

PRIVATLEASING FR. 3.595:-/MÅN

0:- I KONTANTINSATS. 36 MÅNADERS HYRA, 4.500 MIL.

SUBARU FORESTER

  Bränsleförbr. bl. körn. 5,7-8,5 l/100 km, CO
2
-utsläpp 150-197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. 

** 0:- i kontantinsats. 36 månaders hyra, 4.500 mil.

254.900:-
Subaru Forester 2.0X fr.

3.595:-/mån**
Privatleasing Forester 2.0X fr.

Standardutrustning Forester

Klimatanläggning

★ ★ ★ ★ ★ 

Boxermotorer

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 01  www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.
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NOL. I tisdags hölls det 
första utbildningstillfäl-
let av totalt sju under 
rubriken ”Nyfi ken på 
turism?”

Utbildningen vän-
der sig till dem som är 
intresserad av att starta 
eller utveckla en verk-
samhet med inriktning 
mot turism.

– Det handlar om att 
fånga upp tankar och 
idéer från personer som 
exempelvis vill starta 
bed & breakfast, säger 
Lena Wingbro på Nyfö-
retagarcentrum.

 Det är via EU-medel genom 
Leader Göta Älv som utbild-
ningen genomförs. Den vän-
der sig till invånare i Ale och 
Lilla Edets kommuner och 
är gratis.

– Det stämmer. Deltagar-

na betalar bara med sin tid, 
förklarar Lena Wingbro.

– Syftet är att inspire-
ra dem som vill starta eget, 
få befi ntliga företagare att 
samarbeta och paketera olika 
tjänster inom turistnäringen, 
säger Wingbro.

Vid den första träffen, 
som ägde rum på Nols Fö-
retagscenter, medverkade 
Petra Forssell från Nyfö-
retagarcentrum i Göteborg. 
Nästa gång, den 29 april, blir 
det en intressant föreläsning 
av Lena Kello som driver en 
gård samt en resebyrå i Hjo. 
Hon har även uppdrag från 
Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län som grundar sig 
i att hålla utbildningar och 
rådgivning inom turism.

Frågan är dock vad som 
kommer att hända med Göta 
Älv Turism när huvudpro-
jektet löper ut den sista no-
vember i år.

– Vem ska då ta ansvaret 
för en fortsatt utveckling av 
turistnäringen i Ale och Lilla 
Edet? I dagsläget fi nns ingen 
konkret plan för det.

JONAS ANDERSSON
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I tisdags startade utbildningen ”Nyfiken på turism?”. Utbildningen är gratis och vänder sig till in-
vånare i Ale och Lilla Edet.

Petra Forssell från Nyföreta-
garcentrum i Göteborg.

Utbildning inom turism

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Se våra nya stjärnor. Välkommen in!

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

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

HISINGS KÄRRA  

ORREKULLA INDUSTRIGATA 18 

(UNDER ANGEREDSBRON)

Tel: 031-790 05 20

ÖPPETTIDER & DIREKTNUMMER  
Vardagar: 08.00-18.00.
Lördagar: 11.00-15.00
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Lilla Edets kommun driver badanläggning vid 
Bodasjön i Prässebo. Inför sommaren 2014 söker 
vi ny arrendator till kioskrörelsen som finns i 
anslutning till badet.

Arrendet avser 2014 med möjlighet till 
förlängning med ett år i taget. Sista datum för 
intresseanmälan är 2014-04-30.

Ny arrendator
till kioskrörelse vid Prässebo badplats   

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

lillaedet.se/arrendator
Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Vi söker dig som är leg. sjuksköterska och som 
vill jobba i vår hemsjukvård. Körkort erfordras. 
Välkommen med din ansökan! 

Sjuksköterska
dag & natt        

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

LILLA EDET. Nyligen 
presenterade SKL (Sve-
riges Kommuner och 
Landsting) Öppna Jäm-
förelser i grundskolan.

I samma veva blev 
det känt att bildnings-
chef Maria Andersson 
lämnar sitt uppdrag för 
att istället bli skolchef i 
Kungälv.

– Det var en möjlig-
het som dök upp, säger 
Maria till Alekuriren.

Lilla Edets kommun har 
klättrat nio steg, från plats 
261 till 252, i SKL:s senaste 
mätning. Det är inget som 
får Maria Andersson och 
hennes kollegor att göra vå-
gen, men hon konstaterar 
samtidigt:

– Vi är på rätt väg, men 
ingen ska tro att det går på 
en kafferast att förändra re-
sultatet som har varit dåligt 
i Lilla Edet under en längre 
tid. Ordspråket som jag hela 
tiden har valt att använda, 
”Håll i – håll ut”, stämmer 
väldigt väl. Det fi nns ingen 
quickfi x för att vända den 
negativa trenden. Vi har sjö-
satt en mängd processer och 
nu gäller det att det fi nns en 
uthållighet i organisationen, 
säger Maria Andersson.

Vad är den enskilt vik-
tigaste nyckeln för att öka 
elevernas måluppfyllelse i 
skolan?

– Forskning visar att den 
viktigaste faktorn för läran-
de är den enskilde läraren. 

Kopplingen till det är den 
satsning som vi gör på for-
mativt lärande. Det betyder 
att alla elever ska förstå ut-
bildningens mål och se sina 
framsteg. Alla lärare i kom-
munen ingår i en tvåårig 
kompetensutvecklingssats-
ning kring detta. Detta ar-
betssättet stärker relationen 
lärare och elev. Vi menar att 
när elever känner sig trygga 
och trivs i skolans läggs en 
god grund för lärande, säger 
Maria Andersson.

– Det är lärarna själva som 
har formulerat behoven och 
vi har skräddarsytt en fort-
bildning. Det utgör en fram-
gångsfaktor i processen.

När kan vi se effekterna 
av den nya metodiken?

– Det ska bli bättre och 
bättre för varje år. Ju fl er 
elever som har gått igenom 
”systemet”, desto bättre är 
det. Det gjordes ju dessutom 
ett antal förändringar innan 
jag kom hit. 

Hur ska ni lyckas behål-
la lärarna?

– Det är viktigt att vi lyss-
nar på vår personal, tillgo-
doser behoven för att de ska 
kunna göra en bra undervis-
ning. Det gäller också att vi 
uppmuntrar dem i vardagen. 
När höstterminen startar 
kommer vi att ha 13 förste-
lärare i kommunen. Förste-
lärarna är skickliga lärare 
som får ett särskilt uppdrag 
att sprida kunskap bland sina 
kollegor, säger Maria An-
dersson och fortsätter:

– I vår mål- och resultat-
styrda skola spelar cheferna 

Vid midsommar slutar Maria Andersson sitt uppdrag som bild-
ningschef i Lilla Edets kommun och blir istället skolchef i Kung-
älv.

– Bildningschef Maria Andersson slutar
Tackar för sig efter två år
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SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616 
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  WWW.SPORTLIFE.SE

30%
RABATT PÅ PLATINAKORTET

JUST 
NU!

Medlemskapet för dig som vill träna 
styrka, kondition och gruppträning 
obegränsat på alla klubbar.  Ingen bind-
ningstid. Alla klubbar, alla aktiviteter!

en viktig roll för skolutveck-
lingsarbetets framgång. Där-
för satsar vi på ledarutveck-
ling för alla förskolechefer 
och rektorer.

Apropå det, du väljer nu 
att sluta som bildnings-
chef i Lilla Edets kom-
mun. Varför?

– Det är många kommu-
ner inom Göteborgsregio-
nen som byter skolchef just 
nu. Kungälv ligger bra till 
rent geografi skt, det är en 
expansiv kommun som gör 
att det är en spännande ut-
maning. Jag tänkte att när 
går nästa tåg? I Lilla Edet har 
jag varit med och satt igång 
många utvecklingsprocesser 
och från tjänstemannasidan 
har vi verkligen gjort allt vi 
kunnat.

Att förslaget om en 
högstadieskola i Lilla Edet 
inte vann politiskt gehör, 
vad spelade det för roll för 
ditt beslut?

– Det är klart att det har 
spelat in, men det var inte 
avgörande för mitt beslut att 
gå vidare. Vad jag kan känna 
är att jag som skolchef i Lilla 
Edet inte ges möjligheterna 
att nå kvalitet i grundskolan 

när man väljer att låsa upp 
för mycket resurser i lokaler-
na. För många små enheter 
äter resurser som vi skulle 
kunna använda till att göra 
en bättre skola.

Vad tar du med dig från 
din tid i Lilla Edet?

– Svårigheterna med att 
skapa en organisation som 
bäddar för god kvalitet.

Vad vill du skicka med 
till din efterträdare?

– Jag önskar en uthållig-
het av den process som vi har 
satt igång, att det arbetet får 
leva vidare.

Du slutar till midsom-
mar, vad blir prioriterade 
arbetsuppgifter fram till 
dess?

– För mig handlar det om 
att verkställa beslut som gör 
att nuvarande processer går 
framåt. Fem speciallärare ska 
anställas. Det gäller att få så 
mycket som möjligt planerat 
och serverat inför hösten. 
Dokumentation ska göras så 
att resultatet av vårt arbete 
kan följas. Bytet av förvalt-
ningschef ska märkas så lite 
som möjligt, avslutar Maria 
Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se
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Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 



NUMMER 16         VECKA 17        2014         ÅR 19         100% TÄCKNING| | | |

Lilla Edets kommun driver badanläggning vid 
Bodasjön i Prässebo. Inför sommaren 2014 söker 
vi ny arrendator till kioskrörelsen som finns i 
anslutning till badet.

Arrendet avser 2014 med möjlighet till 
förlängning med ett år i taget. Sista datum för 
intresseanmälan är 2014-04-30.
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till kioskrörelse vid Prässebo badplats   

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER
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Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 
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Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
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mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Vi söker dig som är leg. sjuksköterska och som 
vill jobba i vår hemsjukvård. Körkort erfordras. 
Välkommen med din ansökan! 

Sjuksköterska
dag & natt        

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

LILLA EDET. Nyligen 
presenterade SKL (Sve-
riges Kommuner och 
Landsting) Öppna Jäm-
förelser i grundskolan.

I samma veva blev 
det känt att bildnings-
chef Maria Andersson 
lämnar sitt uppdrag för 
att istället bli skolchef i 
Kungälv.

– Det var en möjlig-
het som dök upp, säger 
Maria till Alekuriren.

Lilla Edets kommun har 
klättrat nio steg, från plats 
261 till 252, i SKL:s senaste 
mätning. Det är inget som 
får Maria Andersson och 
hennes kollegor att göra vå-
gen, men hon konstaterar 
samtidigt:

– Vi är på rätt väg, men 
ingen ska tro att det går på 
en kafferast att förändra re-
sultatet som har varit dåligt 
i Lilla Edet under en längre 
tid. Ordspråket som jag hela 
tiden har valt att använda, 
”Håll i – håll ut”, stämmer 
väldigt väl. Det fi nns ingen 
quickfi x för att vända den 
negativa trenden. Vi har sjö-
satt en mängd processer och 
nu gäller det att det fi nns en 
uthållighet i organisationen, 
säger Maria Andersson.

Vad är den enskilt vik-
tigaste nyckeln för att öka 
elevernas måluppfyllelse i 
skolan?

– Forskning visar att den 
viktigaste faktorn för läran-
de är den enskilde läraren. 

Kopplingen till det är den 
satsning som vi gör på for-
mativt lärande. Det betyder 
att alla elever ska förstå ut-
bildningens mål och se sina 
framsteg. Alla lärare i kom-
munen ingår i en tvåårig 
kompetensutvecklingssats-
ning kring detta. Detta ar-
betssättet stärker relationen 
lärare och elev. Vi menar att 
när elever känner sig trygga 
och trivs i skolans läggs en 
god grund för lärande, säger 
Maria Andersson.

– Det är lärarna själva som 
har formulerat behoven och 
vi har skräddarsytt en fort-
bildning. Det utgör en fram-
gångsfaktor i processen.

När kan vi se effekterna 
av den nya metodiken?

– Det ska bli bättre och 
bättre för varje år. Ju fl er 
elever som har gått igenom 
”systemet”, desto bättre är 
det. Det gjordes ju dessutom 
ett antal förändringar innan 
jag kom hit. 

Hur ska ni lyckas behål-
la lärarna?

– Det är viktigt att vi lyss-
nar på vår personal, tillgo-
doser behoven för att de ska 
kunna göra en bra undervis-
ning. Det gäller också att vi 
uppmuntrar dem i vardagen. 
När höstterminen startar 
kommer vi att ha 13 förste-
lärare i kommunen. Förste-
lärarna är skickliga lärare 
som får ett särskilt uppdrag 
att sprida kunskap bland sina 
kollegor, säger Maria An-
dersson och fortsätter:

– I vår mål- och resultat-
styrda skola spelar cheferna 

Vid midsommar slutar Maria Andersson sitt uppdrag som bild-
ningschef i Lilla Edets kommun och blir istället skolchef i Kung-
älv.

– Bildningschef Maria Andersson slutar
Tackar för sig efter två år
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SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616 
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  WWW.SPORTLIFE.SE

30%
RABATT PÅ PLATINAKORTET

JUST 
NU!

Medlemskapet för dig som vill träna 
styrka, kondition och gruppträning 
obegränsat på alla klubbar.  Ingen bind-
ningstid. Alla klubbar, alla aktiviteter!

en viktig roll för skolutveck-
lingsarbetets framgång. Där-
för satsar vi på ledarutveck-
ling för alla förskolechefer 
och rektorer.

Apropå det, du väljer nu 
att sluta som bildnings-
chef i Lilla Edets kom-
mun. Varför?

– Det är många kommu-
ner inom Göteborgsregio-
nen som byter skolchef just 
nu. Kungälv ligger bra till 
rent geografi skt, det är en 
expansiv kommun som gör 
att det är en spännande ut-
maning. Jag tänkte att när 
går nästa tåg? I Lilla Edet har 
jag varit med och satt igång 
många utvecklingsprocesser 
och från tjänstemannasidan 
har vi verkligen gjort allt vi 
kunnat.

Att förslaget om en 
högstadieskola i Lilla Edet 
inte vann politiskt gehör, 
vad spelade det för roll för 
ditt beslut?

– Det är klart att det har 
spelat in, men det var inte 
avgörande för mitt beslut att 
gå vidare. Vad jag kan känna 
är att jag som skolchef i Lilla 
Edet inte ges möjligheterna 
att nå kvalitet i grundskolan 

när man väljer att låsa upp 
för mycket resurser i lokaler-
na. För många små enheter 
äter resurser som vi skulle 
kunna använda till att göra 
en bättre skola.

Vad tar du med dig från 
din tid i Lilla Edet?

– Svårigheterna med att 
skapa en organisation som 
bäddar för god kvalitet.

Vad vill du skicka med 
till din efterträdare?

– Jag önskar en uthållig-
het av den process som vi har 
satt igång, att det arbetet får 
leva vidare.

Du slutar till midsom-
mar, vad blir prioriterade 
arbetsuppgifter fram till 
dess?

– För mig handlar det om 
att verkställa beslut som gör 
att nuvarande processer går 
framåt. Fem speciallärare ska 
anställas. Det gäller att få så 
mycket som möjligt planerat 
och serverat inför hösten. 
Dokumentation ska göras så 
att resultatet av vårt arbete 
kan följas. Bytet av förvalt-
ningschef ska märkas så lite 
som möjligt, avslutar Maria 
Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se
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Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

� Bokbytarvecka
Vecka 17, Biblioteket, Lilla Edet

Biblioteket firar världsboksdagen med en bokbytarvecka. 

På biblioteket har du under vecka 17 möjlighet att byta 

böcker med andra. Ta med max 5 böcker och byt mot 

både nytt och begagnat. Gäller hela vecka 17.

Bibliotekets öppettider under vecka 17:
Måndag: stängt (annandag påsk)

Tisdag, torsdag: 11-19

Onsdag, fredag: 11-16

Lördag: 11-14

� Stickdesigner
Torsdag 8 maj, kl. 17.30. Biblioteket, Lilla Edet

Stickproffset Lisa Bomble visar fina stickningar i egen 

design och tipsar om roliga stickprojekt. Ta med ditt eget 

handarbete och bli inspirerad! Ett perfekt tillfälle att ställa 

frågor, få hjälp med svåra tekniker och byta mönster. 

Inga särskilda förkunskaper krävs men förboka gärna 

då  platserna är begränsade. Boka på tfn: 0520-65 96 90.  

Stickträffen arrangeras i samarbete med Studieförbundet  

Vuxenskolan.

� Evenemang & aktiviteter              » lillaedet.se/evenemang

Bli klimatsmart!
Tisdag 13 maj, kl. 16-19, Lödöse museum

Möt kommunens energi- och klimatrådgiva-

re och få svar på dina frågor om bland annat 

uppvärmning, energieffektivisering, elavtal 

och belysning som har med ditt boendes 

energiförbrukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN APRIL-MAJ 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Risk för gräsbränder
Det råder risk för gräsbränder i stora delar av landet och Brandskydds-

föreningen manar till försiktighet när man eldar. Fjolårsgräs tar lätt eld 

det är viktigt att man har full kontroll på elden.

All eldning inom område med detaljplan är förbjudet

1 april till 30 september.

Enskilt avlopp 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att inventera enskilda av-

av de enskilda avloppen uppfyller inte dagens lagkrav på rening.

Inventeringsarbetet pågår för närvarande i Ballabo, men 

kommer även att påbörjas i områdena Bäck, Eckerna och 

Marieström. 

Sopning av gator
Sopning av gatorna pågår för fullt och sker i följande ordning: Utby, Hjärtum, Ström, Lilla Edet, 

Göta, Lödöse, Nygård. Alla gatorna beräknas vara klara under vecka 19.

Öppet hus på Musikskolan
Onsdagen den 14 maj, kl. 17-18.30,

Musikskolan, Järnvägsgatan 26, Lilla Edet.

Kom och prova på att spela olika instrument som du sedan 

kan välja att lära dig spela i musikskolan. Vi finns i det gamla 

stationshuset som ligger vid Fuxernaskolan. Välkomna!

» lillaedet.se/musikskolan

Sök höstens kurser
Nu kan du söka höstens kurser på Lärcentrum.

Ansökningsperioden är 23/4 – 15/6.  Kurs-

start är den 25 augusti 2014. Läs mer på 

» lillaedet/vuxenutbildning

Cleanpipe ny entreprenör för slamtömning
Cleanpipe Sverige AB är den nya entreprenören för slamtömning

i Lilla Edets kommun. Kundtjänst: 0520-104 14, lillaedet@cleanpipe.se.

Telefontider: måndag-onsdag och fredag 8-12, torsdag 13-17.

» lillaedet.se/slamtomning

Dags att rösta
25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Du får ditt röstkort mellan 2-7 maj 

och du kan förtidsrösta mellan 7-25 maj. På val.se hittar du bland annat information om 

hur du röstar,  var du kan förtidsrösta och aktuella vallokaler på valdagen.

Alkohol- & drogmottagningen
Under större helger som påsk och valborg dricker många 

alkohol. Är du orolig för att du eller någon i din närhet 

dricker för mycket? Kontakta oss så kan du få stöd och hjälp 

i din situation. 

Alkohol- & drogmottagningen når du på 0520-65 96 01. 

Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till oss eller 

boka in ett personligt möte. Du kan vara anonym och alla 

samtal sker under sekretess. 

Fiberutvecklingen har tagit fart!
Nu behövs det fler som vill jobba för och fler 

som vill ha fiber till hemmet. Läs om fiberns 

fördelar och anmäl ditt intresse för fiber till 

hemmet på

Onsdagen den 30 april, kl. 20. Ljungkullen.
Vårtal av Jens Ericson, chef på Folkets 

Hus. Kören Helt Sonika sjunger vårsånger 

och Lilla Edets musikförening spelar. Kaf-

fe, dricka och bullar finns att köpa.

I år kommer valborgsmässoelden

vara i  eldkorgar.

Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19.

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

ALKOHOL- & DROGMOTTAGNINGEN

0520-65 96 01
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LILLA EDET. Med de 
regler som fi nns idag 
har de lokala bönderna 
ingen möjlighet att ge 
sig in i upphandlingen 
för kött och mejeripro-
dukter till den offentliga 
sektorn i Lilla Edet.

Det är alldeles för 
stora volymer som upp-
handlas.

Centerpartiet har 
därför motionerat till 
kommunfullmäkti-
ge om att Lilla Edets 
kommun borde införa 
djurskyddskrav som 
motsvarar kraven för 
svensk livsmedels-
produktion vid upp-
handling av animaliska 
produkter.

Idag saknas krav på att kött 
och mejeriprodukter som 
serveras i Lilla Edets kom-
mun omfattas av bra djur-
skyddsstandard. Svenskt kött 

och övriga svenska anima-
liska produkter omfattas av 
världens hårdaste djurskydd 
och bidrar också till att en 
ekologisk mångfald och lägre 
koldioxidutsläpp än utländ-
ska animaliska livsmedel.

– Man får inte kräva att 
köttet ska vara svenskt i en 
upphandling. Däremot kan 
man ställa krav på djurskyd-
det, säger Julia Färjhage 
(C) och fortsätter:

– Idag är Lilla Edets kom-
mun knutna till Göteborgs 
Stads upphandlingsbolag. 
Här sker inga delade upp-
handlingar för kött, fågel, 
lamm och så vidare vilket 
gör att det blir omöjligt för 
de lokala bönderna att fi nnas 
med. Jag vill att vi ser över 
kommunens upphandling-
ar och funderar över andra 
samarbeten. Vi kanske kan 
upphandla tillsammans med 
SOLTAK kommunerna? 
Och samtidigt ska vi dels se 
till att vi ställer krav så att vi 
upphandlar svenska råvaror, 

dels dela upp upphandling-
arna och på så sätt göra det 
möjligt för lokala producen-
ter att vara med. 

Tina Åkesson är ekobon-
de som tillsammans med 
sin man Hans driver Mel-
lomgården, som är anslutna 
till Gröna Gårdar. Det hu-
vudsakliga arbetet på går-
den består av köttdjur, men 
innefattas också av ekologisk 
spannmålsodling.

– Gården är kravcerti-
fi erad sedan 1995, berättar 
Tina som gärna hade sett att 
barn och äldre inom den of-
fentliga sektorn i Lilla Edet 
skulle kunna få njuta av när-
producerat kött.

– Med de upphandlings-
regler som fi nns idag så ris-
kerar man att konkurrera ut 
de svenska bönderna. Man 
ska också ha med sig att utan 
betande djur växer land-
skapen igen, avslutar Tina 
Åkesson.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. För cirka 
tio år sedan togs ett 
fullmäktigebeslut om 
att upplåta jakt på Lei-
fabs marker till förmån 
för marklösa jägare och 
ungdomar i synnerhet.

Det innebär ett områ-
de på cirka 700 hektar 
där merparten av mar-
ken ligger vid Dykärra.

Denna mark ingår i ett 
älgskötselområde som 
är beläget mellan Lödö-
se och kommungränsen 
i norr.

– Vi har fått till oss många 
ungdomar som är intressera-
de av jakt och viltvårdsarbe-
te, men som inte har någon 
egen jaktmark att vara på, 
säger Mats Svantesson, ord-
förande i Lilla Edets jakt-
vårdskrets.

Sedan fullmäktigebeslutet 
realiserades har fl er och fl er 
ungdomar sökt sig till Lilla 
Edets jaktvårdskrets.

– Vi har tagit bort jaktav-

giften för dem som är under 
25 år. De jagar gratis. Natur-
ligtvis sker det tillsammans 
med en jaktledare, förklarar 
Mats Svantesson.

– Hälften av jaktdagarna 
under den senaste jaktsä-
songen stod ungdomarna 
för. I fjol hade vi sex små-
viltsjakter och fem älgjakter. 
Generellt sett är medelål-
dern hög i de fl esta jaktlag. 
Därför är det väldigt positivt 
att vi lyckas få fl er ungdomar 
att intressera sig. 

Mats Svantesson berättar 
också om den satsning som 
gjorts på Fuxernaskolan, där 
det nu fi nns en jägarskola på 
prov.

– Det ska utmynna i en 
komplett jägarexamen, säger 
Mats.

Leifab har utöver marken 
också upplåtit åt Lilla Edets 
jaktvårdskrets att ta hand om 
den jaktstuga som ligger vid 
Dykärra.

– Vi har genomfört en ut-
vändig renovering av stugan, 
bytt tak och panel, berättar 

Mats Svantesson.
Lars Ivarsbo (C), vice 

ordförande i Leifab, är 
mycket tillfreds med hur 
Lilla Edets jaktvårdskrets 
sköter sina åtaganden.

– Föreningsverksamheten 
kostar inte en krona för vare 
sig Lilla Edets kommun eller 

Leifab. Det var administra-
tionen som krävde lite jobb 
2004, men sedan har verk-
samheten fl utit på. Titta bara 
hur fi n stugan har blivit.

– Jag är själv intresserad av 
jakt och vet hur många ide-
ella arbetstimmar som Mats 
Svantesson och övriga i sty-

relsen med fl era lägger ner. 
Det är väldigt positivt att vi 
lyckas rekrytera ungdomar. 
Viltvårdsarbetet är den sto-
ra saken i sammanhanget, ta 
stödutfodringen på vintern 

som ett exempel, säger Lars 
Ivarsbo som poängterar att 
han själv aldrig har nyttjat 
de jaktmarker som Leifab 
upplåtit.

JONAS ANDERSSON 

Önskar kött från lokala bönder

Centerpartisterna Jörgen Andersson och Julia Färjhage på besök hemma hos ekobonden Tina 
Åkesson som driver Mellomgården. Centerpartiet har skrivit en motion till fullmäktige om att 
kommunen borde införa djurskyddskrav som motsvarar kraven för svensk livsmedelsproduktion 
vid upphandling av animaliska produkter. 
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Upplåter jakt på Leifabs marker

Mats Svantesson, ordförande i Lilla Edets jaktvårdskrets, och 
Lars Ivarsbo, vice ordförande i Leifab, tittar på kartan över det 
markområde där Leifab upplåter jakt.

Mats Svantesson och Lars Ivarsbo framför jaktstugan vid 
Dykärra.
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Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Välkommen till Lödösehus!

Fri entré

Lödöse - Göteborgs medeltida föregångare.

Tisdag 13 maj kl. 16-19 

ENERGIRÅDGIVNING 
Angelica Samuelsson, klimatrådgivare, svarar på frågor om uppvärmning, 
energieffektivisering, elavtal och belysning. Samarr: Lilla Edets kommun.

Torsdag 15 maj kl. 19  
EN GUL ÄNGEL 
Ethel Dahlman, grundare av Gula Änglarna, berättar utifrån sin bok  
”En gul Ängel” om ett kvinnoliv, de hemlösas syster och de svagas vän.  
Föranmälan: 010-441 43 83. Samarr: Lödöse bibliotek.

Torsdag 22 maj kl. 18.30 
EN SOLIDARISK FRÅGA  
”Att ta emot flyktingbarn är ju en solidaritetsfråga”. 
Peter Spjuth berättar om mottagandet av flyktingbarn i Lilla Edet. 
Introduktion till utställningen ”Den vandrande staden” erbjuds  kl. 18.  
I samarbete med Lilla Edets kommun. 

Lördag 14 juni kl. 11-16 
FAMILJEFEST 
Det är 20 år sedan det nya museet i Lödöse öppnade. Detta firas med tårta 
och roliga lekar, samt invigning av två sommarutställningar i Örtagården: 
”Arkeobotanik - vad är det?” och ”Smide i Örtagården” av Inge Dahlberg.  
Välkommen att vara med!

1 juli-18 juli tisdag-fredag kl. 11.30-15.30 
SOMMARAKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 
Varje dag finns någonting att göra inomhus eller utomhus tillsammans med 
praktiserande ungdomar. 

Lördag 23 augusti kl. 10–15

LÖDÖSE MOTORNOSTALGISKA DAG 

Fordon från tiden före 1984. Musikunderhållning. Bakluckeloppis
Arr: Göteborgs Motorhistoriska Klubb, Stödföreningen för Lödöse museum
och Lödöse museum.
 
Söndag 31 augusti  

ARKEOLOGIDAGEN  
För program, se www.lodosemuseum.se  

Söndag 14 september kl. 11-16  

KULTURARVSDAGEN  
Tema: I krigens spår. Föredrag om ”Västsverige – en medeltida krigszon” 
Visningar i medeltidsutställningen med fokus på medeltida vapen. 

LILLA EDET. I fem år har 
Johanna Andersson haft 
egen stol på Hårstun-
den.

Nu blir hon emeller-
tid egen företagare på 
riktigt.

Måndagen den 5 maj 
inviger hon sin salong 
hemma på Storgårdsga-
tan i Lilla Edet.

Först två år som elev, sedan 
ytterligare fem med ”egen” 
stol. Nu väljer emellertid Jo-
hanna Andersson att lämna 
Hårstunden och istället satsa 
på en salong i egen regi.

– Nu kan jag bestämma 
helt och hållet själv hur allt 
ska vara. Tiden var inne för 
att ta det här steget. Det ska 
bli jättespännande och väl-
digt roligt, säger Johanna 
när lokaltidningen träffar 
henne under pågående reno-
veringsarbete.

– Jag ska ha verksamheten 
förlagd i källarplan hemma 
i huset på Storgårdsgatan. 
Här var det tvättstuga och 
bastu tidigare, men nu håller 
rummet på att förvandlas till 
en salong med separat entré 
för kunderna. Det gäller att 
nyttja lokalen på bästa sätt.

Johanna Andersson har 
redan byggt upp en fast 
kundkrets, som utgör en god 
grund för den nystartade rö-
relsen – Johanna`s Klipp & 
Nagelstudio.

– Det är naturligtvis en 

trygghet att man har en fast 
kundgrupp att ta med sig in i 
verksamheten. Sedan hoppas 
jag naturligtvis att ännu fl er 
ska få upp ögonen för sa-
longen. Redan idag har jag 
kunder som åker från bland 
annat Göteborg och Troll-
hättan, berättar Johanna.

Utöver hårvård i form av 
klippning, färgning och upp-
sättning kommer Johanna`s 
Klipp & Nagelstudio att er-
bjuda naglar och spraytan.

– Jag använder mig av 
två olika tekniker, akryl och 
gelé, för att skapa konstnag-
lar. För dem som inte vill 
bygga naglar erbjuder jag 
ett permanent gelélack som 

man kan ha tre-fyra veckor 
utan att det fl agnar.

Vad är spraytan?
– Det är brun-utan-sol-

dusch. Det verkar ungefär en 
vecka om många vill ha det 
inför exempelvis ett bröllop, 
kalas eller skolavslutning. En 
snygg solbränna helt enkelt.

Måndagen den 5 maj bju-
der Johanna Andersson in till 
öppet hus för att visa sin nya 
salong.

– Folk är välkomna hit un-
der eftermiddagen och kväll-
en för att se hur jag har det. 

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I onsdags 
hade Lilla Edets bib-
liotek besök av ung-
domsförfattaren Hanna 
Jedvik.

Hon delade med sig 
av sina bästa skrivtips, 
idéer och skrivaröv-
ningar till påsklovsledi-
ga ungdomar.

– Det bästa tips jag 
kan ge är att allt inte 
måste vara perfekt, låt 
det fl öda och censurera 
inte dig själv när du 
skriver.

När lokaltidningen hälsar på 
i bibliotekets skrivarverkstad 
har Hanna Jedvik sällskap i 
rummet av William Lycke, 
Göta, och syskonen Mar-

cus och Linnea Zackrisson 
som tagit sig hela vägen från 
Mölndal.

– Det var vår mormor som 
tipsade om den här aktivite-
ten, förklarar Marcus som 
lyssnade intresserat på Han-
na Jedviks tankar kring sitt 
författarskap.

– Det viktigaste är att ha 
kul, att man inte känner någ-
ra måsten när man skriver. 
Lekfullheten måste fi nnas 
där. Alla människor har en 
relation till språket och de 
ord som fi nns, säger Hanna.

William Lycke var mycket 
nöjd med sitt besök på bib-
lioteket.

– Personligen föredrar jag 
att skriva fantasifulla texter 
om exempelvis någon fi gur. 
Jag har inte lika lätt att få 

fram realistiska texter.
Linnea Zackrisson var 

inne på samma spår.
– Jag tycker det är tråkigt 

när man bara får skriva texter 
i en viss genre. Desto roliga-
re är det när man får tänja på 
gränserna.

– För mig är det tvärtom. 
Jag vill gärna ha riktlinjer att 
förhålla mig till, infl ikade 
Marcus Zackrisson.

Hanna Jedvik kunde bara 
konstatera att förhållandet 
ser olika ut från individ till 
individ.

– Man får hitta sitt eget 
sätt att använda språket. Ra-
mar och regler kan vara bra 
för någon, men passar inte 
för en annan. Skriv på det 
sätt som känns rätt för dig!

JONAS ANDERSSON

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

 William Lycke och syskonen Marcus och Linnea Zackrisson besökte bibliotekets skrivarverkstad 
 där ungdomsförfattaren Hanna Jedvik bjöd på sina bästa skrivtips. 

Satsar på egen salong gör Johanna Andersson. Johanna`s Klipp 
& Nagelstudio öppnar på Storgårdsgatan i Lilla Edet måndagen 
den 5 maj.

Skrivarverkstad på biblioteket

– Johanna 
öppnar salong 
hemma

Egen företagare på riktigt
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NUMMER 16         VECKA 17| 31SPORT

Div 3 nordvästra Götaland
Lunden ÖBK – Ahlafors IF 3-1 
(0-0)
Mål AIF: Markus Hedberg. Matchens 
kurrar: Michael Hintze 3, Erik 
Gunnarsson 2, Johan Elving 1. 

Division 4 Västergötland S
Göta BK – Holmalunds IF 2-4
Mål GBK: Marcus Olsson, Niclas Graff.

Gerdskens BK – Edet FK 2-1
Mål EFK: Victor Lundin.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Dardania IF 
1-2 (0-1)
Mål SBTK: Jonathan Westlund.
Matchens kurrar: Alexander An-
dersson 3, Erik Häggström 2, Tobias 
Ottosson 1.

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Neutrala IF 
0-1 (0-0)
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Magnus Lindgren 2, Mattias Ögren 1.

Santos Cruzazul IF – Nol IK 
1-7 (0-5)
Mål NIK: Bojan Ilic 2, Fredrik 
Johansson 2, Jesper Garvetti, Jonny 
Stenström och Marcus Hansson 1 var-
dera. Matchens kurrar: Raied Juma 3, 
Bojan Ilic 2, Fredrik Johansson 1.

Fotö – Nödinge SK 4-0 (2-0)

FOTBOLL

Vid tisdagens partävlingen i 
Alvhem den 15 april deltog 8 
par. Medel var 84 poäng och 
följande par placerade sig 
över mede:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson      108
2. Ole J Jensen/Kjell Andersson         102 
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                85
4. Conny Törnberg/Åke Wänström        84

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Tors 24 april kl 18.30
Gläntevi
Alvhem – Trollh. FF

Fre 25 april kl 18.45
Vimmervi
Nödinge – Älvängen

Fre 25 april kl 18.45
Nolängen
Nol – Fotö

Fre 25 april kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Gunnilse

Tis 29 april kl 18.30
Forsvallen
Skepplanda – Sparsör

Jonathan Westlund tröstmålade för SBTK i premiären mot Dar-
dania, som Boråslaget vann med 2-1.

SKEPPLANDA. Regnet 
föll och det gjorde även 
Skepplanda BTK.

Premiären blev långt 
ifrån den solskenshis-
toria som hemmalaget 
hade hoppats på.

– Vi gör ingen bra 
match, suckade SB-
KT-tränaren Robert 
Bävermalm efter slut-
signalen.

Det som skulle bli en pre-
miärfest av bästa märke på 
Forsvallen slutade i anti-
klimax. Inte nog med att 
väderleken var den sämsta 
tänkbara, regn och blåst för-
störde underhållningsvär-

det. Dessutom fick publiken 
uppleva en bitter förlust för 
det gulsvarta hemmalaget 
mot Dardania IF. Boråslaget 
tycktes mer bekväma med 
den blöta gräsmattan och 
trillade boll riktigt fyndigt 
emellanåt.

– Vi började matchen bra, 
vann en hel del närkamper 
och tycktes heta. Sedan föll 
vi tillbaka och motståndarna 
tilläts ta över, analyserade en 
mycket besviken Robert Bä-
vermalm.

Gästernas ledningsmål 
kom på straff efter en halv-
timme. Marcus Samuels-
son i SBTK-kassen rev ner 
en DIF-anfallare och den 
efterföljande straffsparken 
förvaltade Fidan Kelmendi 
på ett övertygande sätt.

Hemmalagets förväntade 
kvitteringsjakt blev det inte 

mycket av. En kvart in på den 
andra halvleken kunde istäl-
let Admir Sehovic göra 0-2 
på en elegant slagen frispark.

Inhopparen Jonathan 
Westlund gav Skepplanda 
nytt hopp när han reduce-
rade med kvarten kvar att 
spela. SBTK hade sedan en 
boll som dansade på mållin-
jen, men närmare än så kom 
inte alelaget denna skärtors-
dagskväll.

– Med lite flyt kunde 
vi fått en poäng, men sett 
över 90 minuter var det inte 
mycket att säga om. Darda-
nia var bättre, konstaterade 
Robert Bävermalm.

Nästa match för Skepp-
landa är nu på onsdag borta 
mot Stora Mellby, som tog 
stryk borta mot Främmestad 
i den första omgången.

JONAS ANDERSSON

SBTK föll tungt 
i premiären
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Div 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Dardania IF 1-2 (0-1)

FOTBOLL

ALINGSÅS. Edet FK stod 
pall för hemmalagets 
tryck länge och väl.

I den andra tilläggs-
minuten kom emellertid 
Gerdskens segermål.

– Riktigt surt när vi 
var så nära att ta poäng, 
säger Edets tränare, 
Christian Hultberg.

Det var hemmalaget som tog 
initiativet direkt från start på 
Gerdskensvallen i fredags. 
Lars-Petter Björk satte 1-0 
redan efter sex minuter och 
det var bud på fler mål.

– Det såg riktigt illa ut 
inledningsvis. Vi uppträdde 
nervöst och det var ingen 
som ville ha boll, förklarar 

Christian Hultberg.
Gerdsken kostade på sig 

att missa en straff och det var 
inte mycket som indikera-
de på att Edet skulle kunna 
åstadkomma en kvittering. 
Fast med fyra minuter kvar 
av den första halvleken slog 
Victor Lundin till och 1-1.

– Ett psykologiskt viktigt 
mål som gav oss hopp, säger 
Hultberg.

En kvart in på den an-
dra halvleken fick GBK sin 
lagkapten Robin Liljedahl 
utvisad och därmed blev 
det numerärt överläge för 
gästerna resterande tid av 
matchen.

– Tyvärr kunde vi inte ut-
nyttja den fördelen. Det blev 
tvärtom! Gerdsken tog över.

En storspelande Tom 
Christiansen i EFK-kassen 
motade dock alla hemmaat-

tacker. Målvaktsspelet var 
bländande och såg länge ut 
att generera en poäng för 
gästerna.

– Vår ordinarie målvakt 
Emil Bengtsson skadade sig 
på träningslägret i Holland 
och då fick Tom rycka in. 
Han hade bara gjort en trä-
ning, men det kunde ingen 
tro, berömmer tränare Hult-
berg.

Med sekunder kvar att 
spela kom matchavgörandet 
som fick de flesta av de 253 
betalande åskådarna på are-
nan att jubla.

– Det var inte orätt-
vist, men inte desto mindre 
smärtsamt, säger Christian 
Hultberg.

På lördag är det hem-
mapremiär för Edet FK då 
Gällstad gästar Ekaråsen.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. En målrik premi-
är på Ryrsjövallen.

Tyvärr för hemmala-
get så var det gästerna 
från Alingsås som var 
betydligt mer effektiva i 
avslutningarna.

– Chansmässigt var 
vi värda åtminstone en 
poäng, säger Marcus 
Olsson som gjorde Götas 
första mål någonsin i di-
vision 4-sammanhang. 

Över 100 personer fanns på 
plats för att se Götas histo-

riska premiärdrabbning mot 
Holmalunds IF på skärtors-
dagen. En förväntansfull 
hemmapublik fick finna sig 
i att se gästerna ta ledningen 
efter tio minuters spel.

En rättmätig kvittering 
kom emellertid när mat-
churet visade på 32 minu-
ter. Nyförvärvet från Edet 
FK, Marcus Olsson, höll sig 
framme och fixade 1-1.

– Spelmässigt gör vi det 
helt okej och det kändes bra 
inför den andra halvleken, 
konstaterade Marcus som 
tvingas spela med ett skydd 
för handleden efter att ha 
brutit båtbenet i en tränings-
match mot Ahlafors IF un-

der försäsongen.
– Självklart hämmar det 

mig en del. Man kan inte gå 
in i duellerna riktigt på sam-
ma sätt.

Den andra halvleken var 
elva minuter gammal när 
Holmalund återtog led-
ningen genom Andreas 
Benjaminsson. Knappt 
tio minuter senare kom en 
matchavgörande incident. 
Amir Tavakol slog in bol-
len med handen vilket ald-
rig uppfattades av domaren 
Daniel Dimitrovski från 
Sandared. Målet godkändes 
och 1-3.

– Domaren erkände sitt 
misstag efter matchen, men 

vad hjälper det? Oerhört 
tungt, suckar Marcus Ols-
son.

Göta reducerade till 2-3 
genom Niclas Graff på 
straff i den 76:e minuten och 
den bästa kvitteringschansen 
hade Joacim Lengrot utan 
att få bollen i nät. Istället 
kunde Holmalund kontra 
in 2-4 i slutminuten sedan 
hemmalaget flyttat upp spe-
lare i sin jakt på ett oavgjort 
resultat.

För Göta väntar nu bort-
amatch mot IFK Örby, som 
vann sin premiär borta mot 
Gällstad.

JONAS ANDERSSON

Nyförvärvet Marcus Olsson 
gjorde Göta BK:s första mål 
någonsin i division 4-sam-
manhang, men det hjälp-
te inte. Det blev förlust, 2-4, 
hemma mot Holmalund.

Edet FK-tränaren Christian Hultberg fick se sitt lag förlora pre-
miären mot Gerdskens BK som vann med 2-1.
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Div 4 Västergötland S
Göta BK – Holmalunds IF 2-4 (1-1)

FOTBOLL

Div 4 Västergötland S
Gerdskens BK – Edet FK 2-1 (1-1)

FOTBOLL

– Holmalund det effektivare laget
Göta förlorade historisk premiär

– Gerdsken avgjorde på övertid
Surt nederlag för Edet FK

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?



GÖTEBORG. Efter en 
mållös första halvlek 
fanns det gulsvarta för-
hoppningar i paus.

Tio minuter senare 
hade Mathias Etéus på-
börjat sitt hattrick och 
givit Lunden en 2-0-led-
ning.

– Inte svårt med en 
sådan målskytt i laget, 
sa forne AIF-spelaren 
och numera försvars-
rese hos Lunden ÖBK, 
Jonatan Henriksson.

Det var två lag med förlus-
ter i bagaget från premi-
äromgången som möttes på 
Överåsvallen. Ahlafors IF 
hade stundtals ett bra tryck 
mot hemmamålet, men för-
utom vid ett par tillfällen 
lyste de riktigt heta mål-
chanserna med sin frånvaro. 
Då var Lundens omställ-
ningar betydligt giftigare. 
Farligast var det dock efter 

en hörna där Erik Gun-
narsson räddade AIF från 
ett baklängesmål genom att 
avvärja från mållinjen. Det 
var med andra ord mållöst, 
men förhoppningsfullt i det 
gulsvarta lägret inför den 
andra halvleken. Direkt på 
avspark visade Lunden ÖBK 
upp ett snillrikt passnings-
spel som slutade med att no-
toriske mållskytten Mathias 
Etéus kunde rulla in bollen 
bakom en chanslös Andreas 
Skånberg. Några minuter 
senare blev uppförsbacken 
ännu brantare. Bollen letade 
sig fram till Etéus som från 
nära håll kunde skjuta 2-0. 
Ahlafors repade dock nytt 
mod och på en frispark drygt 
tjugo minuter före slutet 
kunde årets nyförvärv från 
ÄIK, mittbacken Markus 
Hedberg, nicka in Johan 
Elvings utmärkta frispark. 
Gästerna fick förnyade kraf-
ter och jagade kvittering. 
Sebastian Holstein var när-
mast när han satte ribban. 
Samma öde drabbade inbyt-
te Rade Radovic när denne 

fick förtroendet att förvalta 
en frispark. Skillnaden då var 
att Mathias Etéus tagit vara 
på en hörna och fullbordat 
sitt hattrick.

Det var som väntat mest 
pratglatt i Lunden ÖBK 
efter slutsignalen. Här åter-
finns förutom nämnde Jo-
natan Henriksson också 
tränaren Michel Berntsson 
Gonzales.

– Ahlafors gör en väldigt 
bra första halvlek, där kom vi 
undan med blotta förskräck-
elsen.

Sedan har vi ett par spe-
lare som reser sig rejält över 
mängden i andra halvlek. Per 
Broberg äger mittfältet, Jon-
te styr försvaret perfekt och 

Mathias Etéus gör det han 
ska, log Michel.

Jonatan Henriksson im-
ponerades också av AIF 
2014.

– De har något bra på 
gång här. Flera nya unga 
spelare som har framtiden 
för sig. Michael Hintze kan 
bli riktigt giftige när han blir 
varm i kläderna.

Två raka förluster för 
tankarna till fjolårets mar-
drömsstart med noll poäng 
efter tre matcher. Då reste 
sig AIF i sista stund. Nu vän-
tar Gunnilse hemma på fre-
dag, dags för full pott?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

VECKA 17         NUMMER 16|32 SPORT

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN!

Division 5 Västra
TISDAG 29 APRIL 

KL 18.30
SBTK – SPARSÖRS AIK

Skänker pris till 
bästa spelare

Peter Antonsson i en duell på mittfältet. I torsdags var det dock 
Lunden som vann både matchen och närkamperna.

Lunden gav AIF en påsksmäll

Div 3 nordvästra Götaland
Lunden ÖBK – Ahlafors IF 3-1 (0-0)

FOTBOLL

ANGERED. Nol IK häm-
tade sig snabbt från 
premiärförlusten mot 
Bosna.

I onsdags kväll körde 
laget över Santos Cru-
zazul IF med hela 7-1.

– Vi gör en riktigt bra 
match med mycket fart 
och fläkt, då är inte lätta 
att tas med, säger Nol-
tränaren Peter Karlsson 
nöjt.

Matchen punkterades redan 
i första halvlek. Gästande 
Nol ledde då med 5-0, efter 
två mål vardera av Bojan Ilic 
och Fredrik Johansson.

– I paus kunde vi byta hela 
fyra spelare, vilket vittnar 

om den bredd vi har när alla 
ställer upp. Konkurrensen 
om platserna ska förhopp-
ningsvis bära frukt. Killarna 
vet att det gäller att träna 
för att få vara med från start, 
menar Peter Karlsson som 
bara hade gott att säga efter 
onsdagsmatchen.

Killarna njuter
– Det är roligt när man ser 
att killarna njuter av att spar-
ka boll. Fredrik Johansson 
gjorde sin första seriematch 
i Noltröjan och svarar för 
två mål och två assist. Det är 
en spelare med både löpsteg 
och fysik, att han dessutom 
är målfarlig gör inte saken 
sämre. Bakåt visade Raied 
Juma och Jesper Pedersen 
att de bildar ett vattentätt 
mittlås.

På fredag stundar hem-

mapremiär för Nols del, då 
Nolängen gästas av Fotö. 
För lokala fotbollsälskare är 
det dessvärre en stor trage-
di eftersom matchen spelas 
samtidigt som derbyt mel-
lan Nödinge och Älvängen 
samt att Ahlafors IF tar emot 
Gunnilse på Sjövallen. Det 
tycker även Noltränaren Pe-
ter Karlsson är ett olyckligt 
faktum, men det hade enligt 
honom inte behövt vara så.

– Hade de klubbar som 
plötsligt har bytt speldag 
meddelat det hade vi kanske 
tänkt om, men faktum är att 
Ahlafors alltid tidigare spelat 
sina hemmamatcher på lör-
dagar klockan tre samtidigt 
som Nödinge alltid har spe-
lat merparten av sina på sön-
dagar. När plötsligt alla ska 
spela på fredagar blir det ju 
kollisioner. Det är onödigt, 

särskilt för Ahlafors IF som 
är i behov av biljettintäkter-
na. Nu tappar de publik både 
till oss i Nol och Nödinge. 

Det blir en hel del pengar 
på en säsong och det här är 
självklart inte bra för någon 
klubb, menar Peter Karls-

son.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Noltränaren Peter Karlsson är skeptisk till att övriga Alelag ändrat speldag så fotbollsälskarna 
tvingas välja vilket lag de ska följa.

– Krossade Santos Cruzazul med 7-1

Div 6 D Göteborg
Santos Cruzazul IF – Nol IK 1-7 (0-5)

FOTBOLL
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  UTANFÖR!

TVÄTTOMAT
vi serverar 
inget här

får jag 
en grillad 
med bröd

ALEMAN och LILLA EDIT
– Två raka förluster för tankarna till fjolårets mardrömsstart

Storseger för Nol IK

DERBYFEST

NÖDINGE SK
vs

ÄLVÄNGENS IK

Vimmervi IP
Division 6D Göteborg

Fredag 25 april kl 18.45

ENTRÉ 30 kr
(Går oavkortat till 

insamlingen 
Moldaviens barn)
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vs
GUNNILSE IS

Fredag 25 april kl 19.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se
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Volvo Verkstadsklubb

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

ÄLVÄNGEN. Vädret var 
strålande, allt annat 
undermåligt.

Det blixtrade bildigt 
talat om ÄIK:s tränare 
Peter ”Erra” Eriksson 
när han lämnade Älve-
vis konstgräsplan.

– Det sämsta jag sett!

Senast Neutrala IF gästade 
Ale kommun var i samband 
med premiäromgången då 
man fi ck vända hem med 
en 9-0-förlust i bagaget mot 
Nödinge SK. Förmodligen 
var det underskattning från 
hemmalagets sida som gjor-
de att gästerna kunde chock-
vinna på Älvevi med match-
ens enda mål, inprickat efter 
68 minuters spel efter en 
bjudning av Kenny Lorent-
sen som vikarierade i ordi-
narie burväktaren Pontus 
Dahlbergs frånvaro.

– Det är tragiskt att för-
lora en sådan här match. Jag 
vet ärligt talat inte vad vi 
sysslar med. Jag är enormt 

besviken, dundrade Eriksson 
och fortsatte:

– Ingen spelare förtjänar 
godkänt. Det är underbetyg 
på samtliga fötter.

Älvängen, som imponera-
de stort under försäsongen, 
tycks ha hamnat i en form-
svacka. Mot Hälsö i förra 
omgången blev det också 
förlust med 1-0.

– Insatsen idag var betyd-
ligt sämre än senast, fastslår 
Eriksson.

Heder åt Neutrala som 
försvarade sig bra. ÄIK hade 
märkbart svårt att dyrka upp 
gästernas försvar och de rik-
tigt heta kvitteringschanser-
na uteblev. Annandag påsk 
blev inte den höjdare som 
hemmapubliken hade hopp-
ats på.

En olycka kommer som 
bekant inte ensam. I slutse-
kunden skadade sig Johan 
Parinder i en tät duell i 
Neutralas målområde. Hur 
illa det är med ÄIK:s lagkap-
ten återstår att se. Förhopp-
ningsvis kan han vara med 
redan i fredagens derby bor-
ta mot Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Då har dressyr division 2 
startat och första omgången 
gick hos Eds Ryttarfören-
ing. Man tävlade i klasserna 
Lb:1 och La:1. Kattleberg 
Ryttarförening var med och 
tävlade. Laget slutade på en 

andraplats.
I laget red Alexandra 

Larsen-Fantasia, Angelika 
Ahl Eriksson-Arlington, 
Rebecka Konradsson- Up 
to date van der Noordheu-
vel. Lagledare var Anne 

Gustafsson.
Alexandra tog dessutom 

en individuell andraplats 
och Mollie Palm placerade 
sig som tvåa i Lb:1.

Andraplats för
Kattlebergs Ryttarförening

 Laget som knep en silverplacering när den första omgången i division 2 gick av stapeln hos 
 Eds Ryttarförening. 

BAKLUCKE- 
 LOPPIS

VÄLKOMNA TILL  
BAKLUCKELOPPIS  

PÅ ALE GOLFKLUBBS  
PARKERING VID  

KUNGSGÅRDEN I ALVHEM

LÖRDAG
26 APRIL
KL 10–14

FÖR MER INFO:
WWW.ALEGK.SEMattias Ögren och övriga ÄIK-are lyckades inte få hål på Neu-

trala IF. Det blev förlust hemma på Älvevi med 0-1.

Forwarden Oscar Gärdéus 
hade ingen lycka med sig i 
mötet med Neutrala utan fick 
lämna Älvevi mållös.
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”Det sämsta 
jag har sett”

ÄIK-tränaren Peter Eriksson:

HERR

Lödöse/Nygård IK -
Hjärtums IS 

Fredag 25/4 kl 18.30 på Tingevi

DAM

Lödöse/Nygård IK -
Skepplanda BTK 
Lördag 26/4 kl 15.00 på Alevi

Div 6D Göteborg
Älvängens IK – Neutrala IF 0-1 (0-0)

FOTBOLL



Ge Europas fattigaste 
barn ännu en sommar!

– Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

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

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

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

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

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
Märk bidraget
"Moldavien"

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

med partners
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INGS-
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PÅSKKRYSSET

Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 2/5 
2014. Vi publicerar vinnarna vecka 19. 
Märk kuvertet "Påskkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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och

inbjuder till

Vårkonsert
Lördag 26 april kl 18 i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av

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

SKEPPLANDA. En gång 
ingen gång – två gånger då 
är det en tradition. Påskfi -
randet på Forsvallen, med 
sin påskeld och sitt fyrverke-
ri, slog alla rekord. 700-800 
besökare räknades in. Det 
var över 150 bilar på parke-
ringen.

– Det gläder oss att ryktet 
om vårt påskfi rande spritt sig 
i Ale med omnejd. Förra året 
var det eldningsförbud, så 
då blev det inget. Det tog vi 
igen med råge och hoppas att 

alla besökare var nöjda, säger 
Åsa Arrhenius i arrange-
mangskommittén.

Det såldes kaffe med dopp, 
spelades på chokladhjul så att 
alla vinster tog slut. Det köp-
tes lotter för fullt. Poäng-
promenaden roade många. 
Flickor 01-02 anordnade en 
straffsparksläggning, för att 
mäta vem som sköt hårdast. 
Vinnare blev Per Rehnlund. 
Alla tycktes trivas i det fi na 
vädret.

JONAS ANDERSSON

Påskfirandet på Forsvallen i Skepplanda lockade 700-800 be-
sökare.

Påskfi rande lockade 
rekordmånga besökare

ALAFORS. Nol-Alafors 
kulturförening gjorde 
gemensam sak med 
övriga hyresgäster i 
Alafors fabriker.

Det lade grunden för 
nya Pelarfestivalen och 
Spinnerietdagen.

300 besökare fi ck ta 
del av både musik, dans, 
teater, boule, utställ-
ningar och familjeakti-
viteter.

Lördag 12 april 2014 skrevs 
det ny historia i den gamla 
textilfabriken i Alafors. I prin-
cip alla hyresgäster ställde 
upp och bjöd in till ett öppet 
hus. Responsen var impone-
rande.

– Det var fullt drag i tio 
timmar. Nu ska vi utvärdera 
det här och se hur vi kan byg-
ga vidare. Att samla krafterna 
i ett gemensamt arrangemang 
där alla bidrar med något var 
helt klart lyckat, men det går 
självklart att göra ännu bättre, 
säger Andreas Henriksson, 
Nol-Alafors kulturförening.

Det var när föreningen 
kom i kontakt med Anna 
Rådvik, projektledare för Ale 
kommun som nyligen utökat 
antalet ungdomsboenden i 
Alafors fabriker, som idén om 
att marknadsföra spinneriet 
som en ny mötesplats föddes. 
Pelarfestivalen som skulle ägt 
rum i höstas, men på grund 
av tidsbrist lades åt sidan fi ck 
plötsligt ny luft under ving-
arna.

– Vi tände verkligen på 
idén med att visa upp all verk-
samhet som fi nns, inte bara i 

fabriken, utan även i Alafors. 
Att Ahlafors IF var med på 
ett hörn var också himla kul. 
Stort intresse tilldrog sig ock-
så fotografen Rami Aghas 
bilder från Syrien. Från vår 
sida spelade vi också upp en 
kortare pjäs under namnet 1 
kilo mjöl, berättar Henriks-
son.

På kvällen blev det mer 
av en festivalstämning och 
många lokala ungdomsband 
fi ck chansen att visa upp 
sig. Några av banden som 
uppträdde var Eldrimner, 
The Sympathy, Maktskiftet, 
Blacklights, Chasing minu-
tes, Infamous band och The 
Angels.

– Det var en skön stäm-
ning och jag tror att alla in-

blandade tyckte att det var 
lyckat. Nu får vi se hur vi kan 
gå vidare. Vi måste smälta det 
här först. Totalt var vi ett 30-
tal medlemmar som jobbade 

hårt, men denna gång var det 
mödan värt, avslutar Andreas 
Henriksson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ali deltog i Ahlafors IF:s trixningstävling.

Chasing Minutes var ett av många ungdomsband som tog chansen att spela på Pelarfestivalen i 
Ahlafors fabriker.

Annika med familj avnjöt en fika i Pelarteatern. Aziz och Mustafa sålde internationell mat, ett uppskattat inslag 
på Pelarfestivalen och Spinnerietdagen.

– Succé för nya Pelarfestivalen
Den gamla fabriken levde upp!
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För andra året i rad 
vandrade SPF Alebyg-
den till Klädkällaren på 
långfredagen. 17 medlem-
mar ställde upp trots hög 
luftfuktighet.

Vi gick från Nödinge via 
Denofa för att slippa den 

värsta blåsten. Framme in-
tog vi en delikat påsklunch. 
De fl esta gick även tillbaka.

Denna fredag åker vi till 
Björkö och hoppas att blå-
sipporna inte är utblom-
made. Den 17 juni gör vi 
en båttur till Känsö.                                                  

SPF Alebygden lunchade på Klädkällaren

VIKINGAMARKNADEN
fredag 25 april

Nya

100 erbjudanden!

Kungälvs
KungälvsKlippet

VÅR | SOMMAR 2014

VÅR | SOMMAR 2014

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2014

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2014

MASSOR MED KNALLAR!

Välkomna!
Nya

 Kungälvs-
klippet  

Vår/Sommar  
2014 

Ute nu!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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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

 

Ahlafors IF håller fast vid 
traditionen och planerar nu 
för ännu ett valborgsfi rande 
i Furulundsparken.

Årets arrangemang, som 
infaller onsdagen den 30 
april, blir det fjärde i ord-
ningen.

– Vi hoppas väderleken är 
med oss, säger Gittan Otter, 
en av eldsjälarna.

Valborgsfi randet i Fur-
ulundsparken är en famil-
jefest och därför innehåller 
programmet aktiviteter och 
underhållning som vänder 
sig till en bred målgrupp.

– För barnen har vi precis 
som tidigare år ordnat med 

ponnyridning och fi sk-
damm, förklarar Gittan 
Otter.

Från scenen bjuds musik 
i olika tappningar. Skol-
elever från Alafors kommer 
att sjunga, PRO-kören 
hälsar våren välkommen och 
därefter blir det högtidstal 
av AIF:s representant, Karin 
Larsson. Även PROku-
lelebandet är på plats för 
att sprida glädje med sina 
instrument.

Valborgsfi randet i Ahla-
fors IF:s vackra folkpark 
omfattas också av lotterier 
och servering.

Onsdagen den 30 blir det traditionsenligt valborgsfirande i Fur-
ulundsparken. Godishjulet brukar vara uppskattat av besökarna.

Valborgsfi rande i Furulund
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Varannan tisdag virkas 
och stickas det för livet i 
Missionskyrkan i Älväng-
en.  Ett stickcafé som växer 
och i dagsläget samlar cirka 
20 kvinnor. Det är öppet 
för alla som vill vara med. 
Just nu stickar och virkar 
många av kvinnorna plagg 
som ska skickas till Kongo.  
Med garn i alla regnbågens 
färger skapas de vackraste 
fi ltar, tröjor och mössor till 
nyfödda. 

Förutom detta livsviktiga 
projekt är stickcaféet en oas 
för dem som deltar. Det 
umgås och fi kas tillsammans 
och många skratt blir det.  

Under årens lopp har 
Missionskyrkan i Älvängen 
skickat hjälp just till Kongo. 
Missionskyrkans förra pastor 
Anne-Marie Svenninghed 
hade arbetat som missionär i 
Kongo och blev en natur-
lig länk till landet. Många 
förbandslinnen (lakansrem-
sor till förband), ryggsäckar 
med innehåll till skolbarn, 
bättre begagnade verktyg 
och babypaket med mera har 
under årens lopp sänts till 
just Kongo. 

Nu har Missionskyrkan 
kontakt med Afrika genom 

organisationen Hope in 
Action. Birgitta Andersson, 
Alingsås, packar och levere-
rar personligen babypaket 
som inhemska hjälparbetare 
förmedlar vidare. Kyrkans al-
ster blir till hjälp för nyblivna 
mammor som drabbats hårt 
av krig och våldtäkter. Vid 
vernissagen på Repslagarmu-
seet söndagen den 27 april 
kommer Birgitta Andersson 
att informera om arbetet i 
Kongo. I utställningen kom-
mer vi få smakprov på vad 
stickcaféets fl itiga händer har 
åstadkommit.  En färgspra-
kande utställning för livet!

Nu på söndag är det vernissage för utställningen Sticka för livet 
på Repslagarmuseet i Älvängen.

Sticka för livet!

Filtar, tröjor och mössor skick-
as från Älvängen till nyfödda 
i Kongo.

NÖDINGE. Om en vecka 
smäller det.

Nu gör sig årets 
konferencierer Johan 
Sellström, 21, och Julia 
Lindegren, 14, redo för 
Festivalborgscenen. 

Han har ett förfl utet i såväl 
Teatervinden som i Vaknas 
arbete. Hon går i åttan, be-
söker gärna fritidsgårdarna 
och ser fram emot sitt första 
riktiga engagemang i kom-
munen. 

Det är ett stort uppdrag 
som väntar dem: Att leda pu-

bliken genom Festivalborg-
kvällen. 

– Vi ska göra vårt bästa för 
att det ska bli en bra stäm-
ning. Vi har ett manus, men 
det fi nns även utrymme för 
improvisation, säger Johan 
Sellström. 

Nu ser de fram emot en 
fullspäckad musikafton med 
många ungdomar, både 
framför, bakom och på sce-
nen. 

– Det är egentligen inte så 
mycket som kan gå fel, säger 
Julia Lindegren.

JOHANNA ROOS

Julia Lindegren och Johan Sellström leder publiken genom Fes-
tivalborgkvällen.

– Årets konferencierer 
känner sig säkra

Redo för 
Festivalborg
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och

inbjuder till

Vårkonsert
Lördag 26 april kl 18 i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av

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

SKEPPLANDA. En gång 
ingen gång – två gånger då 
är det en tradition. Påskfi -
randet på Forsvallen, med 
sin påskeld och sitt fyrverke-
ri, slog alla rekord. 700-800 
besökare räknades in. Det 
var över 150 bilar på parke-
ringen.

– Det gläder oss att ryktet 
om vårt påskfi rande spritt sig 
i Ale med omnejd. Förra året 
var det eldningsförbud, så 
då blev det inget. Det tog vi 
igen med råge och hoppas att 

alla besökare var nöjda, säger 
Åsa Arrhenius i arrange-
mangskommittén.

Det såldes kaffe med dopp, 
spelades på chokladhjul så att 
alla vinster tog slut. Det köp-
tes lotter för fullt. Poäng-
promenaden roade många. 
Flickor 01-02 anordnade en 
straffsparksläggning, för att 
mäta vem som sköt hårdast. 
Vinnare blev Per Rehnlund. 
Alla tycktes trivas i det fi na 
vädret.

JONAS ANDERSSON

Påskfirandet på Forsvallen i Skepplanda lockade 700-800 be-
sökare.

Påskfi rande lockade 
rekordmånga besökare

ALAFORS. Nol-Alafors 
kulturförening gjorde 
gemensam sak med 
övriga hyresgäster i 
Alafors fabriker.

Det lade grunden för 
nya Pelarfestivalen och 
Spinnerietdagen.

300 besökare fi ck ta 
del av både musik, dans, 
teater, boule, utställ-
ningar och familjeakti-
viteter.

Lördag 12 april 2014 skrevs 
det ny historia i den gamla 
textilfabriken i Alafors. I prin-
cip alla hyresgäster ställde 
upp och bjöd in till ett öppet 
hus. Responsen var impone-
rande.

– Det var fullt drag i tio 
timmar. Nu ska vi utvärdera 
det här och se hur vi kan byg-
ga vidare. Att samla krafterna 
i ett gemensamt arrangemang 
där alla bidrar med något var 
helt klart lyckat, men det går 
självklart att göra ännu bättre, 
säger Andreas Henriksson, 
Nol-Alafors kulturförening.

Det var när föreningen 
kom i kontakt med Anna 
Rådvik, projektledare för Ale 
kommun som nyligen utökat 
antalet ungdomsboenden i 
Alafors fabriker, som idén om 
att marknadsföra spinneriet 
som en ny mötesplats föddes. 
Pelarfestivalen som skulle ägt 
rum i höstas, men på grund 
av tidsbrist lades åt sidan fi ck 
plötsligt ny luft under ving-
arna.

– Vi tände verkligen på 
idén med att visa upp all verk-
samhet som fi nns, inte bara i 

fabriken, utan även i Alafors. 
Att Ahlafors IF var med på 
ett hörn var också himla kul. 
Stort intresse tilldrog sig ock-
så fotografen Rami Aghas 
bilder från Syrien. Från vår 
sida spelade vi också upp en 
kortare pjäs under namnet 1 
kilo mjöl, berättar Henriks-
son.

På kvällen blev det mer 
av en festivalstämning och 
många lokala ungdomsband 
fi ck chansen att visa upp 
sig. Några av banden som 
uppträdde var Eldrimner, 
The Sympathy, Maktskiftet, 
Blacklights, Chasing minu-
tes, Infamous band och The 
Angels.

– Det var en skön stäm-
ning och jag tror att alla in-

blandade tyckte att det var 
lyckat. Nu får vi se hur vi kan 
gå vidare. Vi måste smälta det 
här först. Totalt var vi ett 30-
tal medlemmar som jobbade 

hårt, men denna gång var det 
mödan värt, avslutar Andreas 
Henriksson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ali deltog i Ahlafors IF:s trixningstävling.

Chasing Minutes var ett av många ungdomsband som tog chansen att spela på Pelarfestivalen i 
Ahlafors fabriker.

Annika med familj avnjöt en fika i Pelarteatern. Aziz och Mustafa sålde internationell mat, ett uppskattat inslag 
på Pelarfestivalen och Spinnerietdagen.

– Succé för nya Pelarfestivalen
Den gamla fabriken levde upp!
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För andra året i rad 
vandrade SPF Alebyg-
den till Klädkällaren på 
långfredagen. 17 medlem-
mar ställde upp trots hög 
luftfuktighet.

Vi gick från Nödinge via 
Denofa för att slippa den 

värsta blåsten. Framme in-
tog vi en delikat påsklunch. 
De fl esta gick även tillbaka.

Denna fredag åker vi till 
Björkö och hoppas att blå-
sipporna inte är utblom-
made. Den 17 juni gör vi 
en båttur till Känsö.                                                  

SPF Alebygden lunchade på Klädkällaren

VIKINGAMARKNADEN
fredag 25 april

Nya

100 erbjudanden!

Kungälvs
KungälvsKlippet

VÅR | SOMMAR 2014

VÅR | SOMMAR 2014

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2014

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2014

MASSOR MED KNALLAR!

Välkomna!
Nya

 Kungälvs-
klippet  

Vår/Sommar  
2014 

Ute nu!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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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

 

Ahlafors IF håller fast vid 
traditionen och planerar nu 
för ännu ett valborgsfi rande 
i Furulundsparken.

Årets arrangemang, som 
infaller onsdagen den 30 
april, blir det fjärde i ord-
ningen.

– Vi hoppas väderleken är 
med oss, säger Gittan Otter, 
en av eldsjälarna.

Valborgsfi randet i Fur-
ulundsparken är en famil-
jefest och därför innehåller 
programmet aktiviteter och 
underhållning som vänder 
sig till en bred målgrupp.

– För barnen har vi precis 
som tidigare år ordnat med 

ponnyridning och fi sk-
damm, förklarar Gittan 
Otter.

Från scenen bjuds musik 
i olika tappningar. Skol-
elever från Alafors kommer 
att sjunga, PRO-kören 
hälsar våren välkommen och 
därefter blir det högtidstal 
av AIF:s representant, Karin 
Larsson. Även PROku-
lelebandet är på plats för 
att sprida glädje med sina 
instrument.

Valborgsfi randet i Ahla-
fors IF:s vackra folkpark 
omfattas också av lotterier 
och servering.

Onsdagen den 30 blir det traditionsenligt valborgsfirande i Fur-
ulundsparken. Godishjulet brukar vara uppskattat av besökarna.

Valborgsfi rande i Furulund
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Varannan tisdag virkas 
och stickas det för livet i 
Missionskyrkan i Älväng-
en.  Ett stickcafé som växer 
och i dagsläget samlar cirka 
20 kvinnor. Det är öppet 
för alla som vill vara med. 
Just nu stickar och virkar 
många av kvinnorna plagg 
som ska skickas till Kongo.  
Med garn i alla regnbågens 
färger skapas de vackraste 
fi ltar, tröjor och mössor till 
nyfödda. 

Förutom detta livsviktiga 
projekt är stickcaféet en oas 
för dem som deltar. Det 
umgås och fi kas tillsammans 
och många skratt blir det.  

Under årens lopp har 
Missionskyrkan i Älvängen 
skickat hjälp just till Kongo. 
Missionskyrkans förra pastor 
Anne-Marie Svenninghed 
hade arbetat som missionär i 
Kongo och blev en natur-
lig länk till landet. Många 
förbandslinnen (lakansrem-
sor till förband), ryggsäckar 
med innehåll till skolbarn, 
bättre begagnade verktyg 
och babypaket med mera har 
under årens lopp sänts till 
just Kongo. 

Nu har Missionskyrkan 
kontakt med Afrika genom 

organisationen Hope in 
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JOHANNA ROOS

Julia Lindegren och Johan Sellström leder publiken genom Fes-
tivalborgkvällen.

– Årets konferencierer 
känner sig säkra

Redo för 
Festivalborg
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Debatten om vind-
kraft har under 
flera år pågått i vår 

kommun. Vindbruksplanen 
håller i skrivande stund på 
att omarbetas med inrikt-
ningen att färre verk skall 
ingå. Detta är något som vi 
Sverigedemokrater välkom-
nar, eftersom vi redan 2011 
var ett av de två partier som 
sa nej till vindkraftverk i Ale. 
Energidebatten tenderar 
ofta att snedvridas då vind-
kraften felaktigt framställs 
som ett alternativ, trots 
att den i praktiken endast 
genererar några få procent 
av den totala eltillförseln. Vi 
konstaterar att vindkraften 
aldrig kommer att bli något 
reellt alternativ för energi-
produktionen, däremot finns 
det andra satsningar som 
kan göras för att komma 
framåt, nationellt såväl som 
i Ale. 

Den förnybara kraften i 
rörligt vatten har använts se-
dan urminnes tider, så även i 
vår kommun. Naturen i Ale 
präglas av små och och stora 
vattendrag som alla strävar 
mot havet och i varje liten 
bäck finns spår som vittnar 
om vattnets oerhörda kraft 
att ta sig fram mot sitt mål. 
I och bredvid våra åar finns 
dammar och kvarnar, fabri-
ker och kraftverk, allt för att 
tillvarata denna kraft som är 
förnybar och ren. För fem-
tio år sedan var drygt 4000 
småskaliga vattenkraftverk 
i bruk i Sverige men idag 
är inte ens hälften av dessa 
i drift. De cirka 2000 verk 
som är igång producerar 
4,3 TWh/år vilket motsva-
rar cirka 860 000 hushålls 
elförbrukning, enligt Svensk 
Vattenkraftförening.

Medan vindkraften ge-
nererar endast några få pro-
cent av vår eltillförsel svarar 
vattenkraften för hela 45 

procent. Livslängden för ett 
vattenkraftverk är sannolikt 
mer än 60 år, vilket borgar 
för en lång och stabil pro-
duktion. Investering i vat-
tenkraft är dessutom många 
gånger billigare än i andra 
produktionsslag för elenergi, 
vilket innebär att det är ett 
kostnadseffektivt alternativ 
för såväl basindustri som 
övriga konsumenter.

Sverigedemokraterna 
kommer under april månad 
att motionera om upprät-
tande av en vattenkraftsplan 
i Ale kommun. Syftet är 
att underlätta för nyetable-
ringar och att utveckla den 
befintliga vattenkraftsutvin-
ningen - naturligtvis med 
stor hänsyn till omgivning 
och natur. Där anläggandet 
av exempelvis fisktrappor är 
en åtgärd i syfte att skydda 
våra djur och vår natur. 

Investeringar i småska-
lig vattenkraft ger intäkter 
till det lokala samhället, 
ökar utbudet av inhemsk 
energi samt värnar om vårt 
historiska arv och vår miljö. 
Vi ser det som rent slöseri 
att denna naturliga resurs 
inte nyttjas som tidigare och 
oroväckande att det, trots 
klimatproblem knutna till 
fossila bränslen, läggs ned 
vattenkraftverk iställetför 
att utveckla nya. Vi vill att 
Ale kommun ska verka för 
nyetablering av småskalig 
vattenkraftsutvinning, eller 
återtagande av äldre verk i 
drift.

Sverigedemokraternas
kommunfullmäktigegrupp i Ale

Johan Fjellheim 
Lennie Kjellman 

Rune Karlsson 
Robert Jansson

Tony Karlsson, 
kristdemokrat från 
Ale, var på möte om 

Västra Götalandsregionen 
inför valet i höst. Frågor 
som diskuterades var sjuk-
vården, kollektivtrafiken och 
den nya Göta älv bron. Tony 
träffade det kristdemokratis-
ka toppnamnet i Göteborg, 
Aron Modig. Aronkandide-
rar alltså till riksdagen. Om 
han blir invald i riksdagen 
är hans ambition att för det 
första arbeta för att stärka 
Göteborgs och Västsveriges 
konkurrenskraft.

– Till detta räknar jag 
exempelvis att arbeta för 
ett bättre företagsklimat, 
satsningar på infrastruktur, 
underlätta för byggande av 
fler bostäder och stärka sko-
la och utbildningsväsende. 
I största allmänhet står vi 

inför väldigt viktiga val. Jag 
hoppas verkligen att Krist-
demokraterna och Alliansen 
får fortsätta att föra Sverige 
i frihetlig riktning, med 
fokus på trygghet, kunskap i 
skolan och stärkta familjer.

Aron menar om vän-
steroppositionen flyttar 
fram positionerna vore 
det olyckligt både för den 
ekonomiska utvecklingen, 
för kvaliteten i skolan och 
välfärden och för enskildas 
och familjers frihet.

Sedan beslutade Krist-
demokraterna i Västra 
Götaland att arbeta för ett 
antal frågor:

Tony Karlsson
Kristdemokraterna

Reellt alternativ i en 
snedvriden energidebatt

Kristdemokraterna Arne Modig och Tony Karlsson.

KD vill stärka 
Västsveriges 
konkurrenskraft

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 24 april 2014.
Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.
Vi vänder oss till Dig som är intresserad av att bli 
engagerad i kvinnojourens verksamhet. 
För mer information och anmälan kontakta 
oss på telefon 0303-249 250 eller via e-post 
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN  
hälsar vi på kvinnojouren!

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2014

Debattera mera
Den lokala debatten är aldrig så het 
som under ett valår. Lokaltidningens  
insändarsidor är viktiga för  
närdemokratin. Det är en mötesplats  
för politiker, men också en skådeplats  
där väljarna möter kandidaternas åsikter. 

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka kränkande innehåll och på grund 
av utrymmesskäl korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!
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EU-AVGIFTEN KOSTAR SVERIGE
100 MILJONER KRONOR/DAG

Den 25 maj kan du säga ifrån!

Ale

Återigen så vädrar 
Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet sitt 

motstånd mot byggnation 
på landsbygden. I förra 
veckans Alekuriren så 
hävdar man att det är att 
stimulera två-bilssamhället 
och att byggnation ska ske 
genom förtätning nära 
pendeltågsstationerna. 

Förtätning visst. Ale 
har ju en vision om att 
befolkningen ska växa med 
1,5 % varje år och i Ale är 
det lätt att leva.

Visst ska Ale kommun 
försöka växa genom en klok 
förtätning av våra samhäll-
en som har pendeltågssta-
tioner. Här görs ju redan 
ett stort arbete och mycket 
är på gång men det finns 
också mycket problem med 
detta. 

En förtätning av våra 
samhällen innebär ju 
många gånger att de få 
kvarvarande grönområden 
som finns tas i anspråk. Ska 
vi renovera och kanske höja 
husen ett par våningar för 
att få fram fler lägenheter 
så innebär det också ökade 
hyror. Sammantaget så 
innebär detta att en förtät-
ning måste ske på ett klokt 
sätt och att många som 
redan bor i våra samhällen 
påverkas och har synpunk-
ter. Som alla vet så slutar 
ofta sådana bygglovsä-
renden med att bygglovet 

överklagas och det tar lång 
tid att komma fram till 
byggstart.

På Änggatan i Älvängen 
där Alebyggen vill bygga 
ett stort antal lägenheter 
och ett trygghetsboende så 
har processen hittills tagit 
fem år och ännu har inte 
bygglov beviljats. I Alafors 
( Furulundsområdet ) där 
nu byggnationen nu påbör-
jats har det tagit över åtta 
år fram till byggstart. 

Med denna segdragna 
process så behövs all bygg-
nation som kan ske i Ale, 
även på landsbygden. 

Levande landsbygd i 
Ale. Ale har en fantastisk 
landsbygd med skogar och 
sjöar och vildmarksområ-
den, men också med flera 
byar som mycket väl kan 
växa och därigenom ges 
ökade möjligheter att be-
vara den service som finns. 
Alla vill inte bo i en tätort 
utan har en stark önska att 
få bo på landet med den 
livskvalitet som finns där. 
Att Mp och V vill förhin-
dra detta är beklämmande, 
istället för att förfasa sig 
över två-bilsamhället så kan 
man ju kämpa för att kol-
lektivtrafiken ska fungera 
även på landsbygden.

Var Står Socialdemo-
kraterna. Frågan som upp-
står efter att Paula Örn (S) 
nu hoppar av ÖP – arbetet 
är om också S har anammat 

övriga oppositionspartiers 
negativa syn på landsbyg-
den? De senaste åren har 
det ju funnits en samsyn på 
hur byggnation på landet 
ska ske. Om nu också S 
hoppar av den samsynen 
är det trist och skadligt för 
Ale kommun. Det gör det 
absolut inte lättare att leva 
i Ale.

BO var du vill. Nej låt 
folk välja att bosätta sig där 
man kan och vill, det ska 
inte politiker ha synpunk-
ter på utan tvärt om stötta. 
Sedan kan vi för att minska 
bil beroendet istället för-
bättra kollektivtrafiken bl.a. 
genom att öka komplette-
ringstrafiken som kör när 
någon vill åka. Då börjar vi 
närma oss vår vision om att 
det är lätt att leva i ALE.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Socialdemokraterna 
lämnar översiktspla-
neringen åt sitt öde. 

Anledningen är tydligen att 
någon varit dum. Så kan vi 
inte ha det. Just denna låga 
nivå som präglar Ale-poli-
tiken har vi inte råd med. 
Även under val-år knackar 
verkligheten på dörren och 
det  gäller att hålla i och ta 
ansvar. 

Ale har på allvar bör-
jat aspirera på att vara en 
utvecklingskommun och 
det kräver att den politiska 
kvalitén ökar. Fokus måste 
vara på att hantera omvärl-
den i ett längre perspektiv: 
vilka söker sig till Ale? Vilka 
är viktiga att få hit? Hur kan 
de mindre orterna dra nytta 

av att de två stora växer, inte 
minst när det gäller handel 
o service? Hur ser vi på cen-
trumnära äldre bebyggelse? 

Att S inte orkar fullföl-
ja med det på agendan är 
riktigt tråkigt. Visst kan 
Pressfeldt vara bullrig och 
envis men S är ett stort parti 
med många kloka viljor och 
det partiet behövs definitivt 
när Ale pratar framtid. Är 
det så att två personer inte 
kommer överens så fixa det. 
Det blir löjeväckande om 
det ska stjälpa framtidsarbe-
tet. Någon annan anledning 
har jag svårt för. 

I den gällande ÖP,n från 
2007 finns skrivelser om 
vägar och stråk som leder 
till begreppet landsbygd 

och viktiga överenskom-
melser för näringslivet har 
jag lätt att stå för. Låt andra 
egenskaper från S ta plats i 
ÖP-arbetet och kavla upp 
skjortärmarna för samver-
kan, utveckling och ansvar. 
Fortsätt därmed arbetet 
uppmanar framtid i Ale.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se

Var får man bo i Ale kommun?

Förödande för 
morgondagens Ale

Återkommer till 
det fina och roliga 
påskfirandet 

på Forsvallen. Som 
anläggningsansvariga för 
Forsvallen skulle jag vilja 
framföra följande incident, 
som hände på påskafton på 
Forsvallen.

Vi har gjort nya avby-
tarbås på A-plan med tak 
av plåt. Vi fick se barn som 
var uppe och klättrade på 
taket, föräldrarna satt och 
tittade på utan åtgärd. Vid 
tillsägelse från oss började 
mamman att påpeka att det 

gjorde ingenting, för det är 
ju plåt, så det skedde ingen 
skada. För henne har det 
ingen betydelse att barnen 
klättrar på taket. Vi ställde 
frågan om barnen hade 
trillat över kanten, vem hade 
då fått skulden? Då hade 
hon tagit ansvaret, detta 
tror vi på när vi vill. Det var 
mamman som försvarade 
sina barns görande, mannen 
sade inte ett ord.

Är det konstigt att skolan 
har sådana problem, som 
det är idag, med sådana 
föräldrar, som inte fostrar 

sina barn från början? 
Denna familj, som var från 
annan ort i Ale, hoppas vi 
var en engångsföreteel-
se, som inte kommer att 
upprepas. Det är synd om 
vi måste sätta upp taggtråd, 
som på ett fängelse, den fria 
uppfostran som dessa för-
äldrar inte behärskar, kan vi 
tyvärr inte göra något åt. Vi 
vill ha en fin anläggning på 
Forsvallen, som inte raseras 
av andra.

Sven Rydén
Magnus Eriksson

Anläggningsansvariga på Forsvallen

Nu kommer två 
dårars undran?

SAMVERKAN
för bostäder och

verksamhetsområden
är en förutsättning

Ulrika Sten Sporrong Tyrone Hansson Lena Wingbro

SAMVERKAN,  framtidiale.se



VECKA 17         NUMMER 16|40

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Förmiddagscafé
Torsdag 24/4 i 

Starrkärrs församlingshem 
kl 10.00-12.00

Föreläsaren Gunilla Berndtsson 
ska berätta för oss 

och vi får känna dofterna av 
De bibliska oljorna.

Pilgrimsvandring
längs

S:t Olofsleden
Vi vandrar längs S:t Olofsleden i 

Västerlanda den 1 maj. 
Samling vid Starrkärrs 

församlingshem kl 9.30. 
Vandringen tar ca 5 timmar. 

Medtag matsäck och 
kläder efter väder.

NÖDINGE. Förra veck-
an började med stavgång på 
Dammekärr med 15 deltaga-
re. På tisdag var det träff på 
Backavik. Trots ymnigt regn 
tog sig ett trettiotal dit. Äm-
net för dagen var idrotten i 
Nödinge på 50-talet. Flera av 
de som var aktiva då dök upp. 
Det blev en trevlig samvaro.

Vid nästa sammankomst 
medverkar före detta stadsar-
kitekt Bert Andersson.

Vid onsdagens mannekäng-
uppvisning i Älvängen blev 
det publikrekord. Ett 160- tal 
modeintresserade tog del av 
vårens mode från Manufak-
turen och Älvängens Skor. 
Mannekänger var Britt-Ma-
rie Jirle och Tage Svensson, 
Monica Svensson och Arne 
Eriksson samt Anna-Lena 
och Axel Sager. Deltagarna 
fi ck 20 % på köp i affärerna 
till och med 19 april.

Fredagsvandringen gick i 
Trankärr i ljuvlig terräng. Vi 
såg blåsippor, svalört, vätterot 
och ramslök samt en mängd 
vitsippor. 27 deltog och klara-
de sig från regn.

Nästa vandring blir efter 
påsk på Björkö. Dessförinnan 
besöker vi utställningen Den 
vandrande staden på Lödö-
sehus den 22 april.

Lennart Mattsson

Aktiva SPF 
Alebygden

Den 15 april hade PRO 
Lödöse-Nygård med-
lemsmöte i Alegården. 
Mötet började med sång 
och musik av Ingmarie 
Juliusson och Ingemar 
Martinsson. Ingmarie 
sjöng härliga låtar som 
Sonja Hedenbratt och 
Monica Zetterlund bru-
kade sjunga och Ingemar 
kompade på keyboard. 
Därefter blev det kaffe 
med fralla och lottdrag-
ning. Mötet avslutades 
med mötesförhandlingar, 
där det framkom att 27 
maj är det friskvårdsdag i 
Ströms slottspark.

 Pia Ek

Medlemsmöte 
i Alegården

ÄLVÄNGEN. Ett namn betyder 
mycket! Det märker man om man 
av någon anledning funderar på 
att byta. Älvängens missionsför-
samling ställdes inför tanken på 
ett namnbyte och efter ett halvårs 
funderande var församlingen redo 
för beslut. Sista söndagen i mars 
togs beslutet att från och med nu 
heta Equmeniakyrkan, Älvängen. 
Likaså har SMU Älvängen bytt 
namn till Equmenia, Älvängen.

År 2012 bildades en ny kyrka 
i Sverige, Equmeniakyrkan, av 
de tre gamla kyrkosamfunden 
Svenska Missionskyrkan, Svenska 
Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan Sverige. Detta nybygge 
som den nya kyrkan är, kräver 
i sig inte att de lokala försam-
lingarna måste byta namn. Men 
samtidigt är det inte heller enkelt 
att ha namn efter något som inte 
fi nns. Idag är Missionskyrkan 
fortfarande ett begrepp – men om 
20 år är begreppet i sig historia 
och det uppstår oklarheter om 
vad som är vad.

Här i Älvängen tog vi beslutet 
att byta för att peka på det nya 
och inte fastna i det gamla. Så 
småningom kommer också nam-
net på fasaden att bytas till Equ-
meniakyrkan i konsekvens med 
beslutet, hur det går med namnet 
på busshållsplatsen i backen blir 
mer en fråga för Västtrafi k.

Bakgrunden för Equmeniakyr-

kans tillkomst var att tiden var 
mogen att söka ny väg för de tre 
bildarsamfunden. År 2012 togs 
det gemensamma beslutet att gå 
ihop och bygga nytt tillsammans 
under namnet Equmeniakyrkan 
för att tillsammans forma en 
kyrka för 2000-talet.         De 
tre ungdomsförbunden: SMU, 
Svenska Missionskyrkans ung-
dom, MKU – Metodistkyrkans 
ungdom och SBUF – Svenska 
Baptistförbundets ungdomsför-
bund, hade gått före. De bildade 
redan 2009 en federation under 
namnet equmenia och  från och 
med 2012  har federationen 
övergått till att vara den nya 
kyrkans ungdomsförbund med 
samma namn – equmenia. Notera 
stavningen med litet e.  

De tre kyrkorna har levt och 
verkat sida vid sida i nästan 150 
år, var och en med sin tyngdpunkt 
och grund för att vara en egen 
kyrka. Den första baptistför-
samlingen bildades 1848. 1876 
fi ck Metodistkyrkan i Sverige 
en lagligt erkänd ställning som 
självständigt trossamfund och 
1878 bildades Svenska Mis-
sionsförbundet, senare Svenska 
Missionskyrkan.     Alltsedan dess 
har dessa tre samfund verkat sida 
vid sida och i det stora hela så har 
grundtankarna varit mycket lika – 
det var tre bekännelsekyrkor som 
betonar den personliga tron och 

dess 
uttryck 

i vår nutid. Kyrkorna fi ck med 
tiden en gemensam grundhåll-
ning i många frågor så tanken har 
länge funnits: varför inte bygga 
något nytt av dessa tre?    Proces-
sen att överbrygga de skillnader 
som funnits, har pågått i över 40 
år och på vägen har fl er och fl er 
lokala församlingar vuxit samman 
– församlingar som på så sätt 
tillhört fl er kyrkor samtidigt. Un-
der de senaste decennierna så har 
samfunden närmat sig mer och 
mer och olikheterna har vänts till 
något berikande istället för att 
vara åtskiljande. 

Equmeniakyrkan utgörs i 
första hand av lokala försam-
lingar. Det är i dem som kyrkans 
centrala liv och arbete pågår. De 
nationella och regionala organi-
sationerna fi nns i första hand till 
för att stödja och uppmuntra de 
lokala församlingarna. Kyrkan 
har sitt huvudsäte och sina lokaler 
i Alvik, Stockholm.  

Namnet Equmeniakyrkan 
knyter ihop kyrkan med sitt 
barn- och ungdomsarbete och 
det vill ange vad kyrkan vill verka 
för. Visst kunde de tre kyrkorna 
fortsatt, var och en för sig, men 
att bilda den nya kyrkan visar på 
enhet i Jesu Kristi namn och en 
önskan att stå för kristen tro och 
dess uttryck i vår samtid.

Leif Jöngren    
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– Ett nytt namn att lägga på minnet
Equmeniakyrkan Älvängen

VALBORG
 ONSDAG 30 APRIL

LÖDÖSE kl 18.00
Vid församlingshemmet

Vårsånger och vårtal
Andakt och kaffeservering

SKEPPLANDA kl 19.00
Hembygdsstugan vid Grönköp – Forsvallen

Vårsånger och vårtal
Skepplanda kyrkokör och Nya 

MotettEnsemblen
Kaffeservering

Välkomna!

Är det sant? Är det verkligen sant? 
Frågan kommer från en liten kille 
vars skolklass är på besök i kyrkan 

i påsktid. Pastorn har precis berättat om 
påskens stora budskap inför en knäpptyst 
klass. Med hjälp av fl anellograf(!) har barnen 
fått höra om hur Jesus blev uppspikad på ett 
kors, lagd i en grav och hur han sedan gick 
ut ur graven, livs levande. 

En som inte kunde tro att det var sant 
var faktiskt en av Jesus närmaste vänner. 
När Jesus kom till lärjungarna tre dagar 
efter korsdöden var Tomas inte med. Trots 
att Tomas hade levt med Jesus, sett hur han 
stillade stormar, botade sjuka och mätta-
de tusentals människor med några ynka 
brödstycken, kunde han inte tro. ”Om jag 
inte får se spikhålen i hans händer och sticka 
fi ngret i spikhålen och sticka handen i hans 
sida tror jag det inte” var Tomas svar på 
vännernas otroliga berättelse.  

Men Jesus, som kände Tomas tankar lika 
bra som han känner våra, visste vad Tomas 
behövde. En vecka senare stod Jesus på nytt 
ibland sina vänner: ”Räck hit ditt fi nger, här 
är mina händer; räck ut din hand och stick 
den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Mitt 
i kretsen av lärjungar fi ck Tomas möta den 
uppståndne Jesus. (Joh 20:24-31)

Skulle du, liksom den lille killen, vilja bli 
övertygad om att påskens glada budskap 
verkligen är sant? Gör då som Tomas, sök 
dig till den kristna gemenskapen. Kanske 
blir du förr än du anar en av dem om vilka 
Jesus säger: ”Saliga de som inte har sett men 
ändå tror.”

Marie Nordvall
Pastor, Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Är det sant?

 Älvängens missionsförsamling har bytt namn till Equmeniakyrkan Älvängen. 

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Onsdag 30 april 13.00 Onsdagsträff
Nödinge församlingshem. David Magda spelar 
Pianoimprovisationer mm.
Fika, alla välkomna

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

Equmeniakyrkan 
Älvängen/ Missonskyrkan
Ons 23/4 kl 19, Försam-
lingsforum: Om missionen. 
Torsd 24/4 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan:”FADER-
LÖS LIVRÄDDARE” om 
Raul Wallenbergs liv och 
öde. Elver Jonson. Sönd 
27/4 kl 18, Cafégudstjänst 
Emmy Cronquist, Samuel 
Ingvarsson m fl. Månd 28/4 
kl 18.15, Upptäckarscout. 
Tisd 29/4 kl 10, Tisdagsbön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/4 kl 
10, Familjegudstjänst M 
Auvinen, kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 27/4 kl 12, Mässa M 
Auvinen. S.t Peder sönd 
27/4 kl 10, Familjegudstjänst 
R Olausson. Onsd 30/4 kl 
18, Valborgsfirande vid för-
samlingshemmet. Vårsånger, 
vårtal samt kaffeservering. 
Ale-Skövde, se övriga. 
Tunge sönd 27/4, Gudstjänst 
R Olausson. 

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 22/4 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 23/4 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Samling för 
smågruppsledare. Torsd 
24/4 kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan, Elver Jonsson, 
”Faderlös livräddare - om 
Raol Wallenbergs liv och 
öde. Kl 18.15, Hobby (8-12 
år) - Avslutning. Fred 25/4 kl 
19.30, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Lörd 26/4 kl 8-12, 
Städ- och arbetsdag i kyrkan. 
Kl 10-13 Second Hand & 
Café. Sönd 27/4 kl 12-16, 
VÅRMARKNAD - Second 
Hand, Café, Hoppborg och 
Öppen kyrka. Månd 28/4 
kl 10, RPG Stavgång. Tisd 
29/4 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
Onsd 23/4 kl 19, Ekumenisk 
bön Surte kyrka Reine Bäck. 
Sönd 27/4 kl 11, GUDS-
TJÄNST Surte kyrka Jörgen 
Jacobsson. Kl 17, GUDS-
TJÄNST Nödinge kyrka 

Jörgen Jacobsson.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Wes-
tergaard. Onsd kl 18, Mässa, 
Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Onsd 19, Eld och aftonbön, 
Nordblom.

Surte missionskyrka
Onsd 23/4 18:30. Tonår: 
Lekar. Onsd 23/4 kl 19, 
Gemensam bön i Surte 
kyrka. Onsd 23/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Torsd 24/4 kl 
19, Vårkören övar inför Val-
borgsmässoafton. Fred 25/4 
kl 18:30-21. Tonårs”häng” 
från årskurs 6, med fika och 
andakt. Välkommen! Lörd 
26/4 kl 10, Arbetsmöte i och 
runt kyrkan. Välkommen att 
hjälpa till! Sönd 27/4 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Leif Andresen spelar och 
sjunger. Månd 28/4 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 30/4 kl 18, Valborgs-
mässofirande vid Fågeldam-
marna. Åke Andreasson. 
Musikkåren. Vårkören. Det 
kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/5 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Sönd 27/4 
kl 16, GUDSTJÄNST 
”Möte med den Upp-
ståndne”. Gun/Lennart 
Andersson  Sång Mattias 
Larsson. Tisd 29/4 kl 18.30, 
Projektgruppen i Lödöse. 
Onsd 30/4 kl 18.30, Spårar / 
UpptäckarScout.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 23/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 27/4 
kl 11, Gudtjänst Lars Rehn-
lund. Sönd 4/5 kl 11, Guds-
tjänst Lars Rehnlund.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Maj-Britt Karlson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1929 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Helga Olsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar dottern Berit 
med familj som närmast 
sörjande.

Ann-Margreth Thelian-
der, Nol har avlidit. Född 
1946 och efterlämnar Ronny 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Stig Christenson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 15 
april begravningsgudstjänst 
för Stig Christenson, Ryk. 
Officiant var Clas Hammar-
bäck.

Gun Lignell. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 16 april 
begravningsgudstjänst för 
Gun Lignell, Skepplanda. 
Officiant var Lars Ingvars-
son.

Gunilla Boström. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
16 april begravningsguds-
tjänst för Gunilla Boström, 
Nol. Officiant var komminis-
ter Per-Martin Andersson.

Elisabeth Johnson. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 16 april 
begravningsgudstjänst för 
Elisabeth Johnson, Bohus. 
Officiant var Gunnar Kampe 
och Jonas Anundi.

Torsten Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 17 april begrav-
ningsgudstjänst för Torsten 
Andersson, Blinneberg. Offi-
ciant var  Renny Olausson.

Till Er som på olika sätt
hedrade minnet av vår

Bror

Göte Olsson

vid hans bortgång, för
blommorna vid hans bår

och Er närvaro i
kapellet, vill vi framföra

vårt varma tack.
Ett särskilt tack till

Hemtjänsten i Ale för
Er vård av Göte.

KJELL, KENNETH

med familjer

Min älskade Livskamrat
Vår kära Mamma
Mormor, Farmor

och Svärmor

Ann-Margreth

Theliander

* 15 oktober 1946

har idag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Nol
11 april 2014

RONNY
MIKAEL och BIRGITTA

Jennifer

ANNIKA

Robin, Marcus, Julia

Övrig släkt och vänner

Av sjukdom plågad,     

så trött Du var 

Men utan klagan        

Du smärtan bar 

Din kamp är slut,         

Du lider ej mer 

Till ro och vila             

Du bäddas ner 

 

  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 2 maj

kl. 13.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
på Sjövallen. Svar om

deltagande meddelas Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 29 april.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden,
 tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
all personal på IVA,
Kungälvs sjukhus.

Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor,

Mormor och
Gammelfarmor

Maj-Britt

Karlson

* 8 februari 1929

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad.

Älvängen
13 april 2014

ULF och EWA

MARGARETA och

KENT-OLOF

EVA-CARIN och ARNE

med familjer

Släkt och vänner

Du går ifrån oss        

men är ej borta 

I våra tankar               

Du lever kvar 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 16

maj kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Anmälan önskas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 eller via

www.alebegravning.se,
senast tisdagen 13 maj.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden tel.

020-59 59 59.

TILL MINNE

Till minne av
vår älskade

Dan Andersson
* 11/7 1945 - † 25/4 2013

Av livet gav du mycket
Av glädje gav du mer
Av kärlek gav du allt

Vi saknar dig varje dag.

Kerstin
Jessica & Per-anders

Emelie, Daniel, Linnea
Caroline & Daniel

Ett varmt tack till alla er 
som var med och hedrade 

minnet av våran pappa

Rune Nilvall

vid begravningen i 
Hålanda kyrka.

Tack för alla minnesvågor, 
vackra blommor och övrig 

omtanke.
Ett särskilt tack till dig 
Johannes Imberg för 
att du gjorde pappas 

begravning till en fin och 
vacker stund.

LISELOTT, LARS-
RUNE  OCH GUSTAF

med familjer.
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STARTA EN  
EGEN INSAMLING

Starta en egen insamling på www.barncancerfonden.se! Sprid den sedan 
till vänner, bekanta och kollegor. Pengarna går till forskning om barncancer, 
utveckling av effektivare behandlingsmetoder och till stöd för de drabbade 
familjerna. Varenda krona gör nytta! Tack för ditt stöd.

 
PG 90 20 90-0   www.barncancerfonden.se

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Förmiddagscafé
Torsdag 24/4 i 

Starrkärrs församlingshem 
kl 10.00-12.00

Föreläsaren Gunilla Berndtsson 
ska berätta för oss 

och vi får känna dofterna av 
De bibliska oljorna.

Pilgrimsvandring
längs

S:t Olofsleden
Vi vandrar längs S:t Olofsleden i 

Västerlanda den 1 maj. 
Samling vid Starrkärrs 

församlingshem kl 9.30. 
Vandringen tar ca 5 timmar. 

Medtag matsäck och 
kläder efter väder.

NÖDINGE. Förra veck-
an började med stavgång på 
Dammekärr med 15 deltaga-
re. På tisdag var det träff på 
Backavik. Trots ymnigt regn 
tog sig ett trettiotal dit. Äm-
net för dagen var idrotten i 
Nödinge på 50-talet. Flera av 
de som var aktiva då dök upp. 
Det blev en trevlig samvaro.

Vid nästa sammankomst 
medverkar före detta stadsar-
kitekt Bert Andersson.

Vid onsdagens mannekäng-
uppvisning i Älvängen blev 
det publikrekord. Ett 160- tal 
modeintresserade tog del av 
vårens mode från Manufak-
turen och Älvängens Skor. 
Mannekänger var Britt-Ma-
rie Jirle och Tage Svensson, 
Monica Svensson och Arne 
Eriksson samt Anna-Lena 
och Axel Sager. Deltagarna 
fi ck 20 % på köp i affärerna 
till och med 19 april.

Fredagsvandringen gick i 
Trankärr i ljuvlig terräng. Vi 
såg blåsippor, svalört, vätterot 
och ramslök samt en mängd 
vitsippor. 27 deltog och klara-
de sig från regn.

Nästa vandring blir efter 
påsk på Björkö. Dessförinnan 
besöker vi utställningen Den 
vandrande staden på Lödö-
sehus den 22 april.

Lennart Mattsson

Aktiva SPF 
Alebygden

Den 15 april hade PRO 
Lödöse-Nygård med-
lemsmöte i Alegården. 
Mötet började med sång 
och musik av Ingmarie 
Juliusson och Ingemar 
Martinsson. Ingmarie 
sjöng härliga låtar som 
Sonja Hedenbratt och 
Monica Zetterlund bru-
kade sjunga och Ingemar 
kompade på keyboard. 
Därefter blev det kaffe 
med fralla och lottdrag-
ning. Mötet avslutades 
med mötesförhandlingar, 
där det framkom att 27 
maj är det friskvårdsdag i 
Ströms slottspark.

 Pia Ek

Medlemsmöte 
i Alegården

ÄLVÄNGEN. Ett namn betyder 
mycket! Det märker man om man 
av någon anledning funderar på 
att byta. Älvängens missionsför-
samling ställdes inför tanken på 
ett namnbyte och efter ett halvårs 
funderande var församlingen redo 
för beslut. Sista söndagen i mars 
togs beslutet att från och med nu 
heta Equmeniakyrkan, Älvängen. 
Likaså har SMU Älvängen bytt 
namn till Equmenia, Älvängen.

År 2012 bildades en ny kyrka 
i Sverige, Equmeniakyrkan, av 
de tre gamla kyrkosamfunden 
Svenska Missionskyrkan, Svenska 
Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan Sverige. Detta nybygge 
som den nya kyrkan är, kräver 
i sig inte att de lokala försam-
lingarna måste byta namn. Men 
samtidigt är det inte heller enkelt 
att ha namn efter något som inte 
fi nns. Idag är Missionskyrkan 
fortfarande ett begrepp – men om 
20 år är begreppet i sig historia 
och det uppstår oklarheter om 
vad som är vad.

Här i Älvängen tog vi beslutet 
att byta för att peka på det nya 
och inte fastna i det gamla. Så 
småningom kommer också nam-
net på fasaden att bytas till Equ-
meniakyrkan i konsekvens med 
beslutet, hur det går med namnet 
på busshållsplatsen i backen blir 
mer en fråga för Västtrafi k.

Bakgrunden för Equmeniakyr-

kans tillkomst var att tiden var 
mogen att söka ny väg för de tre 
bildarsamfunden. År 2012 togs 
det gemensamma beslutet att gå 
ihop och bygga nytt tillsammans 
under namnet Equmeniakyrkan 
för att tillsammans forma en 
kyrka för 2000-talet.         De 
tre ungdomsförbunden: SMU, 
Svenska Missionskyrkans ung-
dom, MKU – Metodistkyrkans 
ungdom och SBUF – Svenska 
Baptistförbundets ungdomsför-
bund, hade gått före. De bildade 
redan 2009 en federation under 
namnet equmenia och  från och 
med 2012  har federationen 
övergått till att vara den nya 
kyrkans ungdomsförbund med 
samma namn – equmenia. Notera 
stavningen med litet e.  

De tre kyrkorna har levt och 
verkat sida vid sida i nästan 150 
år, var och en med sin tyngdpunkt 
och grund för att vara en egen 
kyrka. Den första baptistför-
samlingen bildades 1848. 1876 
fi ck Metodistkyrkan i Sverige 
en lagligt erkänd ställning som 
självständigt trossamfund och 
1878 bildades Svenska Mis-
sionsförbundet, senare Svenska 
Missionskyrkan.     Alltsedan dess 
har dessa tre samfund verkat sida 
vid sida och i det stora hela så har 
grundtankarna varit mycket lika – 
det var tre bekännelsekyrkor som 
betonar den personliga tron och 

dess 
uttryck 

i vår nutid. Kyrkorna fi ck med 
tiden en gemensam grundhåll-
ning i många frågor så tanken har 
länge funnits: varför inte bygga 
något nytt av dessa tre?    Proces-
sen att överbrygga de skillnader 
som funnits, har pågått i över 40 
år och på vägen har fl er och fl er 
lokala församlingar vuxit samman 
– församlingar som på så sätt 
tillhört fl er kyrkor samtidigt. Un-
der de senaste decennierna så har 
samfunden närmat sig mer och 
mer och olikheterna har vänts till 
något berikande istället för att 
vara åtskiljande. 

Equmeniakyrkan utgörs i 
första hand av lokala försam-
lingar. Det är i dem som kyrkans 
centrala liv och arbete pågår. De 
nationella och regionala organi-
sationerna fi nns i första hand till 
för att stödja och uppmuntra de 
lokala församlingarna. Kyrkan 
har sitt huvudsäte och sina lokaler 
i Alvik, Stockholm.  

Namnet Equmeniakyrkan 
knyter ihop kyrkan med sitt 
barn- och ungdomsarbete och 
det vill ange vad kyrkan vill verka 
för. Visst kunde de tre kyrkorna 
fortsatt, var och en för sig, men 
att bilda den nya kyrkan visar på 
enhet i Jesu Kristi namn och en 
önskan att stå för kristen tro och 
dess uttryck i vår samtid.

Leif Jöngren    
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– Ett nytt namn att lägga på minnet
Equmeniakyrkan Älvängen

VALBORG
 ONSDAG 30 APRIL

LÖDÖSE kl 18.00
Vid församlingshemmet

Vårsånger och vårtal
Andakt och kaffeservering

SKEPPLANDA kl 19.00
Hembygdsstugan vid Grönköp – Forsvallen

Vårsånger och vårtal
Skepplanda kyrkokör och Nya 

MotettEnsemblen
Kaffeservering

Välkomna!

Är det sant? Är det verkligen sant? 
Frågan kommer från en liten kille 
vars skolklass är på besök i kyrkan 

i påsktid. Pastorn har precis berättat om 
påskens stora budskap inför en knäpptyst 
klass. Med hjälp av fl anellograf(!) har barnen 
fått höra om hur Jesus blev uppspikad på ett 
kors, lagd i en grav och hur han sedan gick 
ut ur graven, livs levande. 

En som inte kunde tro att det var sant 
var faktiskt en av Jesus närmaste vänner. 
När Jesus kom till lärjungarna tre dagar 
efter korsdöden var Tomas inte med. Trots 
att Tomas hade levt med Jesus, sett hur han 
stillade stormar, botade sjuka och mätta-
de tusentals människor med några ynka 
brödstycken, kunde han inte tro. ”Om jag 
inte får se spikhålen i hans händer och sticka 
fi ngret i spikhålen och sticka handen i hans 
sida tror jag det inte” var Tomas svar på 
vännernas otroliga berättelse.  

Men Jesus, som kände Tomas tankar lika 
bra som han känner våra, visste vad Tomas 
behövde. En vecka senare stod Jesus på nytt 
ibland sina vänner: ”Räck hit ditt fi nger, här 
är mina händer; räck ut din hand och stick 
den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Mitt 
i kretsen av lärjungar fi ck Tomas möta den 
uppståndne Jesus. (Joh 20:24-31)

Skulle du, liksom den lille killen, vilja bli 
övertygad om att påskens glada budskap 
verkligen är sant? Gör då som Tomas, sök 
dig till den kristna gemenskapen. Kanske 
blir du förr än du anar en av dem om vilka 
Jesus säger: ”Saliga de som inte har sett men 
ändå tror.”

Marie Nordvall
Pastor, Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Är det sant?

 Älvängens missionsförsamling har bytt namn till Equmeniakyrkan Älvängen. 

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Onsdag 30 april 13.00 Onsdagsträff
Nödinge församlingshem. David Magda spelar 
Pianoimprovisationer mm.
Fika, alla välkomna

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

Equmeniakyrkan 
Älvängen/ Missonskyrkan
Ons 23/4 kl 19, Försam-
lingsforum: Om missionen. 
Torsd 24/4 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan:”FADER-
LÖS LIVRÄDDARE” om 
Raul Wallenbergs liv och 
öde. Elver Jonson. Sönd 
27/4 kl 18, Cafégudstjänst 
Emmy Cronquist, Samuel 
Ingvarsson m fl. Månd 28/4 
kl 18.15, Upptäckarscout. 
Tisd 29/4 kl 10, Tisdagsbön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/4 kl 
10, Familjegudstjänst M 
Auvinen, kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 27/4 kl 12, Mässa M 
Auvinen. S.t Peder sönd 
27/4 kl 10, Familjegudstjänst 
R Olausson. Onsd 30/4 kl 
18, Valborgsfirande vid för-
samlingshemmet. Vårsånger, 
vårtal samt kaffeservering. 
Ale-Skövde, se övriga. 
Tunge sönd 27/4, Gudstjänst 
R Olausson. 

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 22/4 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 23/4 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Samling för 
smågruppsledare. Torsd 
24/4 kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan, Elver Jonsson, 
”Faderlös livräddare - om 
Raol Wallenbergs liv och 
öde. Kl 18.15, Hobby (8-12 
år) - Avslutning. Fred 25/4 kl 
19.30, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Lörd 26/4 kl 8-12, 
Städ- och arbetsdag i kyrkan. 
Kl 10-13 Second Hand & 
Café. Sönd 27/4 kl 12-16, 
VÅRMARKNAD - Second 
Hand, Café, Hoppborg och 
Öppen kyrka. Månd 28/4 
kl 10, RPG Stavgång. Tisd 
29/4 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
Onsd 23/4 kl 19, Ekumenisk 
bön Surte kyrka Reine Bäck. 
Sönd 27/4 kl 11, GUDS-
TJÄNST Surte kyrka Jörgen 
Jacobsson. Kl 17, GUDS-
TJÄNST Nödinge kyrka 

Jörgen Jacobsson.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Wes-
tergaard. Onsd kl 18, Mässa, 
Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Onsd 19, Eld och aftonbön, 
Nordblom.

Surte missionskyrka
Onsd 23/4 18:30. Tonår: 
Lekar. Onsd 23/4 kl 19, 
Gemensam bön i Surte 
kyrka. Onsd 23/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Torsd 24/4 kl 
19, Vårkören övar inför Val-
borgsmässoafton. Fred 25/4 
kl 18:30-21. Tonårs”häng” 
från årskurs 6, med fika och 
andakt. Välkommen! Lörd 
26/4 kl 10, Arbetsmöte i och 
runt kyrkan. Välkommen att 
hjälpa till! Sönd 27/4 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Leif Andresen spelar och 
sjunger. Månd 28/4 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 30/4 kl 18, Valborgs-
mässofirande vid Fågeldam-
marna. Åke Andreasson. 
Musikkåren. Vårkören. Det 
kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/5 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Sönd 27/4 
kl 16, GUDSTJÄNST 
”Möte med den Upp-
ståndne”. Gun/Lennart 
Andersson  Sång Mattias 
Larsson. Tisd 29/4 kl 18.30, 
Projektgruppen i Lödöse. 
Onsd 30/4 kl 18.30, Spårar / 
UpptäckarScout.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 23/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 27/4 
kl 11, Gudtjänst Lars Rehn-
lund. Sönd 4/5 kl 11, Guds-
tjänst Lars Rehnlund.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Maj-Britt Karlson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1929 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Helga Olsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar dottern Berit 
med familj som närmast 
sörjande.

Ann-Margreth Thelian-
der, Nol har avlidit. Född 
1946 och efterlämnar Ronny 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Stig Christenson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 15 
april begravningsgudstjänst 
för Stig Christenson, Ryk. 
Officiant var Clas Hammar-
bäck.

Gun Lignell. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 16 april 
begravningsgudstjänst för 
Gun Lignell, Skepplanda. 
Officiant var Lars Ingvars-
son.

Gunilla Boström. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
16 april begravningsguds-
tjänst för Gunilla Boström, 
Nol. Officiant var komminis-
ter Per-Martin Andersson.

Elisabeth Johnson. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 16 april 
begravningsgudstjänst för 
Elisabeth Johnson, Bohus. 
Officiant var Gunnar Kampe 
och Jonas Anundi.

Torsten Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 17 april begrav-
ningsgudstjänst för Torsten 
Andersson, Blinneberg. Offi-
ciant var  Renny Olausson.

Till Er som på olika sätt
hedrade minnet av vår

Bror

Göte Olsson

vid hans bortgång, för
blommorna vid hans bår

och Er närvaro i
kapellet, vill vi framföra

vårt varma tack.
Ett särskilt tack till

Hemtjänsten i Ale för
Er vård av Göte.

KJELL, KENNETH

med familjer

Min älskade Livskamrat
Vår kära Mamma
Mormor, Farmor

och Svärmor

Ann-Margreth

Theliander

* 15 oktober 1946

har idag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Nol
11 april 2014

RONNY
MIKAEL och BIRGITTA

Jennifer

ANNIKA

Robin, Marcus, Julia

Övrig släkt och vänner

Av sjukdom plågad,     

så trött Du var 

Men utan klagan        

Du smärtan bar 

Din kamp är slut,         

Du lider ej mer 

Till ro och vila             

Du bäddas ner 

 

  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 2 maj

kl. 13.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
på Sjövallen. Svar om

deltagande meddelas Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 29 april.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden,
 tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
all personal på IVA,
Kungälvs sjukhus.

Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor,

Mormor och
Gammelfarmor

Maj-Britt

Karlson

* 8 februari 1929

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad.

Älvängen
13 april 2014

ULF och EWA

MARGARETA och

KENT-OLOF

EVA-CARIN och ARNE

med familjer

Släkt och vänner

Du går ifrån oss        

men är ej borta 

I våra tankar               

Du lever kvar 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 16

maj kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Anmälan önskas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 eller via

www.alebegravning.se,
senast tisdagen 13 maj.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden tel.

020-59 59 59.

TILL MINNE

Till minne av
vår älskade

Dan Andersson
* 11/7 1945 - † 25/4 2013

Av livet gav du mycket
Av glädje gav du mer
Av kärlek gav du allt

Vi saknar dig varje dag.

Kerstin
Jessica & Per-anders

Emelie, Daniel, Linnea
Caroline & Daniel

Ett varmt tack till alla er 
som var med och hedrade 

minnet av våran pappa

Rune Nilvall

vid begravningen i 
Hålanda kyrka.

Tack för alla minnesvågor, 
vackra blommor och övrig 

omtanke.
Ett särskilt tack till dig 
Johannes Imberg för 
att du gjorde pappas 

begravning till en fin och 
vacker stund.

LISELOTT, LARS-
RUNE  OCH GUSTAF

med familjer.

NUMMER 16         VECKA 17| 41FAMILJ

STARTA EN  
EGEN INSAMLING

Starta en egen insamling på www.barncancerfonden.se! Sprid den sedan 
till vänner, bekanta och kollegor. Pengarna går till forskning om barncancer, 
utveckling av effektivare behandlingsmetoder och till stöd för de drabbade 
familjerna. Varenda krona gör nytta! Tack för ditt stöd.

 
PG 90 20 90-0   www.barncancerfonden.se

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.



Ludvig Dahl-Blomqvist
Bohus

Gratuleras på 10-årsdagen 
av Beatrice, 

Mormor & Morfar

Välkommen Nikolina. 
Erics och Johns älskade 
lillasyster. Född 24/3.

Stolta föräldrar är
Ruben och Christine Eklund.

Tack till BM Juanite.

Grattis
Teo

på 7-årsdagen!
Önskar

Mormor & Morfar

Hipp Hipp Hurra!
Grattis till våran

20-åring den 22/4
Jesper Wetterström
Nu har Du kommit till 

åldern där ”allt” 
är tillåtet så lycka till
med allt i framtiden. 
Massa kramar önskar

Mamma, Jonas, Kim, Linn, 
Ella & Siv

Lucas Magnefrid
fyller 9 år den 24/4

Grattis från
Peter & Marianne

Så här glad är Susanne, nu 
när hon fyllt 50år...

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

Silver och klockor köpes 
privat. Allt av intresse.
tel. 0734-36 41 77

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

Adidas fotbollsskor strl 37 
Blå/röd. Nike lila/chris strl 
38½. Använda eett par gånger. 
Pris ca 300:-/par.
tel. 0761-71 96 69

Säljes ved. Tillfälle för dig 
som kan kvista och såga fällda 
småträd i skogen. För info:
tel. 0303-74 40 34

Ved kapad och kluven. 25m3, 
50 cm. Fritt lev. 8000
tel. 0706-60 95 85

Fulltigaraget! Bra pris vid 
snabb affär: HVA Silver-
pil roadracing-60, Monar-
kisdt 175 cc -78,, blixt 98cc 
-37, Novolette -55, Zündapp 
50cc–125cc objekt 6 st. Coca 
Cola samling, kälkar, bobbar, 
barncyklar, hjälmar, skinn-
kläder m.m. Lista via e-post: 
fulltigaraget@hotmail.com. 
Tele (efter 17.00)
tel. 0705-67 54 44

UTHYRES
Kroatien i sommar? Strand-
nära, fräscha, fullt utrustade 
lägenheter med 200-300m till 
stranden. Uthyres på makar-
ska rivieran.
tel. 0735-90 38 20

ÖNSKAS HYRA
Garage/mekplats önskas hyra 
i Ale/Kungälv med omnejd 
för hobbyprojekt. Framförallt 
bil/mc. Möjlighet till värme är 
ett måste. Stort plus om det 
finns möjlighet att installera 
lyft. Skötsam kille, 28 år med 
ordnad ekonomi. Nyinflyttad i 
Ale. Ring Johan Andersson.
tel. 0738-21 30 42
jeandersson@hotmail.se

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Bakluckeloppis i Bohus
Torsdag den 1 maj mellan kl 

10-16 vid Jennylund Rid-
klubb. Har du lust att sälja 
eller bara komma och fynda, 
du är hjärtligt välkommen! Det 
är ponnyridning för barnen 
och ridskolans café är öppet.
För mer info ring Gitte
tel. 0760-94 21 70

Vi söker en lägenhet i Nol/
Nödinge minst 3 rok. Finns 
2 rok Linne samt centrala 
Hisingen. Kontakta
tel. 0728-88 18 89

Loppis 3 maj i Starrkärrs Byg-
degård kl 11-15. Kaffeserve-
ring. Välkomna att fynda!
tel. 0705-83 33 35

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/

Varmgarage uthyres.
Lämpligt för bil, mc, möbler 
mm.
tel. 0709-75 64 22

Parcoaching - för er som vill 
utveckla er relation. Det kan 
handla om en kärleksrelation 
eller en nära relation med en 
vän/familjemedlem som är 
viktig för dig! ParCoaching 
lockar fram det bästa i varje 
person och betonar det ni 
vill lyckas med istället för 
att fokusera på det som 
inte fungerar. Ta chansen 
att få en introduktion och 
första session utan kostnad 
under maj-juni (kvällstid och 
helger). Kontakta Katarina 
Sundbäck, certifierad 
ParCoach
tel. 0727-15 29 64
Läs mer på parcoaching.se

Hundkurs för jakthundar
Kursen är 10 ggr och startar 
29 april i Alafors. Anmälan 
till Studiefrämjandet, 
Kungälv.
tel. 0303-196 96
susanne.werder@
studieframjandet.se

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS FÖDDA

Jag tackar personalen i 
Alegymnasium, Nödinge 
som varit snälla och trev-
liga. Tack för allt ni har 
gjort för oss. Vi är så glada 
att komma till jobbet. Tack 
snälla ni är bäst i världen. 
Och tack till Thomas Berg-
gren, David Ryden och 
Jonas Ekstrand. Ni är för 
underbara.

Hanna Eriksson 

Ett jättestort tack till Coop 
Extra, Ale El, Bengts Hus-
vagnar, ICA och Kärcher, 
som skänkte saker till vårt 
lotteri i samband med påsk-
firandet på Forsvallen. Ett 
jättestort tack till alla som 
bakade tårtor och annat 
till serveringen. Ett jätte-
stort tack till den stora och 
generösa publik som över-
raskade oss alla, detta är 
en tradition, som vi skall 
bevara i framtiden.
Väl mött nästa påsk!

Styrelsen Skepplanda BTK

TACK
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Ludvig Dahl-Blomqvist
Bohus

Gratuleras på 10-årsdagen 
av Beatrice, 

Mormor & Morfar

Välkommen Nikolina. 
Erics och Johns älskade 
lillasyster. Född 24/3.

Stolta föräldrar är
Ruben och Christine Eklund.

Tack till BM Juanite.

Grattis
Teo

på 7-årsdagen!
Önskar

Mormor & Morfar

Hipp Hipp Hurra!
Grattis till våran

20-åring den 22/4
Jesper Wetterström
Nu har Du kommit till 

åldern där ”allt” 
är tillåtet så lycka till
med allt i framtiden. 
Massa kramar önskar

Mamma, Jonas, Kim, Linn, 
Ella & Siv

Lucas Magnefrid
fyller 9 år den 24/4

Grattis från
Peter & Marianne

Så här glad är Susanne, nu 
när hon fyllt 50år...

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

Silver och klockor köpes 
privat. Allt av intresse.
tel. 0734-36 41 77

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

Adidas fotbollsskor strl 37 
Blå/röd. Nike lila/chris strl 
38½. Använda eett par gånger. 
Pris ca 300:-/par.
tel. 0761-71 96 69

Säljes ved. Tillfälle för dig 
som kan kvista och såga fällda 
småträd i skogen. För info:
tel. 0303-74 40 34

Ved kapad och kluven. 25m3, 
50 cm. Fritt lev. 8000
tel. 0706-60 95 85

Fulltigaraget! Bra pris vid 
snabb affär: HVA Silver-
pil roadracing-60, Monar-
kisdt 175 cc -78,, blixt 98cc 
-37, Novolette -55, Zündapp 
50cc–125cc objekt 6 st. Coca 
Cola samling, kälkar, bobbar, 
barncyklar, hjälmar, skinn-
kläder m.m. Lista via e-post: 
fulltigaraget@hotmail.com. 
Tele (efter 17.00)
tel. 0705-67 54 44

UTHYRES
Kroatien i sommar? Strand-
nära, fräscha, fullt utrustade 
lägenheter med 200-300m till 
stranden. Uthyres på makar-
ska rivieran.
tel. 0735-90 38 20

ÖNSKAS HYRA
Garage/mekplats önskas hyra 
i Ale/Kungälv med omnejd 
för hobbyprojekt. Framförallt 
bil/mc. Möjlighet till värme är 
ett måste. Stort plus om det 
finns möjlighet att installera 
lyft. Skötsam kille, 28 år med 
ordnad ekonomi. Nyinflyttad i 
Ale. Ring Johan Andersson.
tel. 0738-21 30 42
jeandersson@hotmail.se

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Bakluckeloppis i Bohus
Torsdag den 1 maj mellan kl 

10-16 vid Jennylund Rid-
klubb. Har du lust att sälja 
eller bara komma och fynda, 
du är hjärtligt välkommen! Det 
är ponnyridning för barnen 
och ridskolans café är öppet.
För mer info ring Gitte
tel. 0760-94 21 70

Vi söker en lägenhet i Nol/
Nödinge minst 3 rok. Finns 
2 rok Linne samt centrala 
Hisingen. Kontakta
tel. 0728-88 18 89

Loppis 3 maj i Starrkärrs Byg-
degård kl 11-15. Kaffeserve-
ring. Välkomna att fynda!
tel. 0705-83 33 35

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/

Varmgarage uthyres.
Lämpligt för bil, mc, möbler 
mm.
tel. 0709-75 64 22

Parcoaching - för er som vill 
utveckla er relation. Det kan 
handla om en kärleksrelation 
eller en nära relation med en 
vän/familjemedlem som är 
viktig för dig! ParCoaching 
lockar fram det bästa i varje 
person och betonar det ni 
vill lyckas med istället för 
att fokusera på det som 
inte fungerar. Ta chansen 
att få en introduktion och 
första session utan kostnad 
under maj-juni (kvällstid och 
helger). Kontakta Katarina 
Sundbäck, certifierad 
ParCoach
tel. 0727-15 29 64
Läs mer på parcoaching.se

Hundkurs för jakthundar
Kursen är 10 ggr och startar 
29 april i Alafors. Anmälan 
till Studiefrämjandet, 
Kungälv.
tel. 0303-196 96
susanne.werder@
studieframjandet.se

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS FÖDDA

Jag tackar personalen i 
Alegymnasium, Nödinge 
som varit snälla och trev-
liga. Tack för allt ni har 
gjort för oss. Vi är så glada 
att komma till jobbet. Tack 
snälla ni är bäst i världen. 
Och tack till Thomas Berg-
gren, David Ryden och 
Jonas Ekstrand. Ni är för 
underbara.

Hanna Eriksson 

Ett jättestort tack till Coop 
Extra, Ale El, Bengts Hus-
vagnar, ICA och Kärcher, 
som skänkte saker till vårt 
lotteri i samband med påsk-
firandet på Forsvallen. Ett 
jättestort tack till alla som 
bakade tårtor och annat 
till serveringen. Ett jätte-
stort tack till den stora och 
generösa publik som över-
raskade oss alla, detta är 
en tradition, som vi skall 
bevara i framtiden.
Väl mött nästa påsk!

Styrelsen Skepplanda BTK

TACK
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

  

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t o m 27/4-2014 /hg
Svensk salami  
från delikatessen
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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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