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Det talas centrum-
utveckling i Ales två 
centralorter Nödinge 

och Älvängen. Två nyan-
ställda centrumledare ska 
driva processen och målet är 
att förtäta samhällena med 
utrymme för fl er boende i 
kombination med mer handel 
och service. I detta arbete 
kommer aleborna att bjudas 
in och även näringslivets 
synpunkter kommer att vara 
viktiga. Samma arbetssätt 
användes när strukturstudien 
för Älvängens centrum togs 
fram under den tidigare 
stadsarkitekten, Måns Wer-
ners, ledning. Den klubbades 
i kommunfullmäktige 2008, 
men har sedan lyst med sin 
frånvaro. Den planerade 
förtätningen och höghus som 
nu har presenterats i olika 
former kan dock kopplas 
direkt till den tidigare struk-
turstudien. Det är således 
inget nytt fenomen, utan en 
idé som väckts långt tidigare. 

Nu ska studien om 
Älvängen återupplivas och 
diskuteras på nytt med 
engagerade ortsbor och 
företagare. Låt oss då hoppas 
att materialet som nu aktu-
aliseras inte hamnar i en ny 
pärm. Det behöver nämligen 
byggas både i Älvängen och 
Nödinge tämligen omgå-
ende. Trycket på bostäder 
är stort, dessutom är den 
konkurrensutsatta detaljhan-
deln i Ale i behov av fl er 

plånböcker. Ska vårt utbud 
av butiker och serviceföretag 
bestå måste antalet kunder 
öka och dessa behöver ha 
någonstans att bo. Helt 
klart är Alependeln ett tungt 
argument för att fl ytta till vår 
del av Göteborgsregionen, 
därför har bostadsprojekt 
med tåget på gångavstånd 
en särskild attraktionskraft. I 
detta närområde är det emel-
lertid ganska trångt, men en 
lösning är då att bygga på 
höjden. Kanske inte tio vå-
ningar fast låt oss pröva idén 
och hitta nivåerna. Att stänga 
dörren direkt är att säga nej 
till en expansiv utveckling 
som är nödvändig för att 
både behålla och utveckla 
servicen i kommunen.

Diskussionen om för-
tätningen i centralorterna 
blir också lite fel när den 
generation som framför allt 
tillhör framtiden inte fi nns 
representerad. På ortsmötet i 
Älvängen gjorde stadsarkitek-
ten Magnus Blombergsson 
en bra beskrivning av vad 
som väntar, men medelåldern 
bland åhörarna var drygt 70 
år. Det skrämmer mig att 
min generation inte visar ett 
större intresse, det här är frå-
gor som rör oss och framför 
allt ”våra” barn. En del av 
de planerade förändringarna 
ligger inte inom fem år, utan 
har kanske en verkningstid på 
15 år. Vi måste försöka hjälpa 
till att tänka på hur nästa 

generation vill bo, inte bara 
hur urinvånarna och dagens 
barnfamiljer vill ha det. Per-
sonligen har jag också svårt 
att se en massa höghus längs 
Göta älvdalens samhällen, 
men ett eller ett par i varje 
centralort som anger var 
”småstaden” börjar och slutar 
har jag inget emot.

Vi får inte hamna i en 
situation där vi kategoriskt 
säger nej till högre byggna-
der i varken Älvängen eller 
Nödinge. Trafi kverket driver 
ett särskilt projekt för att 
utreda förutsättningarna för 
att bygga bostäder nära pen-
delstationer med hänsyn till 
buller och vibrationer. Det 
vore då konstigt om vi i Ale 
som fått fem nya pendeltåg-
stationer sätter oss på tvären 
och vägrar bygga på höjden. 
Vågar vi inte det blir antalet 
nya lägenheter ytterst få. 

Våga testa nivåerna

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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MED BARNKÖRERNA ROOKIES,  

SINGING KIDS & POPKÖREN
Ett finstämt program –

från visa till gospel 
Gratis inträde. Under kvällen finns möjlighet till 

frivillig kollekt som går till Vokalernas verksamhet
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ÄLVÄNGEN. Nu ska 
centrumutvecklingen i 
Älvängen ta ny fart.

Fastighetsägare, före-
tagare och boende ska 
engageras i arbetet.

– Sen måste vi börja 
bli konkreta och gå från 
ord till handling, un-
derströk stadsarkitekt, 
Magnus Blombergsson.

Ett 50-tal personer gästade 
ortsutvecklingsmötet i Äl-
vängen i tisdags kväll. Gus-
taf Nilvall driftledare för 
gata/park i Ale, inledde med 
att berätta om alebornas 
möjlighet att anmäla brister 
och problem på vägar i när-
området. Via webbtjänsten, 
fi xa min gata, kan alla anmä-
la fel och synpunkter direkt 
på en karta på nätet. Här kan 
man sedan följa anmälan och 
se om den åtgärdas samt på 
vilket sätt. Det kan handla 
om allt från belysningsstol-
par som inte lyser till potthål 
i vägen och felaktig skylt-
ning.

Bredbandssamordnare 
Per Persson tog sedan vid 
och redogjorde om chansen 
för hushåll utanför centra-
lorten att bygga sitt eget 
fi bernät. Genom ett Leader-
projekt ges nu möjlighet att 
få hjälp med samordning och 
administration för att kom-
ma igång.

– Det här är nästa gene-
rations infrastruktur och att 
ansluta fi ber till sin fastighet 
ska inte ses som en kostnad. 

Det är en ren investering och 
utgiften sparar du snabbt in 
på sänkta avgifter för telefo-
ni, tv och internet, betonade 
Per Persson.

Centrumutveckling
Störst intresse tilldrog sig 
dock rubriken om utveck-
lingen av centrala Älväng-
en. Stadsarkitekt, Magnus 
Blombergsson, redogjorde 
för arbetet med att aktuali-
sera den strukturstudie som 
kommunfullmäktige antog 
för sex år sedan. Målet att 
skapa en ”småstadskänsla” 
med boende, handel och ser-
vice i nära anslutning till var-
andra ligger fast liksom att 
försöka få till stånd ett torg 
– en plats att samlas runt.

– Att arbetet stannade upp 
beror självklart på utbygg-
naden av väg och järnväg, 
men den satsningen har ock-
så inneburit att delar av det 
som strukturstudien föresla-
git nu har genomförts. Gö-
teborgsvägen har till exem-

pel fått en  ansiktslyftning. 
Älvängen centrum står nu 
inför en tuff utmaning, där 
handeln håller på att fl yttas 
ut till den nya handelsplat-
sen. Vi vill inte få en ödslig 
centrumgata och detta mot-
verkar vi främst genom att 
tillföra fl er bostäder. Att re-
secentrum har blivit ett till-
håll har sin enkla förklaring i 
att det är för lite rörelse där 
idag. Genom nya bostäder 
och fl er verksamheter i den 
delen av Älvängen kommer 
problemen att försvinna, sa 
Magnus Blombergsson.

Bristen på parkeringsplat-
ser diskuterades också.

P-bekymmer
– Det är redan idag ett be-
kymmer och det kommer 
inte att bli mindre när Kro-
nogården är fullt utbyggt. 
400 bostäder betyder minst 
lika många bilar. Var ska de 
parkera i centrum? Ett par-
keringshus är ofrånkomligt 
på sikt.

Dialogen med älvängen-
borna blir ett viktigt led i 
arbetet och La Plaza-huset 
kommer att fungera som 
mötes- och utställningslokal.

– Det fi nns mycket att 
prata om. Kyrkan vill ha 
ett nytt centralt läge för sin 
verksamhet, ett nytt äldrebo-
ende har efterfrågats länge 
och sedan har vi behovet av 
nya bostäder, summerade 
Magnus Blombergsson.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), avslöjade 
att det snart stundar infor-
mation om utbyggnaden av 
Svenstorps handelsområde.

– Det är fantastiskt roliga 
planer som kommer att of-
fentliggöras inom kort.
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NÖDINGE. Ale gymnasi-
um blir Ale kulturrum.

När de sista studen-
terna lämnar skolan om 
en dryg månad byter 
byggnaden namn.

– Ale kulturrum be-
skriver bra vad huset 
står för, säger Kommun-
styrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Namnfrågan för Ale gymna-
sium var länge ett tungt be-
kymmer. Kommunledning-
en lät tjänstemän komma 

med förslag och även ungdo-
mar tillfrågades, men något 
konkret och gångbart förslag 
kom aldrig.

– Det fanns idéer som till 
exempel Ale kulturhus. Vi 
tyckte dock att det lät för 
tråkigt. 

– Det är fortfarande ett 
spännande hus med idrott, 
bibliotek och kultur under 
ett tak. Vi ville hitta ett namn 
som beskrev detta på bästa 
sätt, säger Mikael Berglund.

När Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträdde 
i tisdags hade ett nytt namn 

förankrats politiskt. Ale kul-
turrum klubbades enhälligt 
och omfattar den allmänna 
delen av huset med biblio-
tek, kultur, sport och fritids-
gård. Den andra delen som 
kommer att utgöra högsta-
dieskola för tonåringar från 
Alafors, Nol och Nödinge 
ska få ett eget namn.

– Där är vi inte framme 
än, men processen är igång 
och där blir elevernas delak-
tighet viktig, avslutar Mikael 
Berglund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

När de sista studenterna springer ut om en dryg månad är det också dags att byta namn på Ales 
stoltaste byggnad. Ale gymnasium blir Ale kulturrum.

– När de sista studenterna springer 
ut byter byggnaden namn

Ale gymnasium blir Ale kulturrum
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Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 13 maj sammanträder regionfullmäktige i Vänersborg.  
Under sammanträdet kommer bland annat regional utvecklingsplan för  
vuxenpsykiatri 2014–2018 att behandlas. 

Dessutom kommer Västra Götalandsregionens människorättsstipendium att  
delas ut och en information från SOM-institutet att ges.

Tid:  Tisdagen den 13 maj kl. 09.30. 
 Utdelning av människorättsstipendium kl. 13.00.  
 Information från SOS-institutet kl. 13.15.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf eller beställas hos  
regionkansliet på Residenset i Vänersborg på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen  
som åhörare. 

Kjell Nordström

Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, kulturlivets  
utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt och  
utveckling i Västra Götaland.

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 Trollhät-
tan kliver vi in i en ny och expansiv fas. 

Vi söker dig som har erfarenhet från socialt 
arbete och vill vara med och utveckla socialtjän-
sten i Lilla Edet. Välkommen med din ansökan!

Socialsekreterare
till barn- och ungdomsgrupp

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

Dialog ska utveckla Älvängen

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

FIXAMINGATA.SE

Fixa min gata är en natio-
nell, webbaserad lösning 
för att kunna rapportera 
fel/problem i stadsmiljön 
— oavsett vilken kommun 
man befi nner sig i, eller vill 
rapportera till. Med Fixa-
MinGata är det möjligt att 
på ett enkelt och enhetligt 
vis rapportera problem i ga-
tumiljön, till exempel ett hål 
i gatan, trasig gatubelysning 
eller nedskräpning, utan 
att behöva ta reda på vem 
som ansvarar för underhåll 
och service – systemet tar 
nämligen hand om att skicka 
rapporten till rätt mottagare.

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson föredrog om arbetet med 
att aktualisera strukturstudien över centrumutvecklingen i Äl-
vängen. Älvängenborna ska engageras på nytt.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund fanns på plats 
när ortsutvecklingsmötet i Älvängen genomfördes.
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På gång

Trasslar du till? 
Trasor, tröjor, handukar, andra tyger och  
föremål som spolas ner i toaletten orsakar stopp 
i ledningar och pumpstationer. Detta gör så att 

hinner inte hjälpa våra kunder som vi skulle vilja.

re vilket leder till ökat slitage genom att trasorna

ner trasor, tröjor, handukar, underkläder och 
andra tyger i toaletten utan slänga det i vanliga 
hushållssoporna istället.

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

för uppfylla de flesta önskemål! Han är övertygad 
om att det musikaliska minnet från vår ungdom 

möta musiken kommer texterna till oss. 

MAJ

8
TORSDAG Kulturskolans intresse-

förening har årsmöte

e!

MAJ

12
MÅNDAG Lästips inför  

sommaren

sommarläsning för vuxna och 

Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale, 
Vuxenskolan, Ale kommun.

MAJ

7
ONSDAG Vårens böcker  

presenteras

 

Valborgsmässoafton onsdag 30 april:

 
 

Torsdag 1 maj är alla bibliotek stängda!

För att komma in under meröppet måste du registrera dig 
som meröppetlåntagare. Det gör du på Skepplanda eller 

Ändrade öppettider 
på biblioteken

Vill du ut och röra på dig?
För dig som vill komma igång med promenader 
eller stavgång har vi öppet hus på Furustugan 
varannan onsdag! Onsdag 7 maj, 21 maj och 4 
juni kl. 11-13 Furustugan strax innan Furulund
sparken, Furulundsv. 16

Under öppet hus kan du få information och 
vägledning kring våra aktiviteter, ta en fika och se 
dig kring i omgivningarna. Våra promenader sker 
i mindre grupper, med eller utan stavar och helt 
anpassat efter egen takt. 

 

Furulundsdagen 
– en dag i hälsans tecken i Furulundsparken
Onsdagen den 14 maj 10.00–13.00

 

Arrangörer: SPF, PRO, Ale kontakt- och stödverksam-
het, Röda Korset, och Rådet för Hälsa och Trygghet 
Aktiviteten är kostnadsfri

MAJ

10
LÖRDAG Lennarts listor

Hon påstår att det är ett äventyr att ändra sig. En dag 

kl 11:00 Tv- studion 
Ale gymnasium Nödinge. Passar åldrarna 6-10 år. 
Entré 50 kr.

Han kan göra vad som helst, bara 
det står på en lista. 

– ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

Tvätta din bil i en biltvätt! Biltvätt på gatan  
medför till en negativ miljöpåverkan.

vårdsverket sker två tredjedelar av alla person

platser utanför godkända anläggningar. Enligt 
miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut 

tennätet och därmed i vattendragen.

reningsverk för att rena det förorenade vattnet 
från tvätten.

orenat ut i närmaste sjö eller havsvik. Tvättvattnet 

människor, miljö och vattenlevande djur. 



SURTE. Ale kommun och 
Företagarna arrangera-
de i torsdags en första 
näringslivsgala.

Av besökarna att 
döma var det förhopp-
ningsvis inledningen på 
en ny tradition.

Mest glänste avgåen-
de näringslivschefen, 
Jannike Åhlgren.

Det var både början på nå-
got nytt och ett känslosamt 
farväl för Jannike Åhlgren 
som i måndags avslutade sin 
tjänstgöring i Ale kommun. 
Hon avtackades och hyllades 
av de drygt 130 närvarande 
i Surte Lagerservice lokaler 
som kvällen till ära förvand-
lats till festplats. Helena 
Urdal och hennes 16 kolle-
gor i näringslivsrådet över-
lämnade en personlig mugg 
med varje enskilt namn in-
ristat.

– Den energi som du har 
bidragit med är ovärderlig. 
Egentligen vill vi inte inse 
att resan är över nu och det 
är den inte heller, men det 
är självklart tråkigt att vi 
inte får fortsätta tillsammans 

med dig. Samtidigt unnar 
vi dig den utmaning du nu 
har åtagit dig i Varberg. All 
lycka, Jannike, sa Urdal i ett 
välformulerat tal.

Kvällen inleddes med 
bubbel och fotografering 
till toner av musikartisterna 
Michael Bäck och Fridha 
Lundell. Sedan väntade en 
trerätters galamiddag sig-
nerad kockarna Daniel och 
Henrik som normalt huse-
rar i köket hos Klädkällaren. 
Något som passade särskilt 
bra denna afton, då Företa-
garna Ale utnämnde Marie 
och Peter Lindberg – ägar-
na till succévaruhuset i Stora 
Viken – till årets företagare.

– En stor ära, men priset 
ska tillägnas alla som gjort 
vår framgång möjlig. Leve-
rantörer, lojala kunder och 
inte minst Ale kommun som 
har tagit emot oss på ett helt 
fantastiskt sätt, tackade pris-
tagarna.

Kvällen avslutades med 
styrdans till The Flashmen.

– En magisk kväll. Jag 
hoppas detta blir en tradi-
tion. Alla verkar åtminstone 
oerhört nöjda, summerade 
Företagarnas Barbro Erics-
son sina intryck.
Fler bilder på alekuriren.se
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Allt har ett värde. Särskilt din bostad.

NÖDINGE SVENSKFAST.SE/ALE

En första glänsande gala
– Marie och Peter Lindberg Årets företagare

För Jannike Åhlgren, avgåen-
de näringslivschef i Ale, blev 
näringslivsgalan en avskeds-
föreställning och i ett oväntat 
scenframträdande sjöng hon 
The Final countdown.

Fridha Lundell och Michael 
Bäck stod för den professio-
nella underhållningen.

Kenneth Olsson och Barbro Ericsson njöt 
som övriga gäster av den gastronomis-
ka matupplevelsen. Det bjöds på förrätt, en  
buffé av bästa sort och en söt dessert.

Mingel företagare emellan. Mikael Holmqvist och Janne Olofs-
son på Jio Eltjänst snackade ”allvar” med Lennart Svensson på 
Länsförsäkringar.

Webfab Ale – tio affärsidéer som ges möjlighet att utvecklas på nätet med stöttning och rådgiv-
ning. Målet är att skapa en fungerande affärsverksamhet på nätet. Tio vinnare presenterades på 
galan.

Årets företagare, Marie och Peter Lindberg, Klädkällaren AB. Företagarnas motivering löd bland 
annat: ”Marie och Peter har verkligen satt Ale på kartan och bidraget med ytterligare dragkraft till 
kommunen. De har också visat medkänsla på ett bra sätt till kund och en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande attityder genom sitt sätt att arbeta”.

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

Hanna Johansson, Klippstudi-
on, mottog sitt gesällbrev.

Männen bakom maten. Kock-
arna Daniel och Henrik driver 
Matservice, men utgår till var-
dags från köket på Klädkällaren.



SURTE. Ale kommun och 
Företagarna arrangera-
de i torsdags en första 
näringslivsgala.

Av besökarna att 
döma var det förhopp-
ningsvis inledningen på 
en ny tradition.

Mest glänste avgåen-
de näringslivschefen, 
Jannike Åhlgren.

Det var både början på nå-
got nytt och ett känslosamt 
farväl för Jannike Åhlgren 
som i måndags avslutade sin 
tjänstgöring i Ale kommun. 
Hon avtackades och hyllades 
av de drygt 130 närvarande 
i Surte Lagerservice lokaler 
som kvällen till ära förvand-
lats till festplats. Helena 
Urdal och hennes 16 kolle-
gor i näringslivsrådet över-
lämnade en personlig mugg 
med varje enskilt namn in-
ristat.

– Den energi som du har 
bidragit med är ovärderlig. 
Egentligen vill vi inte inse 
att resan är över nu och det 
är den inte heller, men det 
är självklart tråkigt att vi 
inte får fortsätta tillsammans 

med dig. Samtidigt unnar 
vi dig den utmaning du nu 
har åtagit dig i Varberg. All 
lycka, Jannike, sa Urdal i ett 
välformulerat tal.

Kvällen inleddes med 
bubbel och fotografering 
till toner av musikartisterna 
Michael Bäck och Fridha 
Lundell. Sedan väntade en 
trerätters galamiddag sig-
nerad kockarna Daniel och 
Henrik som normalt huse-
rar i köket hos Klädkällaren. 
Något som passade särskilt 
bra denna afton, då Företa-
garna Ale utnämnde Marie 
och Peter Lindberg – ägar-
na till succévaruhuset i Stora 
Viken – till årets företagare.

– En stor ära, men priset 
ska tillägnas alla som gjort 
vår framgång möjlig. Leve-
rantörer, lojala kunder och 
inte minst Ale kommun som 
har tagit emot oss på ett helt 
fantastiskt sätt, tackade pris-
tagarna.

Kvällen avslutades med 
styrdans till The Flashmen.

– En magisk kväll. Jag 
hoppas detta blir en tradi-
tion. Alla verkar åtminstone 
oerhört nöjda, summerade 
Företagarnas Barbro Erics-
son sina intryck.
Fler bilder på alekuriren.se
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Allt har ett värde. Särskilt din bostad.

NÖDINGE SVENSKFAST.SE/ALE

En första glänsande gala
– Marie och Peter Lindberg Årets företagare

För Jannike Åhlgren, avgåen-
de näringslivschef i Ale, blev 
näringslivsgalan en avskeds-
föreställning och i ett oväntat 
scenframträdande sjöng hon 
The Final countdown.

Fridha Lundell och Michael 
Bäck stod för den professio-
nella underhållningen.

Kenneth Olsson och Barbro Ericsson njöt 
som övriga gäster av den gastronomis-
ka matupplevelsen. Det bjöds på förrätt, en  
buffé av bästa sort och en söt dessert.

Mingel företagare emellan. Mikael Holmqvist och Janne Olofs-
son på Jio Eltjänst snackade ”allvar” med Lennart Svensson på 
Länsförsäkringar.

Webfab Ale – tio affärsidéer som ges möjlighet att utvecklas på nätet med stöttning och rådgiv-
ning. Målet är att skapa en fungerande affärsverksamhet på nätet. Tio vinnare presenterades på 
galan.

Årets företagare, Marie och Peter Lindberg, Klädkällaren AB. Företagarnas motivering löd bland 
annat: ”Marie och Peter har verkligen satt Ale på kartan och bidraget med ytterligare dragkraft till 
kommunen. De har också visat medkänsla på ett bra sätt till kund och en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande attityder genom sitt sätt att arbeta”.

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

Hanna Johansson, Klippstudi-
on, mottog sitt gesällbrev.

Männen bakom maten. Kock-
arna Daniel och Henrik driver 
Matservice, men utgår till var-
dags från köket på Klädkällaren.

SÅ TYCKER ALEBORNA
I mars delade vi ut sex olika dialogprogram om vilka frågor som aleborna 

vill prioritera på sin hemort. Nu kan vi redovisa svaren.

ALEBORNA 
RANGORDNAR

VIKTIGA 
SATSNINGAR

Hej Surte och Bohus!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
 Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just 
i Surte och Bohus. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du 
bor och på baksidan vill vi veta 
vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att 
knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Anki PaulinPaula Örn

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Hej Nol och Alafors!
Vi är övertygade om att du som bor här har 
bäst kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. 
Tillsammans kan vi utveckla Ale kommun. I den här 
foldern ger Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för 
hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just 
i Nol och Alafors. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du 
bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er för att diskutera 
hur Ni vill utveckla era orter. Om just du inte får besök är vi tacksamma om 
du lägger foldern i brevlådan. Portot är betalt och alla synpunkter är viktiga 
för oss!

Tack för att du bidrar 
till utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Thor EliassonPaula ÖrnJim Aleberg

Hej Skepplanda!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just 
i Skepplanda. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du bor 
och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi driver. 

Om några veckor kommer vi att 
knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Kent CarlssonPaula Örn

Surte-Bohus
Ortsborna ansåg att 
bostadsbyggandet är den 
mest angelägna frågan samt 
att Jennylundsområdet 
fortsätter utvecklas, gärna 
med en friidrottsanläggning.

Nol-Alafors
Nolborna prioriterar främst en 
näridrottsplats i anslutning till 
skolan. I Alafors betonas vikten 

i korsningen Ledetvägen-

nämns är en rondell.

Skepplanda
Albotorget lyfts fram som 
en viktig punkt att värna om. 

centralt i Skepplanda är en 
annan idé.

TACK ALLA SOM SVARAT!

Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater 
är stolta över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått 

attraktiva som bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna 
i regionen och våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att 
leva i Ale. Men Ale måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss 

lämnar våra grundskolor med alla de kunskaper och förutsättningar de 
behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt 
just i Nödinge. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där 
du bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Hej Nödinge!

Thomas Hermansson Paula Örn Kristina Raad

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Hej Älvängen!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt just i 
Älvängen. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där du bor och 
på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er 
för att diskutera hur Ni vill utveckla era orter. Om just 
du inte får besök är vi tacksamma 
om du lägger foldern i 
brevlådan. Portot är betalt och 
alla synpunkter är viktiga för 
oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Paula Örn Björn Norberg

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt bostadsområde ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta kan gå till. 
Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater 
är stolta över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått 

attraktiva som bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna 
i regionen och våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att 
leva i Ale. Men Ale måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss 

lämnar våra grundskolor med alla de kunskaper och förutsättningar de 
behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt 
just i Nödinge. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling där 
du bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på hos några av er för att 
diskutera hur Ni vill utveckla era 
orter. Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du lägger 
foldern i brevlådan. Portot är 
betalt och alla synpunkter är 
viktiga för oss!

Tack för att du bidrar till 
utvecklingen av Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Hej Nödinge!

Thomas Hermansson Paula Örn Kristina Raad

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com

Ales landsbygd
Boende på landsbygden är 
eniga om att en tryggare 

skolbussen måste prioriteras. 
Belysning och regnskydd 

betonas att skogs- och 
naturvärden ska beaktas noga.

Älvängen
Ett centralt äldreboende 
menar älvängenborna är av 

är det att få till stånd en 
slingbuss från Madenområdet 
till resecentrum. Även en 

från Kronogården till centrum 
anses vara en prioriterad 
åtgärd.

Nödinge
”Petterssons bro” – en 

från Backaområdet en säker 

ortsborna att näridrottsplatser 

fotbollsplaner är angeläget. 
I denna fråga har det redan 

Hej du som bor på landsbygden!
Vi är övertygade om att du som bor här har bäst 
kunskap om hur ditt område ser ut. Tillsammans 
kan vi utveckla Ale kommun. I den här foldern ger 
Socialdemokraterna i Ale dig några idéer för hur detta 
kan gå till. Men vad tycker du?

Mycket är fantastiskt med Ale kommun och vi socialdemokrater är stolta 
över att ha bidragit till den utvecklingen. Vi har nyss fått pendeltåg som 

bostadsort. Vi är bland de föreningstätaste kommunerna i regionen och 
våra föreningar bidrar positivt till att livet är lätt att leva i Ale. Men Ale 
måste fortsätta utvecklas. Det viktigaste för oss är att våra barn och unga 

de kunskaper och förutsättningar de behöver. 

Vi delar ut det här materialet för att vi vill veta vad du tycker är viktigt i mer 
glesbebyggda områden. På uppslaget presenterar vi förslag på utveckling 
där du bor och på baksidan vill vi veta vad du tycker om den politik vi 
driver. 

Om några veckor kommer vi att knacka på 
hos några av er för att diskutera 
hur Ni vill utveckla era orter. 
Om just du inte får besök 
är vi tacksamma om du 
lägger foldern i brevlådan. 
Portot är betalt och alla 
synpunkter är viktiga för 
oss!

Tack för att du bidrar 
till utvecklingen av 
Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Paula Örn Christer Damm

Socialdemokraternas dialogprogram 2014
www.socialdemokraterna.se
E-post: sap.ale@telia.com
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ALE. Ljudet från mope-
der är ett säkert vår-
tecken.

I hopp om att alla 
mopedister ska färdas 
på ett säkert och lag-
lydigt sätt skickar Ale 
kommun, i samarbete 
med Polismyndigheten 
i Västra Götaland, ut ett 
informationsbrev till de 
föräldrar vars barn har 
fyllt eller kommer att 
fylla 15 år 2014.

– Vi bollar över ansva-
ret till dem som ska ha 
det – nämligen föräld-
rarna, säger brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Det är nionde året som Ale 
kommun, tillsammans med 
Polisen, gör en gemensam 
aktion för att sprida informa-
tion om de lagar och regler 
som gäller kring mopedkör-
ning. Årets utgåva är riktat 
till föräldrar vars barn är föd-
da 1999.

– Vi i kommunen får en del 
påringningar från allmänhet-
en som ondgör sig över trim-
made mopeder, ungdomar 
som kör sina fordon där det 
inte är tillåtet och så vidare. 
Syftet med informationsbre-
vet är att upplysa föräldrarna 
om att det åligger dem att se 
till så att deras barn kör lag-
ligt, säger Lotti Klug.

I brevet ges en korfattad 

beskrivning om vad som gäl-
ler för de olika mopedklas-
serna, I och II. Det ges också 
information om fyrhjulingar 
och A-traktorer (EPA-trak-
torer).

– A-traktorer förekommer 
mest i kommunens norra del. 
Resecentrum i Älvängen har 
blivit något av en mötesplats 
på kvällar och helger. En del 
upplever situationen som 
otrygg. Det handlar natur-
ligtvis om att ungdomarna 
måste visa respekt och ta 
hänsyn till förbipasserande 
och folk som bor i området, 
säger Lotti Klug.

Trimmade mopeder utgör 
ett gissel i fl era av kommu-
nens tätorter. Det förekom-
mer ibland hastigheter upp 
mot 80-90 kilometer i tim-
men. Ett annat problem är 
fordon som framförs inne i 
tätbebyggda områden.

– Mopeden är ett jättebra 

fortskaffningsmedel, det rå-
der inga tvivel om det. Det är 
emellertid viktigt att mope-
den används på det sätt som 
lagen säger. Det handlar i 
första hand om säkerhet, sä-
ger Lotti Klug.

Olyckor vanligt
Polisman Ulf Einarsson är 
inne på samma linje och efter 
många år i yrket vet han vad 
han pratar om.

– Det gäller att ungdo-
marna är rädda om sig och 
tänker sig för. Det fi nns en 
anledning till varför mope-
derna inte får gå fortare än 
25 respektive 45 kilometer 
i timmen. Jag har varit på 
många mopedolyckor och 

Brotts- och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug och polisman Ulf 
Einarsson.

Mopeder på en lång rad – ett säkert vårtecken.

”Mopedister – var rädda om er”
Polisman Ulf Einarsson:
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Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

Världspremiär!
mulderbosch röda

Nr 71538 Mulderbosch Syrah Cinsault Heritage 
Blend 2012. 269 kr. 3 l BiB. Alkoholhalt 13,5 %

Beställ på 

systembolaget.se 
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På fiskarhedenvillan.se kan Ni också se fler platser vi visar hus på.

Villavisning
Visningen pågår mellan 12.00-15.00 11 maj

TRANAN 
Ulvstorp 277, 44990 Ale Nol (Göteborg) 

SMARAGDEN SPECIAL
Berga 86 471 71 Hakenäset (Tjörn) 

Kontakt: Petra Linder • 031-354 34 02 
petra.linder@fiskarhedenvillan.se

Kontakt: Roger Gustafson • 031-354 34 01 
roger.gustafson@fiskarhedenvillan.se

11 MAJ
Villavisning
12.00-15.00

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 24 april

Stöld
Trädgårdsmöbler tillgrips 
från Jysk i Älvängen.
Inbrott sker i en fastighet i 
Surte. Tjuvarna krossar rutan 
till en altandörr och tillgriper 
en laptop samt verktyg.

Fredag 25 april

Rattfylleri
En personbilsförare krockar 
med en annan personbil. 
Den vållande bilens förare 
misstänks för rattfylleri och 
medtas för provtagning. 
Föraren saknar dessutom 
körkort. Händelsen inträffar 
på Tågvägen i Älvängen vid 
21.30-tiden.

Lördag 26 april

Misshandel
Polisen får larm om ett bråk 
vid Lidl. En 24-årig man från 
Nödinge är misstänkt för 
misshandel och olaga hot.

Söndag 27 april

Klotter
På E45 vid Norra Surtemotet 
iakttas två personer som 
klottrar. Polisen griper två 
män i 20-årsåldern, båda 
hemmahörande i Bohus, som 
förs till polisstationen för 
vidare utredning.

Uppslutningen var 
liten men vi som deltog 
på föreläsningen Unga & 
nätet, onsdagen den 23 
april vill tacka föreläsaren 
Pernilla Laursen som har 
inspirerat oss i det fortsatta 
arbetet kring våra barns 
internetanvändning.

 Pernilla som till var-

dags arbetar som lärare 
och IKT-pedagog på 
Furulundsskolan i Partille, 
gav med entusiasm 
deltagarna en inblick i 
hur barn och ungas liv 
på nätet kan se ut. Vilka 
möjligheter nätet ger, men 
även den utsatthet det kan 
innebära. Utgångspunkten 

var att vuxna behöver 
fi nnas med och vara 
nyfi kna på det som händer 
på nätet. Kvällen bjöd på 
intressanta diskussioner 
hur vi som vuxna kan vara 
ett bra stöd i deras vardag 
på Internet.

Föreläsning om Unga & nätet på Alboskolan

ÄLVÄNGEN. Lärlingsgym-
nasiet i Älvängen utsattes 
för ett fräckt inbrott på fre-
dagen.

Samtidigt som eleverna 
gick på lunch och lärare för-
svann iväg för att ta ett par 
kopior smög sig två män in 
i en sal. Snabbt som ögat var 
de borta – liksom sju dataro-
rer.

Skolan kontaktade omgå-

ende polisen. Ett tydligt och 
bra signalement har lämnats 
både på männen och den 
gröna, lite äldre, Ford Mon-
deo som agerade fl yktbil.

– Det vi har hört är att bi-
len har setts på Hisingen och 
vi hoppas verkligen att de 
kan gripa gärningsmännen, 
säger tidningens källa.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Stal sju datorer på en minut

vet hur illa det kan gå. Man 
kan skada sig själv och an-
dra. Tyvärr har jag även fått 
uppleva mopedolyckor med 
dödlig utgång, säger Ulf Ei-
narsson.

Körkortsbehörigheten 
AM krävs för att få köra mo-
ped klass I samtidigt som det 
är nödvändigt att ta förarbe-
vis för att få börja köra mo-
ped klass II.

– Vi kommer att ha våra 
kontroller i Ale under våren. 
Vi utbildar just nu ett antal 
nya mc-poliser som ska vara 

oss behjälpliga i övervak-
ningen, säger Ulf Einarsson.

Lotti Klug vill också po-
ängtera att mopeder är stöld-
begärliga ting. Hon uppma-
nar såväl mopedisterna som 
deras föräldrar att se över lås 
och förvaring.

– Det fi nns ungdomar som 
frestas av att stjäla eller för-
störa mopeder som står par-
kerade. Lås alltid mopeden 
och förvara den på ett säkert 
ställe när den inte används, 
avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON
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ALE. Ljudet från mope-
der är ett säkert vår-
tecken.

I hopp om att alla 
mopedister ska färdas 
på ett säkert och lag-
lydigt sätt skickar Ale 
kommun, i samarbete 
med Polismyndigheten 
i Västra Götaland, ut ett 
informationsbrev till de 
föräldrar vars barn har 
fyllt eller kommer att 
fylla 15 år 2014.

– Vi bollar över ansva-
ret till dem som ska ha 
det – nämligen föräld-
rarna, säger brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Det är nionde året som Ale 
kommun, tillsammans med 
Polisen, gör en gemensam 
aktion för att sprida informa-
tion om de lagar och regler 
som gäller kring mopedkör-
ning. Årets utgåva är riktat 
till föräldrar vars barn är föd-
da 1999.

– Vi i kommunen får en del 
påringningar från allmänhet-
en som ondgör sig över trim-
made mopeder, ungdomar 
som kör sina fordon där det 
inte är tillåtet och så vidare. 
Syftet med informationsbre-
vet är att upplysa föräldrarna 
om att det åligger dem att se 
till så att deras barn kör lag-
ligt, säger Lotti Klug.

I brevet ges en korfattad 

beskrivning om vad som gäl-
ler för de olika mopedklas-
serna, I och II. Det ges också 
information om fyrhjulingar 
och A-traktorer (EPA-trak-
torer).

– A-traktorer förekommer 
mest i kommunens norra del. 
Resecentrum i Älvängen har 
blivit något av en mötesplats 
på kvällar och helger. En del 
upplever situationen som 
otrygg. Det handlar natur-
ligtvis om att ungdomarna 
måste visa respekt och ta 
hänsyn till förbipasserande 
och folk som bor i området, 
säger Lotti Klug.

Trimmade mopeder utgör 
ett gissel i fl era av kommu-
nens tätorter. Det förekom-
mer ibland hastigheter upp 
mot 80-90 kilometer i tim-
men. Ett annat problem är 
fordon som framförs inne i 
tätbebyggda områden.

– Mopeden är ett jättebra 

fortskaffningsmedel, det rå-
der inga tvivel om det. Det är 
emellertid viktigt att mope-
den används på det sätt som 
lagen säger. Det handlar i 
första hand om säkerhet, sä-
ger Lotti Klug.

Olyckor vanligt
Polisman Ulf Einarsson är 
inne på samma linje och efter 
många år i yrket vet han vad 
han pratar om.

– Det gäller att ungdo-
marna är rädda om sig och 
tänker sig för. Det fi nns en 
anledning till varför mope-
derna inte får gå fortare än 
25 respektive 45 kilometer 
i timmen. Jag har varit på 
många mopedolyckor och 

Brotts- och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug och polisman Ulf 
Einarsson.

Mopeder på en lång rad – ett säkert vårtecken.

”Mopedister – var rädda om er”
Polisman Ulf Einarsson:
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På fiskarhedenvillan.se kan Ni också se fler platser vi visar hus på.

Villavisning
Visningen pågår mellan 12.00-15.00 11 maj

TRANAN 
Ulvstorp 277, 44990 Ale Nol (Göteborg) 

SMARAGDEN SPECIAL
Berga 86 471 71 Hakenäset (Tjörn) 

Kontakt: Petra Linder • 031-354 34 02 
petra.linder@fiskarhedenvillan.se

Kontakt: Roger Gustafson • 031-354 34 01 
roger.gustafson@fiskarhedenvillan.se

11 MAJ
Villavisning
12.00-15.00

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 24 april

Stöld
Trädgårdsmöbler tillgrips 
från Jysk i Älvängen.
Inbrott sker i en fastighet i 
Surte. Tjuvarna krossar rutan 
till en altandörr och tillgriper 
en laptop samt verktyg.

Fredag 25 april

Rattfylleri
En personbilsförare krockar 
med en annan personbil. 
Den vållande bilens förare 
misstänks för rattfylleri och 
medtas för provtagning. 
Föraren saknar dessutom 
körkort. Händelsen inträffar 
på Tågvägen i Älvängen vid 
21.30-tiden.

Lördag 26 april

Misshandel
Polisen får larm om ett bråk 
vid Lidl. En 24-årig man från 
Nödinge är misstänkt för 
misshandel och olaga hot.

Söndag 27 april

Klotter
På E45 vid Norra Surtemotet 
iakttas två personer som 
klottrar. Polisen griper två 
män i 20-årsåldern, båda 
hemmahörande i Bohus, som 
förs till polisstationen för 
vidare utredning.

Uppslutningen var 
liten men vi som deltog 
på föreläsningen Unga & 
nätet, onsdagen den 23 
april vill tacka föreläsaren 
Pernilla Laursen som har 
inspirerat oss i det fortsatta 
arbetet kring våra barns 
internetanvändning.

 Pernilla som till var-

dags arbetar som lärare 
och IKT-pedagog på 
Furulundsskolan i Partille, 
gav med entusiasm 
deltagarna en inblick i 
hur barn och ungas liv 
på nätet kan se ut. Vilka 
möjligheter nätet ger, men 
även den utsatthet det kan 
innebära. Utgångspunkten 

var att vuxna behöver 
fi nnas med och vara 
nyfi kna på det som händer 
på nätet. Kvällen bjöd på 
intressanta diskussioner 
hur vi som vuxna kan vara 
ett bra stöd i deras vardag 
på Internet.

Föreläsning om Unga & nätet på Alboskolan

ÄLVÄNGEN. Lärlingsgym-
nasiet i Älvängen utsattes 
för ett fräckt inbrott på fre-
dagen.

Samtidigt som eleverna 
gick på lunch och lärare för-
svann iväg för att ta ett par 
kopior smög sig två män in 
i en sal. Snabbt som ögat var 
de borta – liksom sju dataro-
rer.

Skolan kontaktade omgå-

ende polisen. Ett tydligt och 
bra signalement har lämnats 
både på männen och den 
gröna, lite äldre, Ford Mon-
deo som agerade fl yktbil.

– Det vi har hört är att bi-
len har setts på Hisingen och 
vi hoppas verkligen att de 
kan gripa gärningsmännen, 
säger tidningens källa.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Stal sju datorer på en minut

vet hur illa det kan gå. Man 
kan skada sig själv och an-
dra. Tyvärr har jag även fått 
uppleva mopedolyckor med 
dödlig utgång, säger Ulf Ei-
narsson.

Körkortsbehörigheten 
AM krävs för att få köra mo-
ped klass I samtidigt som det 
är nödvändigt att ta förarbe-
vis för att få börja köra mo-
ped klass II.

– Vi kommer att ha våra 
kontroller i Ale under våren. 
Vi utbildar just nu ett antal 
nya mc-poliser som ska vara 

oss behjälpliga i övervak-
ningen, säger Ulf Einarsson.

Lotti Klug vill också po-
ängtera att mopeder är stöld-
begärliga ting. Hon uppma-
nar såväl mopedisterna som 
deras föräldrar att se över lås 
och förvaring.

– Det fi nns ungdomar som 
frestas av att stjäla eller för-
störa mopeder som står par-
kerade. Lås alltid mopeden 
och förvara den på ett säkert 
ställe när den inte används, 
avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

5 FÖR

99:-
Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 

STORA 

BAGUETTER
ALLA  SURDEGSLIMPOR

CHOKLAD &  
HALLON/ 

MARÄNGTÅRTA
400G

BRIEOST

/ST19 :-

FÄRSK FLÄSKYTTERFILÉ

/ST49:-

TUJAHÄCK 

DRABANT

/ST

ÖPPET SOM VANLIGT 06.00–23.00 
VALBORGSMÄSSOAFTON  OCH 1 MAJ.

ASK MED
JORDGUBBAR

500 g
Max 2 st/kund

/ST10:-

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

/KG15:-
PAPRIKA

Röd/gul

:-99/KG

FÄRSKA HAVSKRÄFTOR

:-

STORPACK

:-79 /ST 3990
/KG

MEDLEMSPRIS

89

FÄRSK LAXFILÉ

:-
FÄRSK

 FLÄSKFILÉ

4990
/KG

Max 2 st/kund

/ST5:-
/ST99:-

3 FÖR

69:-

/KG
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Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS GRUVÅSVÄGEN 46 BOAREA CA 100 M² / 4 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 450 000 KR AVGIFT 5 779 KR/MÅN
VISAS RING OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-24 56 52

BR 4 ROK -  ÄLVÄNGEN
Äntligen kan vi nu erbjuda er en fin och välhållen 4:a.
Centralt belägen i ett omtyckt område. Lägenheten ligger i
ett ytterläge, bra planlösning och med mycket ljusinsläpp.

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

NU ÄR 9 AV 28 BR-VILLOR SÅLDA
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med bostadsrättsvillor i två storlekar; 101 och 120
kvm. Få mer information om projektet på Veidekkes
hemsida: www.veidekkebostad.se/kronogarden/

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

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

SURTE. Surteskolans 
förskoleklass slutade 
tvåa i Pantresan – en 
tävling arrangerad av 
Returpack.

Belöningen för den 
prestationen blev 2 000 
kronor till klasskassan.

– Vi ska ha en om-
röstning och se vad vi 
ska göra med pengarna, 
förklarar eleverna med 
enad stämma.

Årets tävling gick ut på att 
samla så mycket pant som 
möjligt. Eleverna fi ck spa-
ra alla pantkvitton daterade 
mellan den 4 november och 
12 mars. Sedan var det upp 
till läraren att samla in elev-
ernas kvitton och rapportera 
in klassens pant till Retur-
pack.

– Det sammanlagda vär-
det för kvittona uppgick till 
10 620 kronor. Det placera-
de oss som tvåa i ålderska-
tegorin F-3, berättar lärare 
Josefi n Jakobsson.

I Surteskolans förskole-
klass går 14 elever. De är väl 
medvetna om varför man ska 

panta burkar och fl askor.
– För att vi ska vara rädda 

om miljön och spara på en-
ergin.

Totalt redovisades pant-
kvitton för 604 085 kronor 
från årskurs F-6. Många 
elever runtom i landet har 
således varit engagerade i 
Pantresan.

– Nu återstår att se vad vi 
ska göra för vinstpengarna. 
Någon tyckte att vi skulle 
gå på bio, en annan elev fö-
reslog att vi kunde åka till 
Grekland. Vi får se vad det 
blir när klassen har röstat, 
avslutar Josefi n Jakobsson.

Surteskolans förskoleklass kammade hem andrapriset i Returpacks landsomfattande tävling Pan-
tresan.

– Vann 2 000 kronor till klasskassan
Surteskolan näst bäst i landet

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Nu bildas Ales 
första permobilklubb

Initiativtagare. Bernt Sand och Åke Johansson vill hjälpa fler att bryta isoleringen. Därför är 
planen att nu starta Ales första permobilklubb som ska verka för fler aktiviteter och utflykter för 
permobilburna personer. 

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

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 
Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Hörnsoffa Claudia
JUST NU

8995:-
PASSA PÅ!

Nu lämnar vi

20% rabatt
på alla 

matserviser!

Skräddarsy din  
rullgardin hos oss! 

ALAFORS. Isoleringen 
ska brytas.

Inom kort bildas Ales 
första permobilklubb 
vars mål är att öka 
gemenskapen mellan 
personer med eldrivna 
färdmedel.

– Målgruppen är också 
de som ännu inte har 
lyckats få en permobil 
och behöver hjälp med 
ansökan, kanske även 
kontakt med kommu-
nen, säger Åke Johans-
son, en av två initiativ-
tagare.

De har rullat ut i solen och 
njuter i fulla drag av vår-
stämningen utanför Björkli-
den i Alafors. Åke Johansson 
och Bernt Sand har mycket 
gemensamt, inte minst har 
de fått rörelsefriheten till-
baka genom sina eldrivna 
färdmedel. Nu vill de sprida 

energin och glädjen vidare 
till fl er. De menar att många 
permobilburna trots möjlig-
heten att röra sig ändå blir 
isolerade. Dessutom är de 
övertygade om att det fi nns 
en hel del som inte känner 
till att de har rätt att kräva en 
permobil.

Underlätta
– Genom att bilda en klubb 
för oss med samma behov 
hoppas vi kunna bidra till 
ökad livsglädje med aktivi-
teter och utfl ykter. De som 
ännu inte har lyckats få en 
permobil vill vi bistå med 
hjälp. Med våra erfarenheter 
och kontakter kan vi säkert 
underlätta processen för det 
är långt ifrån enkelt att få 
beslut om en permobil, säger 
Åke Johansson.

Inom kort har han och 
Bernt Sand tänkt kalla till 
ett möte för ett formellt bil-
dande av Ales första permo-
bilklubb. Den vänder sig till 
boende i hela kommunen.

– Det är viktigt att vi bry-
ter den isolering man lätt 

hamnar i. Risken att insjukna 
i demens minskar med 30–40 
procent hos äldre personer 
som sysslar med meningsful-
la aktiviteter eller på annat 
sätt lever ett rörligt, intelek-
tuellt liv. Att även fysisk akti-
vitet har en skyddande effekt 
får starkt stöd av de senaste 
årens forskning. Det här har 
Åke och jag tagit fasta på när 
vi startar vår permobilklubb. 
Här talar vi inte om funk-
tionsnedsättningar, utan här 
talar vi om att skapa funk-
tionsförutsättningar som vi 
hoppas ska berika alla med 
många trevliga upplevelser 
på sin permobil, säger Bernt 
Sand.

Arrangeras av:

LÖRDAG 10 MAJ
KL 11.00

START: ALE TORG

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

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung

varloppet.se

2014

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

på deltagarna ni anmäler.

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

Lilla Loppet
Gå, lunka eller spring 

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

START KL 11.30

Barn 3 – 12 år springer 
gratis 900 meter 

torget runt

LOPPET

Uppvärmning med 
Sportlife kl 11.00, 

11.20 & 11.45

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

Risken att in-
sjukna i demens 
minskar med 

30–40 procent hos äld-
re personer som sysslar 
med meningsfulla aktivi-
teter eller på annat sätt 
lever ett rörligt, intelek-
tuellt liv. 
BERNT SAND

– Initiativet ska bryta isoleringen
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Det är vi
som är
Axelssons!

Mer än bara mäklartjänsten. 

Kontakta oss:  

Gedigen 60-talsvilla i  
bra skick! 

Välkommen till denna gedigna 60-talsvilla 
i Lilla Edet. Här är mycket gjort såsom 
omlagt tak, nyare fönster, två helkaklade 
badrum samt renoverat kök. Villan är 
i mycket gott skick med plats för hela 
familjens behov. Inglasat uterum och 
soldäck i söderläge. Garage. En villa som 
ska ses på plats. 147+54 kvm. 

Pris 1.575.000:-  som utgångspris.
Visas 4/5. Solgatan 26.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Mitt i centrum! 

Här har vi förmånen att få förmedla 
försäljningen av denna villa i centrala 
Älvängen! Idag rymmer villan två st 
lägenheter om ca 180 och 70 kvm. 
Hela huset får disponeras av ny ägare. 
Låga driftskostnader genom bergvärme. 
Nyare tak och fönster. Huset ska ses och 
upplevas på plats - välkommen på visning! 

Pris 3.200.000:- som utgångspris.
Visas 4/5 och 5/5. Göteborgsv. 85.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Älvä
ngen

Letar ni efter drömboendet på landet? 

utsikt över landskapet och älven, rymligt 
och rejält hus med många trevliga 
inredningsdetaljer, gäststuga, vinkällare 
och dessutom en stor ekonomibyggnad. 
Välkommen hit! 110 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/5 och 6/5. Torp 178.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Skogs- & 
jordbruksfastighet!

Vi på Axelssons Fastighetsbyrå är stolta 
över att få förmedla denna välarronderade 
skogs & jordbruksfastighet om ca 43 ha 
med virkesförråd om ca 6393 m3sk. Ett 
sällsynt tillfälle att förvärva en mycket 
välskött fastighet som varit i en familjs ägo 
sedan 1949. Bostad & ekonomibyggnad 
i behov av modernisering. Välkommen! 
80+50 kvm. 

Pris 3.500.000:- som utgångspris.
Visas 10/5. Alsbo 650.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Hjärt
um

Skepplan
da

Ett riktigt smultronställe!

Drömmer ni också om ett litet 
smultronställe att ladda batterierna på? 
Här på höjden får själen ro, bäcken 
nedanför porlar, man har underbar utsikt 
över landskapet. Vitsipporna och de 
stora ekarna gör trädgården lättskött. 

gäststuga att hysa in svärmor i. Välkomna 
hit! 54 kvm. 

Pris 495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/5. Bästorp 364. 
Maria Karlsson Mobil: 070-2406330 
maria@axelssonsfast.se

En villadröm utöver det 
vanliga!

Vi har fått förmånen att förmedla denna 

Villan, som byggdes -92 med hög klass 
och kvalité, rymmer hela familjens behov 
av både rum och sällskapsytor. Bästa läget 
på återvändsgata med både skog och 
lekplats inpå knuten. Ett hus som ska ses 
och upplevas på plats! 167 kvm. 

Pris 3.100.000:-som utgångspris. 
Visas 4/5. Solhöjdsvägen 30C
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Nygår
d

Älvä
ngen

Charmigt hus med gott  
om plats!

1,5 plans villa med källare! Härligt högt 
läge med utsikt i mysiga Alafors. Fyra 
sovrum och vardagsrum med kakelkamin. 
Bergvärme. Gång- och cykelavstånd till 
bad, Sjövallen och Furulundsparken. 
Mycket charm som ska ses på plats!  
140+100 kvm. 

Pris 1 995.000:- som utgångspris. 
Visas 5/5. Brobacken 6. 

Alafo
rs

Prisvärt boende! 

Här erbjuds denna trivsamma villa med 

för egen prägel då villan har behov av 
uppfräschning/renovering. Hel källare med 
gott om utrymme för hobby och förvaring. 
Nyare tak och badrum. Garage med 
smörjgrop. Ett mycket prisvärt boende 
som ska ses på plats!  85+79 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 5/5. Påvels Väg 6.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Skepplan
da

Ale kommun vill utnyttja möj-
ligheterna med molntjänsten 
Offi ce 365 i skolan och samti-
digt skydda elevernas integri-

tet. Därför begärde Ale kom-
mun själva en granskning av 
molntjänsten. Microsoft har 
hela tiden varit positiva till 

granskningen och har stöttat 
Ale kommun genom hela pro-
cessen. 

– Bakgrunden är att det 
fl orerade rykten i höstas om 
vilken/vilka molntjänster som 
var godkända utifrån PUL. Vi 
fi ck ingen klarhet i detta utan 
kontaktade då DI.Vi såg inte 
att vi kunde rulla ut Offi ce 365 
innan vi hade fått klart att våra 
elever och pedagogers moln-
data hanterades på rätt sätt. 
Det vill säga ha klart var datan 
lagras, hur datan hanteras och 
vad den används till. Om inte 

kommunerna följer Sveriges 
lagar, regler och förordningar, 
vem ska då följa dem? DI har 
rett ut de olika avtalen som 
har granskats, säger Per-Erik 
Lundahl.

Ale kommun menar att 
samarbetet med Microsoft har 
varit föredömligt liksom stö-
det från SKL.

– Jag ser detta som ett bra 
exempel på hur vi jobbar med 
kunden för att kunden ska 
kunna garantera sina använ-
dares integritet, säger Ma-
thias Strand, chefsjurist på 

Microsoft Sverige.
Därför vill Ale kommun 

använda Offi ce 365 i skolan.
– Vi ser en möjlighet att 

stödja lärarnas pedagogiska 
arbete, lagra pedagogiskt ma-
terial och möjliggöra kommu-
nikation mellan användarna. 
Det i sin tur kommer att ef-
fektivisera och hålla kostna-
derna nere, säger Per-Erik 
Lundahl.

– Molntjänster är effekti-
va, lättillgängliga och ett stöd 
i arbetet, framförallt för Ale 
kommun där samtliga elever 
har en egen dator. Vi är unika 
i Sverige genom vår imple-
mentering och användning 
av IT i skolan. Satsningen 

har inte bara innefattat da-
torer utan även en noggrann 
IT-struktur, program och 
utbildning för lärare och pe-
dagoger inom kommunen, 
för att säkerställa att tekniken 
bara är ett stöd och används 
på ett integrerat och struktu-
rerat sätt inom utbildningen, 
säger Elena Fridfelt (C), Ut-
bildningsnämndens ordföran-
de Ale kommun.

– Vi går nu vidare med ar-
betet att införa molntjänster 
även i andra verksamheter i 
Ale kommun och fortsätter 
att bryta mark för framtiden, 
säger Christina Larsson, IT-
chef i Ale kommun.

ALE. Computer Sweden rapporterade den 28 januari 
2014 att Datainspektionen granskar Ale kommuns 
användande av molntjänsten Offi ce 365. 

Idag (läs måndag), offentliggjordes att Ale kommun 
kan implementera lösningen för kommunens alla sko-
lor som planerat.

– Vi är oerhört lättade över att vi tryggt kan gå vida-
re med våra planer att implementera Offi ce 365 i kom-
munen. Det är glädjande att vi fått så positiv feedback 
på vår risk- och sårbarhetsanalys och att vi kan visa 
att vi sätter våra elevers integritet i första hand, säger 
IT-strateg Per-Erik Lundahl.

Ale kommuns datasäkerhet applåderas

SILVERBODEN:  
Pandora 10%
Gäller t o m 4/5 2014

CLAS OHLSON:  
Skruvdragare/slagborrmaskin 
Fatmax FMC620LB 1499:–
Gäller t o m 21/5 2014 Ord pris 2 299:–

ELGIGANTEN:  
Dammsugare Ergorapido 2in1 899:–
Gäller t o m 4/5 2014  Ord pris 1 095:–

BR-LEKSAKER:  
Robofi sh 129:–
Gäller t o m 4/5 2014             

STADIUM OUTLET:  
På all sport! 40-70%
Sport har aldrig varit billigare

IEMS:  
Pip Studios 20%
Gäller t o m 4/5 2014, endast i Vimpeln

RABATT

RABATT

RABATT

RABATT

1000 gratis 
P-platser.

Ställ dig i P-huset och 
ta hissen direkt till 

butikerna.

1:a maj 
har vi öppet

11–16
ICA Maxi 6–23

RABATT

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.

ICA MAXI:  
Scan fl intastek  29.95:–/kg
Ursprung Sverige
Gäller t o m 4/5 2014 Max 2 köp/hushåll 

NO 19:  
Styling och hårvård från Structure 15%
Gäller t o m 4/5 2014 

HÖÖKS:    
Alla Flug- och eksemtäcken 15%
Gäller t o m 4/5 2014

CHILLI:  
Julia bäddsoff a 4 190:–
Gäller t o m 4/5 2014 Ord pris 5 990:–      

HANDEL 
när DEN Är 
SOM BÄST.

Vårhandla i Alingsås!
Unna dig en utfl ykt till mysiga Alingsås i helgen och besök oss i Vimpeln. 
Här kan du fynda bland massor av fi na vårerbjudanden. Fika eller luncha 
på Ediths och parkera gratis på någon av våra 1000 parkeringsplatser. 
Ställ dig i P-huset och ta hissen direkt till butikerna. Smart och enkelt!
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Det är vi
som är
Axelssons!

Mer än bara mäklartjänsten. 

Kontakta oss:  

Gedigen 60-talsvilla i  
bra skick! 

Välkommen till denna gedigna 60-talsvilla 
i Lilla Edet. Här är mycket gjort såsom 
omlagt tak, nyare fönster, två helkaklade 
badrum samt renoverat kök. Villan är 
i mycket gott skick med plats för hela 
familjens behov. Inglasat uterum och 
soldäck i söderläge. Garage. En villa som 
ska ses på plats. 147+54 kvm. 

Pris 1.575.000:-  som utgångspris.
Visas 4/5. Solgatan 26.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Mitt i centrum! 

Här har vi förmånen att få förmedla 
försäljningen av denna villa i centrala 
Älvängen! Idag rymmer villan två st 
lägenheter om ca 180 och 70 kvm. 
Hela huset får disponeras av ny ägare. 
Låga driftskostnader genom bergvärme. 
Nyare tak och fönster. Huset ska ses och 
upplevas på plats - välkommen på visning! 

Pris 3.200.000:- som utgångspris.
Visas 4/5 och 5/5. Göteborgsv. 85.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Älvä
ngen

Letar ni efter drömboendet på landet? 

utsikt över landskapet och älven, rymligt 
och rejält hus med många trevliga 
inredningsdetaljer, gäststuga, vinkällare 
och dessutom en stor ekonomibyggnad. 
Välkommen hit! 110 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/5 och 6/5. Torp 178.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Skogs- & 
jordbruksfastighet!

Vi på Axelssons Fastighetsbyrå är stolta 
över att få förmedla denna välarronderade 
skogs & jordbruksfastighet om ca 43 ha 
med virkesförråd om ca 6393 m3sk. Ett 
sällsynt tillfälle att förvärva en mycket 
välskött fastighet som varit i en familjs ägo 
sedan 1949. Bostad & ekonomibyggnad 
i behov av modernisering. Välkommen! 
80+50 kvm. 

Pris 3.500.000:- som utgångspris.
Visas 10/5. Alsbo 650.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Hjärt
um

Skepplan
da

Ett riktigt smultronställe!

Drömmer ni också om ett litet 
smultronställe att ladda batterierna på? 
Här på höjden får själen ro, bäcken 
nedanför porlar, man har underbar utsikt 
över landskapet. Vitsipporna och de 
stora ekarna gör trädgården lättskött. 

gäststuga att hysa in svärmor i. Välkomna 
hit! 54 kvm. 

Pris 495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/5. Bästorp 364. 
Maria Karlsson Mobil: 070-2406330 
maria@axelssonsfast.se

En villadröm utöver det 
vanliga!

Vi har fått förmånen att förmedla denna 

Villan, som byggdes -92 med hög klass 
och kvalité, rymmer hela familjens behov 
av både rum och sällskapsytor. Bästa läget 
på återvändsgata med både skog och 
lekplats inpå knuten. Ett hus som ska ses 
och upplevas på plats! 167 kvm. 

Pris 3.100.000:-som utgångspris. 
Visas 4/5. Solhöjdsvägen 30C
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Nygår
d

Älvä
ngen

Charmigt hus med gott  
om plats!

1,5 plans villa med källare! Härligt högt 
läge med utsikt i mysiga Alafors. Fyra 
sovrum och vardagsrum med kakelkamin. 
Bergvärme. Gång- och cykelavstånd till 
bad, Sjövallen och Furulundsparken. 
Mycket charm som ska ses på plats!  
140+100 kvm. 

Pris 1 995.000:- som utgångspris. 
Visas 5/5. Brobacken 6. 

Alafo
rs

Prisvärt boende! 

Här erbjuds denna trivsamma villa med 

för egen prägel då villan har behov av 
uppfräschning/renovering. Hel källare med 
gott om utrymme för hobby och förvaring. 
Nyare tak och badrum. Garage med 
smörjgrop. Ett mycket prisvärt boende 
som ska ses på plats!  85+79 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 5/5. Påvels Väg 6.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Skepplan
da

Ale kommun vill utnyttja möj-
ligheterna med molntjänsten 
Offi ce 365 i skolan och samti-
digt skydda elevernas integri-

tet. Därför begärde Ale kom-
mun själva en granskning av 
molntjänsten. Microsoft har 
hela tiden varit positiva till 

granskningen och har stöttat 
Ale kommun genom hela pro-
cessen. 

– Bakgrunden är att det 
fl orerade rykten i höstas om 
vilken/vilka molntjänster som 
var godkända utifrån PUL. Vi 
fi ck ingen klarhet i detta utan 
kontaktade då DI.Vi såg inte 
att vi kunde rulla ut Offi ce 365 
innan vi hade fått klart att våra 
elever och pedagogers moln-
data hanterades på rätt sätt. 
Det vill säga ha klart var datan 
lagras, hur datan hanteras och 
vad den används till. Om inte 

kommunerna följer Sveriges 
lagar, regler och förordningar, 
vem ska då följa dem? DI har 
rett ut de olika avtalen som 
har granskats, säger Per-Erik 
Lundahl.

Ale kommun menar att 
samarbetet med Microsoft har 
varit föredömligt liksom stö-
det från SKL.

– Jag ser detta som ett bra 
exempel på hur vi jobbar med 
kunden för att kunden ska 
kunna garantera sina använ-
dares integritet, säger Ma-
thias Strand, chefsjurist på 

Microsoft Sverige.
Därför vill Ale kommun 

använda Offi ce 365 i skolan.
– Vi ser en möjlighet att 

stödja lärarnas pedagogiska 
arbete, lagra pedagogiskt ma-
terial och möjliggöra kommu-
nikation mellan användarna. 
Det i sin tur kommer att ef-
fektivisera och hålla kostna-
derna nere, säger Per-Erik 
Lundahl.

– Molntjänster är effekti-
va, lättillgängliga och ett stöd 
i arbetet, framförallt för Ale 
kommun där samtliga elever 
har en egen dator. Vi är unika 
i Sverige genom vår imple-
mentering och användning 
av IT i skolan. Satsningen 

har inte bara innefattat da-
torer utan även en noggrann 
IT-struktur, program och 
utbildning för lärare och pe-
dagoger inom kommunen, 
för att säkerställa att tekniken 
bara är ett stöd och används 
på ett integrerat och struktu-
rerat sätt inom utbildningen, 
säger Elena Fridfelt (C), Ut-
bildningsnämndens ordföran-
de Ale kommun.

– Vi går nu vidare med ar-
betet att införa molntjänster 
även i andra verksamheter i 
Ale kommun och fortsätter 
att bryta mark för framtiden, 
säger Christina Larsson, IT-
chef i Ale kommun.

ALE. Computer Sweden rapporterade den 28 januari 
2014 att Datainspektionen granskar Ale kommuns 
användande av molntjänsten Offi ce 365. 

Idag (läs måndag), offentliggjordes att Ale kommun 
kan implementera lösningen för kommunens alla sko-
lor som planerat.

– Vi är oerhört lättade över att vi tryggt kan gå vida-
re med våra planer att implementera Offi ce 365 i kom-
munen. Det är glädjande att vi fått så positiv feedback 
på vår risk- och sårbarhetsanalys och att vi kan visa 
att vi sätter våra elevers integritet i första hand, säger 
IT-strateg Per-Erik Lundahl.

Ale kommuns datasäkerhet applåderas

SILVERBODEN:  
Pandora 10%
Gäller t o m 4/5 2014

CLAS OHLSON:  
Skruvdragare/slagborrmaskin 
Fatmax FMC620LB 1499:–
Gäller t o m 21/5 2014 Ord pris 2 299:–

ELGIGANTEN:  
Dammsugare Ergorapido 2in1 899:–
Gäller t o m 4/5 2014  Ord pris 1 095:–

BR-LEKSAKER:  
Robofi sh 129:–
Gäller t o m 4/5 2014             

STADIUM OUTLET:  
På all sport! 40-70%
Sport har aldrig varit billigare

IEMS:  
Pip Studios 20%
Gäller t o m 4/5 2014, endast i Vimpeln

RABATT

RABATT

RABATT

RABATT

1000 gratis 
P-platser.

Ställ dig i P-huset och 
ta hissen direkt till 

butikerna.

1:a maj 
har vi öppet

11–16
ICA Maxi 6–23

RABATT

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.

ICA MAXI:  
Scan fl intastek  29.95:–/kg
Ursprung Sverige
Gäller t o m 4/5 2014 Max 2 köp/hushåll 

NO 19:  
Styling och hårvård från Structure 15%
Gäller t o m 4/5 2014 

HÖÖKS:    
Alla Flug- och eksemtäcken 15%
Gäller t o m 4/5 2014

CHILLI:  
Julia bäddsoff a 4 190:–
Gäller t o m 4/5 2014 Ord pris 5 990:–      

HANDEL 
när DEN Är 
SOM BÄST.

Vårhandla i Alingsås!
Unna dig en utfl ykt till mysiga Alingsås i helgen och besök oss i Vimpeln. 
Här kan du fynda bland massor av fi na vårerbjudanden. Fika eller luncha 
på Ediths och parkera gratis på någon av våra 1000 parkeringsplatser. 
Ställ dig i P-huset och ta hissen direkt till butikerna. Smart och enkelt!
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Jag är med! 

Föreläsning om barn som har personlig 
assistans och om familjens vardag. 

Bohusläns museum, Museigatan 1, 
Uddevalla. Fri entré.

Funkisbyrån på Träffendans 

Bli sminkad, fotograferad och gå med 
i Funkisbyrån. Dansbandet Kindbergs 
spelar. Funkisbyrån jobbar för att 
personer med funktionsnedsättningar ska 
inkluderas i media, reklam och nyheter. 
Funkisbyrån drivs av Föreningen JAG.  
Plats Kvarnkullen, Kungälv. 

Personlig assistans IRL

Två av JAGs medlemsrådgivare delar med 
sig av sina erfarenheter som gode män, 
personlig assistenter och arbetsledare. 
De har var sitt vuxet barn med stora 
funktionsnedsättningar som båda har 

Tibro på Mariestadsvägen 29, Tibro. Fri 
entré.

Dag för kropp och själ 

För dig och dina personliga assistenter där 
du får använda alla dina sinnen.
Plats Folkets hus/Kulturhuset, Trollhättan. 
Fri entré.

Anmäl dig!
JAGs Göteborgskontor
Tel 031-350 13 00 
E-post goteborg@jag.se.

Vad fi ck dig att bli Folkets 
Hus-föreståndare?

– Jag jobbade som murare 
och hade samtidigt väldigt 
många uppdrag i Älvsborg-
slandstinget. Det var svårt 
att kombinera. Samtidigt 
skulle Eje Engstrand gå 
i pension och efter tio år 
som ordförande i Folkets 
Hus-föreningen kände jag 
till verksamheten väldigt väl. 

Totalt har det blivit åtta år 
som föreståndare.

Vad har varit roligast med 
arbetet?

– Jag har fått träffat en 
massa olika människor och 
skapat ett väldigt bra kon-
taktnät. Jag har också haft 
förmånen att få arbeta sju 
dagar i veckan emellanåt…

Det mest minnesvärda som 
du tar med dig?

– Investeringen av digi-
talbio i Medborgarhuset, 
Alafors, är naturligtvis en 
stor händelse samt upprust-
ningen av Folkets Hus i Äl-
vängen. 

Vad fi ck dig att bli politiskt 
engagerad i Socialdemo-
kraterna?

– Jag var aktiv i Nol IK 
och bodde nästan granne 
med Eje Engstrand. Det var 
han som såg till att jag börja-
de engagera mig. Visserligen 

var jag redan medlem i par-
tiet sedan innan. Mitt första 
uppdrag blev i Nol/Alafors 
kommundelsnämnd 1985.

Du är väldigt idrottsintres-
serad, eller hur?

– Ja, det stämmer och 
framförallt är det fotboll som 
gäller. Mitt hjärta klappar för 
IFK Göteborg. Jag såg dem 
första gången på Gamla Ul-
levi när jag var 12 år gammal. 
Sedan dess har det varit Blå-
vitt och jag har till och med 
en tatuering med deras klub-
bemblem på armen.

Vad ska du göra som pen-
sionär?

– Jag är nybliven ordfö-
rande i PRO Ale Norra. Se-
dan har jag mina hundar och 
trädgården. Dessutom lär jag 
väl få rycka in här när det be-
hövs folk.

JONAS ANDERSSON

Nybliven 
PRO-ordförande

Bara en månad återstår, sedan tackar Willy Kölborg för sig.
Tiden är inne för pension.

Som nybliven PRO-ordförande lär han inte få några sysselsättningsproblem.

WILLY KÖLBORG

Ålder: 66.
Bor: Skönningared.
Familj: Fru, en dotter samt 
tre utfl ugna barn.
Intressen: Samhällsfrågor 
och idrott.
Gör du helst en ledig dag: Är 
i husvagnen i Varberg.
Bästa fi lm du sett i Medbor-
garhuset: 100-åringen som 
klev ut genom fönstret och 
försvann.

VECKANS PROFIL

lansforsakringar.selansforsakringar.se/skadegladje

Teckna en 
villaförsäkring nu 
så bjuder vi på ett 

vattenlarm. 
(värde ca 400 kr)

Skadeglädje.

VÄLKOMNA TILL ALE ELFÖRENINGS 
FÖRENINGSTÄMMA 2014

Stadgeenliga ärenden med tillägg av två beslutspunkter från styrelsen

Onsdag 21 maj kl 18.00  
Plats: Ale Elförening, Lunnavägen 2, Alafors

Alla är välkomna att lyssna på stämman. Yttrande och rösträtt  
tillfaller dock enbart medlemmar i föreningen.

Stämman avslutas med förtäring.  
För planering önskas anmälan om deltagande senast 14 maj.  

Ring 0303–33 24 00 eller maila info@aleel.se

För frågor angående nytt stadgeförslag, kontakta  
VD Stefan Brandt tel. 0707–32 24 01 eller maila stefan.brandt@aleel.se

Stadgeförslaget i sin helhet finns tillgängligt på  
Ale Elförening, Lunnavägen 2, Alafors.  

Som medlem kan du få stadgeförslaget per post, kontakta oss så skickar vi.

ANLEDNING TILL STADGEFÖRÄNDRING
Öppna upp föreningen för alla  

  elnätskunder

Modernisering av stadgar

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR – 
HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR
Förenklat föreningsnamn

§1 Firma

Föreningens firma är      
Ale El Ekonomisk förening.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom 
att direkt eller genom dotterbolag bedriva 
nätverksamhet och elhandel, äga anlägg-
ningar för produktion och överföring av 
energi, äga aktier och andelar i företag inom 
energisektorn samt bedriva annan därmed 
förenlig verksamhet.

Öppna upp föreningen för alla elnätskun-
der

§4 Antagande av medlem

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk 
person som har elnätsavtal med föreningen 
och som kan förväntas komma att främja 
föreningens ändamål.

§13 Utträde

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. 
Utträde beviljas dock ej, utom vid avslut av 
elnätsavtal och utom då styrelsen så beslu-
tar, förrän två år efter inträdet.

Förenkling av prövning av medlemskap

§5 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall göras skriftli-
gen och prövas av styrelsen eller av den eller 
de som styrelsen väljer att delegera beslutet 
till.

Den som antagits som medlem och erlagt 
medlemsinsatser till föreningen enligt §7 
erhåller genom styrelsens försorg skriftlig 
bekräftelse om medlemskap.

Höjd medlemsinsats

§7 Medlemsinsatser och insatsbetalning

En medlemsinsats i föreningen uppgår till 
300 kronor. Medlem skall delta i föreningen 
med det antal medlemsinsatser som följer 
av §8.

Medlemsinsatser skall betalas kontant i sam-
band med medlems inträde i föreningen.

Grupperad insatsskyldighet för huvudsäk-
ring i lägre Ampere-tal samt förtydligad 
insatsskyldighet för medlem med högspän-

§8 Insatsskyldighet

Det antal medlemsinsatser som medlem ska 

betala bestäms i huvudsak efter huvudsäk-
ringens storlek enligt följande.

a) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 16-25 ampere skall betala 
tio (10) medlemsinsatser. Detta gäller även 
för medlem som på annat sätt förvärvar el 
till en anläggning med en huvudsäkring på 
16-25 ampere.

b) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 35-63 ampere skall betala 
trettio (30) medlemsinsatser. Detta gäller 
även för medlem som på annat sätt förvärvar 
el till en anläggning med en huvudsäkring på 
35-63 ampere.

c) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 80 ampere eller mer skall 
betala det antal insatser som motsvarar 
huvudsäkringens storlek i ampere minskad 
med talet tio (10). Detta gäller även för 
medlem som på annat sätt förvärvar el till 
en anläggning med en huvudsäkring på 80 
ampere eller mer.

d) Medlem med högspänningsabonnemang 
11 kV skall betala tusen (1000) medlemsin-
satser. Medlem med högspänningsabon-
nemang 22 kV skall betala tvåtusen (2000) 
medlemsinsatser.

Förtydligande avseende insatsskyldighet 

§9 Förändrad insatsskyldighet m.m.

Medlem som höjer sin huvudsäkring, i den 
omfattning att en ökad insatsskyldighet 
uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 
§8, skall betala ytterligare medlemsinsatser i 
föreningen i enlighet med föreskrifterna i §8.

Om medlem sänker sin huvudsäkring, i den 
omfattning att en minskad insatsskyldighet 
uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 
§8, skall överskjutande medlemsinsatser som 
därvid uppkommer betraktas som överinsat-
ser. Medlem har därvid enligt 4 kap. 3§ lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 
rätt att efter uppsägning till partiellt utträde 
få tillbaka överskjutande belopp utan att 
avgå ur föreningen.

Det åvilar styrelsen att bevaka huruvida 
medlems insatsskyldighet har förändrats, 
genom att årligen inför föreningsstämman 
upprätta en förteckning över samtliga 
medlemmar med angivande av betalda 
medlemsinsatser, utgivna andelar, huvud-
säkringsstorlek samt, beträffande högspän-
ningsabonnemang enligt vad som följer 
i §8. När förteckningen har fastställts av 
föreningsstämman äger styrelsen sända 
skriftliga krav till de medlemmar som enligt 
förteckningen skall betala ytterligare med-
lemsinsatser. 

T

§11 Överlåtelse av andel

Medlem som avslutar elnätsavtal vars 
innehav föranlett inträdet och inte inom 

sex månader tecknar nytt elnätsavtal med 
föreningen, vars innehav föranlett inträdet 
kan erbjuda sin andel i föreningen till den 
efterträdare som tecknar elnätsavtal med 
föreningen avseende samma anläggning 
som föranlett tecknande av det ursprungliga 
elnätsavtalet. Om efterträdare inte godkänns 
som medlem, av styrelsen, eller inte vill 
övertaga andelarna, skall medlemmen 
erbjuda föreningen att återlösa de inbetalda 
insatserna inom sex månader.

Den som utan att vara medlem genom 
överlåtelse förvärvat medlems andel skall 
ansöka om inträde inom sex månader efter 
förvärvet. Ansökan prövas enligt §5. Antas 
förvärvaren som medlem inträder denne 
i överlåtarens ställe. Medlem som efter 
avslutande av elnätsavtal inom sex månader 
tecknar nytt elnätsavtal med föreningen, har 
rätt att behålla sin andel i föreningen. Om 
det nya elnätsavtalet innebär en ökad insats-
skyldighet enligt beräkningsgrunderna i §8 
tillämpas bestämmelserna i §8 och §9 ovan.

§16 Insatsåterbetalning

Avgående medlem har rätt att, med de be-
gränsningar som följer av 4 kap. 1§ FL, återfå 
hälften av  medlemsinstaser, dvs. 150 kronor 
per inbetald medlemsinsats. Därutöver har 
avgående medlem rätt att erhålla sin andel 
av beslutad återbäring i enlighet med dessa 
stadgar. Återbetalning sker tidigast sex 
månader efter utgången av det räkenskapsår 
under vilket utträde begärts och av styrelsen 
beslutats. Vid medlems konkurs i vilken 
föreningen har krav äger föreningen rätt att 
överföra medlemmens inbetalda insatser 
som betalning för skulden. Överstigande del 
återbetalas.

Förtydligande av personalrepresentation i 
styrelsen

§18 Styrelse

Föreningsstämman väljer en styrelse bestå-
ende av minst sju och högst nio ordinarie 
ledamöter av vilka två nomineras av Ale 
kommun. Personalrepresentation i styrelsen 
regleras i annan lagstiftning. Styrelsen är 
föreningens ledande organ och förvaltar 
föreningens angelägenheter. Till ledamot av 
styrelsen kan väljas röstberättigad medlem 
eller person som avses i 6 kap. 4§ FL.

Ä
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§29 Ärenden på ordinarie stämma

Vid föreningens ordinarie stämma skall 
följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman

2. Anmälan av protokollförare

3.  Val av två justerare att jämte ordföran-
den justera stämmans protokoll samt vid 

behov vara rösträknare

4. Fastställande av röstlängd för stämman

5.  Fråga om stämman utlysts i behörig 
ordning

6.  Styrelsens årsredovisning samt i förekom-
mande fall koncernredovisning

7.  Revisorernas berättelse samt i förekom-
mande fall koncernrevisionsberättelse

8.  Beslut om fastställande av resultat- och 
balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernba-
lansräkning

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseleda-
möter och verkställande direktör

10.  Beslut i anledning av föreningens över-
skott eller förlust enligt balansräkningen

11.  Bestämmande av ersättning till styrelsele-
damöter och revisorer

12.  Val av ordförande för en tid av 1 år

13. Val av vice ordförande för en tid av 1 år

14.  Val av övriga styrelseledamöter för en tid 
av 2 år

15. Val av revisorer för en tid av 1 år

16. Val av valberedning för en tid av 1 år

17.  Fastställande av medlemsförteckning med 
angivande av betalda medlemsinsatser, 
utgivna andelar huvudsäkringsstorlek 
m.m.

18.  Övriga ärenden, om vilkas behandling 
skriftligt framställts till styrelsen senast en 
månad före stämman

Extra föreningsstämma skall hållas enligt §26 
i dessa stadgar och skall ej behandla eller 
besluta i andra ärenden än dem, som angivits 
i kallelsen.

Förenkling av text avseende avsättning 

fördelningsmöjligheter vid överskott

§32 Fördelning av överskott

Uppkommer överskott skall detta, sedan i 
lag föreskriven avsättning skett till reservfon-
den och med de begränsningar som framgår 
av 10 kap. 3§ FL, efter föreningsstämmans 
beslut: 
1) fonderas och/eller 
2) föras i ny räkning och/eller 
3) fördelas mellan medlemmarna som 
återbäring i förhållande till deras affärsom-
fattning avseende energiöverföring med 
föreningen och dess dotterbolag och/eller 
4) utdelas till medlemmarna i form av vinstu-
delning i förhållande till inbetalda medlem-
sinsatser.

Till reservfonden skall dessutom alltid läg-
gas vad medlem vid avgång ur föreningen 
ej återfår av sina insatser. För att återbäring 
skall utbetalas skall andelarna innehas vid 
tidpunkten för stämman samt innehafts hela 
räkenskapsåret. Outtagen återbäring återgår 
till föreningen.

Dagordning:

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av protokollförare
3.  Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt vid behov vara rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämman
5. Fastställande av andelsförteckning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut i anledning av föreningens överskott eller förlust enligt balansräkningen
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om nya stadgar
14. Val av ordförande för en tid av 1 år
15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år
16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
17. Val av revisorer för en tid av 1 år
18. Val av valberedning för en tid av 1 år
19.  Övriga ärenden, om vilkas behandling skriftligt framställts till styrelsen senast en månad före stämman
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Jag är med! 

Föreläsning om barn som har personlig 
assistans och om familjens vardag. 

Bohusläns museum, Museigatan 1, 
Uddevalla. Fri entré.

Funkisbyrån på Träffendans 

Bli sminkad, fotograferad och gå med 
i Funkisbyrån. Dansbandet Kindbergs 
spelar. Funkisbyrån jobbar för att 
personer med funktionsnedsättningar ska 
inkluderas i media, reklam och nyheter. 
Funkisbyrån drivs av Föreningen JAG.  
Plats Kvarnkullen, Kungälv. 

Personlig assistans IRL

Två av JAGs medlemsrådgivare delar med 
sig av sina erfarenheter som gode män, 
personlig assistenter och arbetsledare. 
De har var sitt vuxet barn med stora 
funktionsnedsättningar som båda har 

Tibro på Mariestadsvägen 29, Tibro. Fri 
entré.

Dag för kropp och själ 

För dig och dina personliga assistenter där 
du får använda alla dina sinnen.
Plats Folkets hus/Kulturhuset, Trollhättan. 
Fri entré.

Anmäl dig!
JAGs Göteborgskontor
Tel 031-350 13 00 
E-post goteborg@jag.se.

Vad fi ck dig att bli Folkets 
Hus-föreståndare?

– Jag jobbade som murare 
och hade samtidigt väldigt 
många uppdrag i Älvsborg-
slandstinget. Det var svårt 
att kombinera. Samtidigt 
skulle Eje Engstrand gå 
i pension och efter tio år 
som ordförande i Folkets 
Hus-föreningen kände jag 
till verksamheten väldigt väl. 

Totalt har det blivit åtta år 
som föreståndare.

Vad har varit roligast med 
arbetet?

– Jag har fått träffat en 
massa olika människor och 
skapat ett väldigt bra kon-
taktnät. Jag har också haft 
förmånen att få arbeta sju 
dagar i veckan emellanåt…

Det mest minnesvärda som 
du tar med dig?

– Investeringen av digi-
talbio i Medborgarhuset, 
Alafors, är naturligtvis en 
stor händelse samt upprust-
ningen av Folkets Hus i Äl-
vängen. 

Vad fi ck dig att bli politiskt 
engagerad i Socialdemo-
kraterna?

– Jag var aktiv i Nol IK 
och bodde nästan granne 
med Eje Engstrand. Det var 
han som såg till att jag börja-
de engagera mig. Visserligen 

var jag redan medlem i par-
tiet sedan innan. Mitt första 
uppdrag blev i Nol/Alafors 
kommundelsnämnd 1985.

Du är väldigt idrottsintres-
serad, eller hur?

– Ja, det stämmer och 
framförallt är det fotboll som 
gäller. Mitt hjärta klappar för 
IFK Göteborg. Jag såg dem 
första gången på Gamla Ul-
levi när jag var 12 år gammal. 
Sedan dess har det varit Blå-
vitt och jag har till och med 
en tatuering med deras klub-
bemblem på armen.

Vad ska du göra som pen-
sionär?

– Jag är nybliven ordfö-
rande i PRO Ale Norra. Se-
dan har jag mina hundar och 
trädgården. Dessutom lär jag 
väl få rycka in här när det be-
hövs folk.

JONAS ANDERSSON

Nybliven 
PRO-ordförande

Bara en månad återstår, sedan tackar Willy Kölborg för sig.
Tiden är inne för pension.

Som nybliven PRO-ordförande lär han inte få några sysselsättningsproblem.

WILLY KÖLBORG

Ålder: 66.
Bor: Skönningared.
Familj: Fru, en dotter samt 
tre utfl ugna barn.
Intressen: Samhällsfrågor 
och idrott.
Gör du helst en ledig dag: Är 
i husvagnen i Varberg.
Bästa fi lm du sett i Medbor-
garhuset: 100-åringen som 
klev ut genom fönstret och 
försvann.

VECKANS PROFIL

lansforsakringar.selansforsakringar.se/skadegladje

Teckna en 
villaförsäkring nu 
så bjuder vi på ett 

vattenlarm. 
(värde ca 400 kr)

Skadeglädje.

VÄLKOMNA TILL ALE ELFÖRENINGS 
FÖRENINGSTÄMMA 2014

Stadgeenliga ärenden med tillägg av två beslutspunkter från styrelsen

Onsdag 21 maj kl 18.00  
Plats: Ale Elförening, Lunnavägen 2, Alafors

Alla är välkomna att lyssna på stämman. Yttrande och rösträtt  
tillfaller dock enbart medlemmar i föreningen.

Stämman avslutas med förtäring.  
För planering önskas anmälan om deltagande senast 14 maj.  

Ring 0303–33 24 00 eller maila info@aleel.se

För frågor angående nytt stadgeförslag, kontakta  
VD Stefan Brandt tel. 0707–32 24 01 eller maila stefan.brandt@aleel.se

Stadgeförslaget i sin helhet finns tillgängligt på  
Ale Elförening, Lunnavägen 2, Alafors.  

Som medlem kan du få stadgeförslaget per post, kontakta oss så skickar vi.

ANLEDNING TILL STADGEFÖRÄNDRING
Öppna upp föreningen för alla  

  elnätskunder

Modernisering av stadgar

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR – 
HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR
Förenklat föreningsnamn

§1 Firma

Föreningens firma är      
Ale El Ekonomisk förening.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom 
att direkt eller genom dotterbolag bedriva 
nätverksamhet och elhandel, äga anlägg-
ningar för produktion och överföring av 
energi, äga aktier och andelar i företag inom 
energisektorn samt bedriva annan därmed 
förenlig verksamhet.

Öppna upp föreningen för alla elnätskun-
der

§4 Antagande av medlem

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk 
person som har elnätsavtal med föreningen 
och som kan förväntas komma att främja 
föreningens ändamål.

§13 Utträde

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. 
Utträde beviljas dock ej, utom vid avslut av 
elnätsavtal och utom då styrelsen så beslu-
tar, förrän två år efter inträdet.

Förenkling av prövning av medlemskap

§5 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall göras skriftli-
gen och prövas av styrelsen eller av den eller 
de som styrelsen väljer att delegera beslutet 
till.

Den som antagits som medlem och erlagt 
medlemsinsatser till föreningen enligt §7 
erhåller genom styrelsens försorg skriftlig 
bekräftelse om medlemskap.

Höjd medlemsinsats

§7 Medlemsinsatser och insatsbetalning

En medlemsinsats i föreningen uppgår till 
300 kronor. Medlem skall delta i föreningen 
med det antal medlemsinsatser som följer 
av §8.

Medlemsinsatser skall betalas kontant i sam-
band med medlems inträde i föreningen.

Grupperad insatsskyldighet för huvudsäk-
ring i lägre Ampere-tal samt förtydligad 
insatsskyldighet för medlem med högspän-

§8 Insatsskyldighet

Det antal medlemsinsatser som medlem ska 

betala bestäms i huvudsak efter huvudsäk-
ringens storlek enligt följande.

a) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 16-25 ampere skall betala 
tio (10) medlemsinsatser. Detta gäller även 
för medlem som på annat sätt förvärvar el 
till en anläggning med en huvudsäkring på 
16-25 ampere.

b) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 35-63 ampere skall betala 
trettio (30) medlemsinsatser. Detta gäller 
även för medlem som på annat sätt förvärvar 
el till en anläggning med en huvudsäkring på 
35-63 ampere.

c) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 80 ampere eller mer skall 
betala det antal insatser som motsvarar 
huvudsäkringens storlek i ampere minskad 
med talet tio (10). Detta gäller även för 
medlem som på annat sätt förvärvar el till 
en anläggning med en huvudsäkring på 80 
ampere eller mer.

d) Medlem med högspänningsabonnemang 
11 kV skall betala tusen (1000) medlemsin-
satser. Medlem med högspänningsabon-
nemang 22 kV skall betala tvåtusen (2000) 
medlemsinsatser.

Förtydligande avseende insatsskyldighet 

§9 Förändrad insatsskyldighet m.m.

Medlem som höjer sin huvudsäkring, i den 
omfattning att en ökad insatsskyldighet 
uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 
§8, skall betala ytterligare medlemsinsatser i 
föreningen i enlighet med föreskrifterna i §8.

Om medlem sänker sin huvudsäkring, i den 
omfattning att en minskad insatsskyldighet 
uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 
§8, skall överskjutande medlemsinsatser som 
därvid uppkommer betraktas som överinsat-
ser. Medlem har därvid enligt 4 kap. 3§ lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 
rätt att efter uppsägning till partiellt utträde 
få tillbaka överskjutande belopp utan att 
avgå ur föreningen.

Det åvilar styrelsen att bevaka huruvida 
medlems insatsskyldighet har förändrats, 
genom att årligen inför föreningsstämman 
upprätta en förteckning över samtliga 
medlemmar med angivande av betalda 
medlemsinsatser, utgivna andelar, huvud-
säkringsstorlek samt, beträffande högspän-
ningsabonnemang enligt vad som följer 
i §8. När förteckningen har fastställts av 
föreningsstämman äger styrelsen sända 
skriftliga krav till de medlemmar som enligt 
förteckningen skall betala ytterligare med-
lemsinsatser. 

T

§11 Överlåtelse av andel

Medlem som avslutar elnätsavtal vars 
innehav föranlett inträdet och inte inom 

sex månader tecknar nytt elnätsavtal med 
föreningen, vars innehav föranlett inträdet 
kan erbjuda sin andel i föreningen till den 
efterträdare som tecknar elnätsavtal med 
föreningen avseende samma anläggning 
som föranlett tecknande av det ursprungliga 
elnätsavtalet. Om efterträdare inte godkänns 
som medlem, av styrelsen, eller inte vill 
övertaga andelarna, skall medlemmen 
erbjuda föreningen att återlösa de inbetalda 
insatserna inom sex månader.

Den som utan att vara medlem genom 
överlåtelse förvärvat medlems andel skall 
ansöka om inträde inom sex månader efter 
förvärvet. Ansökan prövas enligt §5. Antas 
förvärvaren som medlem inträder denne 
i överlåtarens ställe. Medlem som efter 
avslutande av elnätsavtal inom sex månader 
tecknar nytt elnätsavtal med föreningen, har 
rätt att behålla sin andel i föreningen. Om 
det nya elnätsavtalet innebär en ökad insats-
skyldighet enligt beräkningsgrunderna i §8 
tillämpas bestämmelserna i §8 och §9 ovan.

§16 Insatsåterbetalning

Avgående medlem har rätt att, med de be-
gränsningar som följer av 4 kap. 1§ FL, återfå 
hälften av  medlemsinstaser, dvs. 150 kronor 
per inbetald medlemsinsats. Därutöver har 
avgående medlem rätt att erhålla sin andel 
av beslutad återbäring i enlighet med dessa 
stadgar. Återbetalning sker tidigast sex 
månader efter utgången av det räkenskapsår 
under vilket utträde begärts och av styrelsen 
beslutats. Vid medlems konkurs i vilken 
föreningen har krav äger föreningen rätt att 
överföra medlemmens inbetalda insatser 
som betalning för skulden. Överstigande del 
återbetalas.

Förtydligande av personalrepresentation i 
styrelsen

§18 Styrelse

Föreningsstämman väljer en styrelse bestå-
ende av minst sju och högst nio ordinarie 
ledamöter av vilka två nomineras av Ale 
kommun. Personalrepresentation i styrelsen 
regleras i annan lagstiftning. Styrelsen är 
föreningens ledande organ och förvaltar 
föreningens angelägenheter. Till ledamot av 
styrelsen kan väljas röstberättigad medlem 
eller person som avses i 6 kap. 4§ FL.

Ä
T -

§29 Ärenden på ordinarie stämma

Vid föreningens ordinarie stämma skall 
följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman

2. Anmälan av protokollförare

3.  Val av två justerare att jämte ordföran-
den justera stämmans protokoll samt vid 

behov vara rösträknare

4. Fastställande av röstlängd för stämman

5.  Fråga om stämman utlysts i behörig 
ordning

6.  Styrelsens årsredovisning samt i förekom-
mande fall koncernredovisning

7.  Revisorernas berättelse samt i förekom-
mande fall koncernrevisionsberättelse

8.  Beslut om fastställande av resultat- och 
balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernba-
lansräkning

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseleda-
möter och verkställande direktör

10.  Beslut i anledning av föreningens över-
skott eller förlust enligt balansräkningen

11.  Bestämmande av ersättning till styrelsele-
damöter och revisorer

12.  Val av ordförande för en tid av 1 år

13. Val av vice ordförande för en tid av 1 år

14.  Val av övriga styrelseledamöter för en tid 
av 2 år

15. Val av revisorer för en tid av 1 år

16. Val av valberedning för en tid av 1 år

17.  Fastställande av medlemsförteckning med 
angivande av betalda medlemsinsatser, 
utgivna andelar huvudsäkringsstorlek 
m.m.

18.  Övriga ärenden, om vilkas behandling 
skriftligt framställts till styrelsen senast en 
månad före stämman

Extra föreningsstämma skall hållas enligt §26 
i dessa stadgar och skall ej behandla eller 
besluta i andra ärenden än dem, som angivits 
i kallelsen.

Förenkling av text avseende avsättning 

fördelningsmöjligheter vid överskott

§32 Fördelning av överskott

Uppkommer överskott skall detta, sedan i 
lag föreskriven avsättning skett till reservfon-
den och med de begränsningar som framgår 
av 10 kap. 3§ FL, efter föreningsstämmans 
beslut: 
1) fonderas och/eller 
2) föras i ny räkning och/eller 
3) fördelas mellan medlemmarna som 
återbäring i förhållande till deras affärsom-
fattning avseende energiöverföring med 
föreningen och dess dotterbolag och/eller 
4) utdelas till medlemmarna i form av vinstu-
delning i förhållande till inbetalda medlem-
sinsatser.

Till reservfonden skall dessutom alltid läg-
gas vad medlem vid avgång ur föreningen 
ej återfår av sina insatser. För att återbäring 
skall utbetalas skall andelarna innehas vid 
tidpunkten för stämman samt innehafts hela 
räkenskapsåret. Outtagen återbäring återgår 
till föreningen.

Dagordning:

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av protokollförare
3.  Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt vid behov vara rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämman
5. Fastställande av andelsförteckning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut i anledning av föreningens överskott eller förlust enligt balansräkningen
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om nya stadgar
14. Val av ordförande för en tid av 1 år
15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år
16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
17. Val av revisorer för en tid av 1 år
18. Val av valberedning för en tid av 1 år
19.  Övriga ärenden, om vilkas behandling skriftligt framställts till styrelsen senast en månad före stämman
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ÄLVÄNGEN. Det blev en 
vårmarknad med äkta 
solsting!

Fyra timmar med ett 
myller av människor på 
gator och torg.

– Fantastiskt, utbröt 
Helena Urdal, ordföran-
de i Älvängens företa-
garförening.

Årets varmaste dag kom läg-
ligt till Älvängens vårmark-
nad i söndags. Rekordmånga 
knallar fyllde Göteborgs-
vägen och Gustavas Plats. 
Stort utrymme gavs också åt 
Supervalåret. I princip alla 
partier fanns representerade 
och gjorde sitt bästa för att 
engagera väljarna. Framför 
allt diskuterades byggnatio-
nen på Gustavas Plats.

Enligt tradition arrange-
rar företagarföreningen ett 
handla-och-vinn-lotteri, där 
kunderna erhåller en lott för 
varje hundralapp de spende-
rar i butiken. Storvinsten är 
en el-cykel och denna gång 
och cyklar var verkligen på 
tapeten för årets vinnare. 
Tidigare under dagen hade 
familjen Pettersson från 
Lödöse köpt en ny cykel till 
sonen Melwin, 5 år. En av 
lotterna de fi ck visade sig 
senare vara vinstlotten till 
elcykeln.

Pristagare
Hardesjö Bil ansvarade för 
en utställning med veteran-
fordon. Familjen Claes 
Lagergren från Lödöse, 
numera boende i Torslanda, 
ställde ut två bilar. En MGA 
från 1958 och en Porsche 
från samma år. Marknadsbe-
sökarna röstade fram Lager-
grens MGA som vinnare.

– Jättekul. Vi har bara ägt 
den i drygt tre år, men det är 
en fi n bil som vi har putsat 
länge och noga. Hela famil-
jen är engagerad och vi är 
väl minst sagt lite biltokiga, 
sa Claes Lagergren som till-
sammans med dottern Es-
telle tog emot priset.

Priset för årets veteran-
motorcykel gick till Jan 
Johansson som äger en 
Husqvarna ”Guldpil” från 
1957.

Räddningstjänsten och 
Ambulanssjukvården fanns 
på plats och lät framför allt 
barnen få en närmare titt på 
blåljusfordonen, något som 
alltid är lika spännande.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Årets veteranbil 2014. Claes Lagergren med dottern Estelle poserade fra

Aledemokraterna med Jan A Pressfeldt passade på att redovisa pågående projekt i samhällsut-
vecklingen. Stort intresse väcktes förslaget om ett centralt äldreboende vid Lövåsvägen i Älväng-
en. Dessutom diskuterades flitigt den planerade byggnationen på Gustavas Plats.
– De flesta gläds över att det äntligen håller på att hända saker. Sen kan man alltid diskutera an-
talet våningar, sa en nöjd Pressfeldt.

Musikunderhållning av hög klass. Älvängenbandet The Sympathy bjöd på musik i alla de former från scenvagnen i centrum.

Hannah Brycke, 9, berättade för fotografen om hur hon brutit 
benet i en skidolycka. Bredvid sig hade hon kompisarna Julia, 7, 
och Emil, 12, och deras pappa Håkan Stigvert.

Vårmarknad med solsting

Lennart och Sara Boman fick prata EU-valet med oppositionsråd, Paula Örn (S).

Hampus Johansson, 11, från Äl-
vängen utmanade Jonas Mohlin i 
bordshockey.

Jan Johansson vann priset för 
årets veteranmotorcykel.

Simon Frövén, 6, från Alvhem fick 
prova hjälm och sitta upp i brand-
bilen.

Johannes Henriksson, 11, i en rullande ballong.

Lennart Sjöberg, 72, fick agera patient när Eva på Ambulans-
sjukvården visade upp hjärtstartaren. Kevin Clarte, Theo Rune-
ros och Lennarts barnbarn David tittade på.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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mför sin fina MGA från 1958 som röstades fram till vinnarbil.

Cyklar för hela slanten. Familjen Pettersson som fyndat en cykel på vårmarknaden hade sedan 
också turen i lottdragningen och vann el-cykeln. På bilden ses mamma Therese med sönerna 
Melwin, 5, och Jan 2,5 år.

Dansstudion bjöd på 
dansuppvisning med 
deltagare i varierande 
åldrar.

Från Högstorp till Garverivägen i Älvängen är det inte långt, men med ett hus på flaket gäller 
det att planera transporten noga. 

Mäktig husfl ytt

EXTRAÖPPET
1 MAJ KL 11.00 – 14.00 &  

SÖNDAG 4 MAJ KL 11.00 – 14.00

         SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL
NU ÄVEN

WEBSHOP!

ÅTER I  
LAGER! 

MONARK SOFIA 
3-vxl damcykel. Alu-ram, godkänt 
lås, korg, kjolskydd, navgenerator 
till belysning. Färger röd, svart och 
rosa. Självriskeleminering.
REK PRIS 4.995:-

CRESCENT EL-ASSISTERAD 
CYKEL 2014
Aluminiumram, godkänt lås, belysning,  
justerbar styrstam, 3-vxl Shimano  
Nexus växelsystem, däck 40-622  
med punkteringsskydd, 36volts  
litium/ion batteri, 250watt el-motor.
Laddningstid 5 timmar. Fulladdat  
batteri räcker ca 3-5 mil beroende  
på terräng m.m.
REK PRIS 13.295:-

VVVVVVVVVVåååååååååårrrrrrrrrtttttttttt pppppppppprrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssss

VVVVVVVVVååååååååårrrrrrrrttttttttt ppppppppprrrrrrrrriiiiiiiiisssssssss

ÄLVÄNGEN. Det märks när fl yttkar-
len, Tommy Nylundh, är igång.

I tisdags fi ck ett bostadshus i 
Högstorp i norra Älvängen en ny 
adress.

Med en trailer förfl yttades det 10 
x 17 meter stora huset en knapp 
kilometer till Garverivägen.

Nog för att det är tid att rulla ut husvagnen, 
men många höjde nog lite extra på ögonbry-
nen när Tommy Nylundh lastade upp huset 
i Högstorp och rullade ut på lokalvägen. 
Lasten beräknades väga någonstans mellan 
50 och 60 ton. Huset var ett av de sista som 
Trafi kverket löste in i samband med vägut-
byggnaden. Numera ägs huset av Tommy 
Nylundh själv och mäklaren Lars-Inge Pet-
tersson. Bakom tidigare Lamphuset i Äl-
vängen har de iordningställt en tomt.

– Huset får ett perfekt läge och vi hoppas 
kunna sälja det i sommar. Det är i ett väldigt 
fi nt skick, säger Nylundh som inte tyckte 
uppdraget var särskilt märkvärdigt.

– Nej, vi har som ni vet åtagit oss större 
uppdrag.

Han hänvisar bland annat till vintern 
2010, då han fl yttade tre hyreshus med to-
talt 26 lägenheter från Änggatan i Älvängen 
till Lödöse. Varje hus vägde 200 ton.

– Det var ett mer spännande uppdrag, 
där det fanns mycket att ta hänsyn till. Att 
uppdragen är begränsade beror främst på 
att man inte tror att det är möjligt att fl ytta 
hus såsom vi gör. Vad vi också ägnar oss åt 
mycket är att räta upp hus. I Surte var vi 
senast och lyfte upp ett hus till rätt nivå, be-
rättar Tommy Nylundh.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



NÖDINGE. Derbyt 
mellan Nödinge och 
Älvängen blev en mållös 
historia.

Båda lagen var i po-
ängbehov och för rädda 
för att vinna.

Sett till målchanser 
och bollinnehav får 
resultatet anses ha 
speglat matchen väl.

Det var två lag med lite stu-
kat självförtroende som möt-
tes på Vimmervi i fredags-
kväll. Rädslan för att förlora 
var mer uppenbar än viljan 
att vinna. Närmast ett seger-
mål var Nödinge som träffa-
de stolpen i den första halv-
leken, men sammantaget var 
delad pott det mest rättvisa.

– Vi har inte fått alla pus-
selbitar på plats ännu. Vårt 
nya spelsystem 3-5-2 kom-
mer bli bra på sikt, men alla 
har inte hittat rätt än. För-

svarsmässigt ser det stabilt 
ut. Det är framåt vi måste få 
ordning på grejerna. I Adjin 
Smajlovic har vi fått en tar-
getspelare som vi tidigare 
har saknat. Det måste vi bli 
bättre på att utnyttja, säger 
assisterande NSK-tränaren 
Magnus Olofsson.

I ÄIK-lägret delade man 
uppfattningen om att krysset 
speglade matchbilden och 
precis som NSK är det an-
fallsspelet som inte fungerar.

– Tredje matchen i rad 
utan mål avslöjar ju våra 
brister på ett ganska tydligt 
sätt. Nu såg det åtminstone 
bättre ut när det gäller in-
ställningen, menar ÄIK-trä-
naren Peter Eriksson.

Skadade vapen
Gästerna på Vimmervi har 
sina båda tänkta anfallsvapen 
Niklas Ahlbom och Tim 
Webster på skadelistan. 
Den förstnämnde närmar sig 
comeback, men Tim kan bli 
borta länge.

– Det är en misstänkt me-

niskskada. Vi får avvakta vi-
dare besked. Ahlbom sträck-
te baksidan i genrepet mot 
Göta har kört rehab på egen 
hand. Vi kommer må gott av 
hans kreativitet, säger Eriks-
son som själv fi ck hoppa in 
sista kvarten.

– Ja, tyvvärr blev vi lite 
ont om folk när även Johan 
Parinder och Joacim Fou-
gelberg tvingades lämna 
återbud.

Nödinge SK valde att 
göra derbyfesten till en väl-
görenhetsmatch för Europas 
fattigaste barn i Moldavien. 
Bland annat gick hela en-
trépengen till den behjär-
tansvärda insamlingen.

– Jag tror vi fi ck ihop 2500 
kronor så det känns väldigt 
bra, säger Magnus Olofsson.

Älvängen möter Fotö på 
Älvevi nu på lördag medans 
Nödinge åker för att möta 
Lundby 06 på bortaplan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

www.laget.se/nodingesk

SPEL MED  
MIXADE

LAG

TÄVLINGAR 
OCH LOTTE-

RIER

FIKA

ALE GYMNASIUM 
  LÖRD 3 MAJ KL 11.00

HANDBOLLS-
AVSLUTNING

VARMT
VÄLKOMMEN

Ale Torg

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra
TISDAG 29 APRIL 

KL 18.30
SBTK HERR – SPARSÖRS AIK

Division 2 Södra
SÖNDAG 4 MAJ 

KL 15.00
SBTK DAM – ÄSPEREDS IF

Skänker pris till bästa spelare

FOTBOLL I ALE

Tis 29 april kl 18.30
Forsvallen
Skepplanda – Sparsör

Fredag 2 maj kl 19.00
Surte IP
Surte - Diseröd

Lör 3 maj kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Fotö

Söndag 4 maj kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Äspereds IF

Ons 7 maj kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – Hjärtum

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 10 par. Medel 
var 108 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson      133
2. Rune Jansson/Ole J Jensen            122
3. Bertil Hansson/Thomas Elfving      120
4. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg       111

BRIDGE

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Gunnilse IS 2-0 
(1-0)
Mål: Michael Hintze, Ali El-refaei. 
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 
3, Henrik Andersson 2, Sebastian 
Holstein 1.

Division 6D Göteborg
Nol IK – Fotö 5-0 (2-0)
Mål NIK: Jesper Garvetti 2, Jonny 
Stenström, Bojan Ilic och Daniel Stajic 
Halvorsen. Matchens kurrar: Raide 
Juma 3, Jesper Garvetti 2, Jonny 
Stenström 1.

Nödinge – Älvängen 0-0
Matchens kurrar ÄIK: Felix Rudin 3, 
Markus Ahlbom 2, Jakob Salenius 1.
Matchens kurrar NSK: Kristoffer Glasö 
3, Vernes Krak 2, Andreas Hjort 1. 

Division 5 Västergötland V
Stora Mellby SK – Skepplanda 
BTK 0-4 (0-2)
Mål: Christian Rönkkö 2, Linus 
Carlsson, Danny Eriksson.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Mikael Maliniemi 2, Jonathan 
Westlund 1.

Division 6 Alingsås
Lödöse/Nygård IK – Hjärtums 
IS 4-0 (3-0)
Mål: Andreas Åkerblad 2, Jonathan 
Svensson, Amir Shaat.

Alvhems IK – Trollhättans FF 
3-1 (2-1)
Mål AIK: Andreas Ruuska 3. 

Division 7C Göteborg
Västkurd FF – Surte IS FK 1-1
Mål: Erik Reinli. Matchens kurrar: 
Jonathan Pusterli 3, Moe Al-Hashimi 
2, John Landstedt 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Lödöse/Nygård IK – Skepplan-
da BTK 1-5 (0-3)
Mål LNIK: Rebecca Heinerås. SB TK: 
Andrea Lindgren 2, Amanda Errind, 
Sophie Högrell, Emelie Johansson. 
Matchens kurrar: Matilda Errind 3, 
Amanda Errind 2, Sandra Augustsson 
1.

Division 3B Göteborg damer
Ahlafors IF – Landvetter IF 
1-0 (1-0)
Mål: Jennifer Thiel. Matchens kurrar: 
Mikaela Larsson 3, Josefi n Wiklund 
2, Fanny Synnerhag 1.

FOTBOLL

VECKA 18         NUMMER 17|18 SPORT

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Mållös derbyfest
– Nödinge och Älvängen 
vågade inte vinna

Tätt och tufft. Spelande tränaren Kalle Hamfeldt fick inte utrymme att fördela bollar som han vill 
och som hans Nödinge är i stort behov av. Här uppvaktas han av ÄIK:s Egli Zaimi.

Välgörenhet. Nödinge SK skänkte i samband med derbyt mot Äl-
vängen sina entrépengar till insamlingen för Europas fattigaste 
barn i Moldavien. 

Div 6D Göteborg
Nödinge SK – Älvängens IK  0-0

FOTBOLL

Notoriske målskytten Rahel Faraj gick återigen mållös av 
planen, här i duell med Jonathan Franzén.

Peter ”Erra” Eriksson är trä-
naren som ibland också får 
snöra på sig skorna som den 
pigge 45-åring han är. Älväng-
en fick precis som Nödinge 
nöja sig med en poäng i der-
byfesten på Vimmervi.
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strömmen plötsligt har försvunnit...
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ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk- 
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget



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

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

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS

KOM UPP TILL VIMMERVI

Vi har lag från pojkar och flickor  
födda 2007 till Oldboys

Tider och kontaktpersoner hittar du  
på våra lags hemsidor

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn
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Det skulle istället dröja till 
den sista ordinarie minuten 
innan Ali El-refaei tog vara 
på ett friläge. Dessförinnan 
hade Andreas Skånberg räd-
dat hemmapubliken från att 
behöva se ett kvitteringsmål.

Nu reser Ahlafors till 
Stångenäs i Bohuslän på fre-
dag. I fjol blev det en tung 
förlust, men denna gång är 
det ombytta roller. Nu är det 
gästande AIF som har vind i 
seglet och hemmalaget som 
står utan poäng.

– De är säkert enormt 
revanschsugna, men också 
pressade. Vi har förhopp-
ningsvis fått lite nytt själv-
förtroende och kan om vi 

lyckas behålla energin bärga 
poäng. Det hade suttit fint, 
avslutar Andreas Skånberg.

Noterbart var att Shkar 
Nawzad nu var tillbaka i 
truppen. Han kom in cen-
tralt med kvarten kvar. Rade 
Radovic gjorde också ett 
piggt inhopp och visade att 
hans vänsterfot fortfarande 
håller högsta klass.

Jonatan Lindström ska 
enligt uppgift till tidningen 
vara tillgänglig för spel på 
fredag, därmed ökar konkur-
rensen om platserna i mit-
tens rike ytterligare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Efter två 
tunga förluster blev 
det äntligen seger för 
Ahlafors IF.

Rivalerna från Gunnil-
se IS fick ge vika efter 
en jämnt match.

– Vi hade en helt an-
nan inställning idag och 
det avgjorde, säger mål-
vakten Andreas Skån-
berg, en av hjältarna.

Fredagens match var ock-
så gräspremiär för Ahlafors 
IF och den gröna mattan 
på Svenska Stenhus Arena 
var perfekt. För nyförvär-
vet från Nol IK, Michael 
Hintze, gick det dessutom 
riktigt fort. Från vänster-
kanten utmanade han friskt 
under den första halvleken 
och i den 26:e spelminuten 
fick hemmapubliken jubla åt 
Hintzes första seriemål i den 
gulsvarta tröjan. Peter An-
tonssons framspelning får 
inte heller glömmas. Den var 
utsökt och Hintze avslutade 
kliniskt. AIF ledde rättvist 

i paus, mycket tack vare en 
hetare vilja.

– Det var ingen som klev 
undan. Vi kämpade som ett 
lag och segern ska tillskrivas 
alla som var på plan. De sät-
ter bra press på oss i andra 
halvlek, men vi reder ut det 
och vinner rättvist, menar 
Andreas Skånberg som sva-
rade för några mäktiga och 
imponerande reflexrädd-
ningar.

– Det var väl två eller tre 
som var lite svettiga, annars 
tycker jag nog att Henke 
(Andersson) och ”Mackan” 
(Hedberg) rensade bort det 
mesta som hotade.

Precis som flera nyckel-
spelare i truppen har Skån-
berg haft skadeproblem. En 
stukad fot har ställt till det, 
men det har inte stoppat ho-
nom och nu är skadan läkt.

– Ja, idag kändes det bätt-
re än tidigare så nu kan jag 
nog köra för fullt. De två 
första matcherna var tuffa, 
då gjorde det ont.

Ahlafors IF kunde ha av-
gjort drabbningen mot Gun-
nilse betydligt tidigare än 
vad som blev fallet. Nima 
Kadivar fick chansen från 

straffpunkten efter att Se-
bastian Hollstein knockats. 
Gunnilsekeepern chansade 
dock åt rätt håll och knep 
den mjäkiga sparken. I an-

dra halvlek fick AIF mest 
ägna sig åt att kontra. Det 
gav bland andra Sebastian 
Hollstein ett helt fritt läge, 
men avslutningen gick över. 

NOL. Sakta men säkert 
börjar Nol få pusselbi-
tarna på plats.

I fredags tog laget 
andra raka segern när 
Fotö hemmabesegrades 
med klara siffror.

– Men vi kommer 
att bli ännu bättre, det 
finns mer att lära, säger 
tränare Peter Karlsson.

Så länge gästerna höll nol-
lan intakt på Elon Arena 
i Nol var det match, men 
när Jesper Garvetti gjorde 
hemmalagets första mål för-
svann Fotös självförtroende. 
Plötsligt var det Nol för hela 
slanten och samme Garvetti 
kunde också göra 2-0 innan 
pausvilan.

– Vi var det bättre laget 
hela matchen, men det tog 
lite tid innan vi kom rätt. 
Det var första matchen på 
gräs och killarna var nog lite 
ovana med studsen, analyse-
rar Karlsson efter matchen.

Det var inte värre än att 
nolarna ändå kunde göra 
ytterligare tre mål i andra 
halvlek. Bojan Ilic hade som 
vanligt ett antal cirkusnum-
mer och var också den som 
fick sätta kvällens sista full-
träff i nät.

Jobbar på bra
– Vi jobbar på bra hela 

matchen och i andra halvlek 
fick vi lite retroaktiv utdel-
ning. Ska vi vara lite kritis-
ka så är det väl att det blir 
lite långt mellan lagdelarna 
emellanåt. Det går åt rätt 
håll och killarna utvecklas 
hela tiden. Nu ska vi se till 
att göra en riktigt bra vårsä-
song så vi har ett bra slagläge 
i höst, säger Karlsson be-
stämt.

Nol ser tveklöst mycket 
intresant ut. I startelvan mot 

Fotö fanns flera meriterade 
namn med. Jonny Sten-
ström, Rasmus Johansson 
och Anders Isaksson har 
alla spelat högre upp i divi-
sionerna.

– Det finns gott om kun-
skap i truppen och dessutom 
har vi ju en joker som fort-
farande står bredvid mig på 
sidlinjen. När han blir su-
gen på att gå in och avlasta 
får vi ännu mer tyngd, säger 
Karlsson angående sin assis-

terande tränarkollega, Ste-
fan Berndtsson.

Många imponerade i Nol-
tröjan, men särskilt glädjan-
de för lagledningen måste 
det ha varit att se nya mitt-
backsparet Raied Juma och 
Jesper Pedersen återigen 
göra en säker insats.

Närmast väntar seriele-
dande och hittills obesegra-
de Finlandia borta. En bra 
värdemätare för Nol IK.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Andra raka för Nol IK

Div 6D Göteborg
Nol IK – Fotö 5-0 (2-0)

FOTBOLL

Cirkus Bojan. Nols snabbfotade tekniker, Bojan Ilic, sysselsatte ensam gästernas försvar. Som 
bilden visar fick de kapitulera allt som oftast. Ett mål blev det från artisten, det sista. Jesper Gar-
vetti satte de två första och Nol vann med klara 5-0 över Fotö.
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Tredje gången gillt för AIF
– Hemmabesegrade 
Gunnilse IS

Häng med om du kan! Michael Hintze har sprungit ifrån de flesta med Nol i division 6, nu visade han att tempot duger gott även i 
trean. Han utmanade och hotade Gunnilse gång på gång. I den 26:e matchminuten spräckte han lagets och sin egen målnolla.

Div 3 Nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Gunnilse IS 2-0 (1-0)

FOTBOLL

Matchvärd:

NOL IK
vs

ÄLVÄNGENS IK
Fredag 9/5 kl 19:00 
på Elon i Nol Arena

Entrén på 20 kr  
skänks oavkortat till  
Barncancerfonden!
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Helgen 4-6 april hölls 
det sista regionlägret för 
fl ickor födda -99 i Hel-
singborg och av 24 uttagna 
spelare kom fyra från Ale 
Basket. Regionlägren är en 
del av spelarutvecklingen i 
Sverige med inriktning på 
landslagsverksamhet och 
från varje region (Norra, 
Östra, Mellersta och Södra) 
väljs ett lag med 15 spelare 
ut. Dessa lag spelar sedan 
helgen 23-25 maj Miki 
Herkel Cup och därifrån 
väljs ett 20-tal spelare ut för 
att representera Sveriges U 

15-landslag. 
Två av Ales spelare, 

Linda Karlsson och Louise 
Svensson, valdes ut till att 
representera Södras lag i 
turneringen och Emma 

Olsson och Marielle Me-
lander togs ut som förstare-
server. Detta måste ses som 
ett mycket gott betyg till 
tjejerna och vi önskar dem 
stort lycka till i framtiden.

NYGÅRD. 250 personer 
kom för att se premiär-
derbyt på ett soldränkt 
Alevi.

Publiken kunde inte 
annat än imponeras av 
gästerna, som vann på 
ett övertygande sätt.

– Tjejerna jobbade 
hårt och vi hade en dag 
när spelet stämde, sam-
manfattade SBTK-träna-
ren Stig Persson belåtet.

Det som på förhand var ett 
ovisst Göta älvdalsderby ut-

vecklade sig till en styrkede-
monstration från gästernas 
sida. SBTK var numret stör-
re än sina motståndare och 
visade stundtals upp en char-
mant offensiv.

– Den första halvtimman 
är vi riktigt bra, säger Stig 
Persson som fi ck se Amanda 
Errind göra 0-1 efter knap-
pa kvarten, junioren Sophie 
Högrell 0-2 efter 22 minuter 
och Emelie Johansson spä 
på till 0-3 kort därefter.

– Vi har mött relativt bra 
motstånd under försäsongen. 
Även om resultaten inte varit 
något att hurra över så har vi 
inte uppträtt 
så pjåkigt 

ändå. Det fi nns kvaliteter i 
laget, förklarar Stig Persson.

I den 75:e matchminuten 
reducerade Lödöse/Nygård 
till 1-3 genom Rebecca 
Heinerås. Någon riktig 
nerv blev det emellertid inte 
ty med sex minuter kvar att 
spela satte Andrea Lindgren 
1-4. Hon fastställde även 
slutresultatet 1-5.

– Man ska inte dra för 
höga växlar efter en match. 
Nu gäller det att blicka fram 
emot nästa uppgift som är 
Äspereds IF hemma på sön-
dag, avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

STORA MELLBY. Skepp-
landa BTK studsade 
snabbt tillbaka och in i 
serien efter den tunga 
premiärförlusten mot 
Dardania på skärtors-
dagen.

Mot Stora Mellby 
svarade de gulsvarta 
gästerna för en mycket 
homogen insats.

Spjutspetsen Christian 
”Figge” Rönkkö blev 
tvåmålsskytt.

Det fanns en hel del fråge-
tecken kring SBTK:s insats 
mot Boråslaget Dardania. 
Utropstecknen var desto fl er 
efter 4-0 borta mot Stora 
Mellby.

– Stabilt rakt igenom. Vi 
visar en väldigt bra attityd 
över 90 minuter, konstatera-
de mittbacken Mikael Ma-
liniemi som svarade för en 
prickfri insats.

Gästerna tog ledningen 
efter 20 minuter genom Li-
nus Carlsson och ökade på 
till 2-0 i den 37:e minuten 
på ett mycket vackert anfall. 
Daniel Larson serverade 
bollen på silverfat till Danny 
Eriksson som bara hade att 
buga in bollen i mål.

Markus Samuelsson fi ck 

göra en riktigt bra räddning 
i början på den andra halv-
leken, mycket mer skapande 
inte hemmalaget i sin jakt på 
en reducering. När matchu-
ret visade 81 minuter avgjor-
des tillställningen defi nitivt 
när Christian Rönkkö satte 
3-0. Samme man fastställde 
slutresultatet med minuten 
kvar att spela, då han förpas-
sade Linus Carlssons vän-
sterhörna i nät.

– Som forward är det all-
tid viktigt att få göra mål. 
Det kändes bra idag och alla 
var grymt taggade. Då är vi 
svårslagna. Nu gäller det att 
vi fortsätter på den här in-
slagna vägen, sammanfattade 
en belåten tvåmålsskytt efter 
slutsignalen på Brynet.

Nästa match för SBTK 
spelas hemma mot Sparsörs 
AIK på tisdag. 

JONAS ANDERSSON

Christian ”Figge” Rönkkö gjorde två av målen när Skepplanda 
BTK bortabesegrade Stora Mellby med 4-0.
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Div 2 Västergötland S
Lödöse/Nygård IK – Skepplanda BTK 1-5

FOTBOLL

Div 5 Västergötland V
Stora Mellby SK – Skepplanda BTK 0-4

FOTBOLL

– Bortavann mot Stora Mellby 
SBTK studsade tillbaka
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Matilda Errind var strålande när hennes Skepp-
landa BTK besegrade Lödöse/Nygård i lördagens 
Götaälvdalsderby på Alevi med klara 5-1.
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Storpublik såg derbyt på Alevi

ALVHEM. Fredagen den 
9 maj arrangeras Ale 
Celebrity Golf.

Ett tiotal kändisar 
kommer att medverka 
på tävlingen tillsam-
mans med Ale GK:s 
medlemmar och spon-
sorer.

I startfältet märks 
gamla kända fotbolls-
profi ler som bland 
andra Björn Nordqvist, 
Ralf Edström och Stefan 
Rehn.

Idén föddes på Black Moun-
tain i vintras när Lennart 
Johansson och Lisbeth 
Karlberg hälsade på Rikard 
Karlberg.

– Rikards blivande svär-
far är den förre Blåvitt och 
landslagsspelaren Stig Fre-
driksson. Jag frågade ho-
nom om det inte skulle vara 
möjligt att skapa ett event 
med kändisar på Ale GK. 
Det visade sig inte vara några 
som helst problem, berättar 
Lennart.

På den vägen är det. Ale 
GK:s styrelse med Merja 
Forsäng i spetsen nappade 
givetvis på idén.

– Självklart! Det är jät-
tekul att kunna genomföra 
ett sådant här arrangemang. 
Kändisarna ställer upp gratis 
och får bara en lunch som 
tack för besväret, förklarar 
Merja.

Utöver redan nämnda 
kändisar har Ale GK ock-
så fått klartecken från Jane 

Thörnqvist, Håkan Sand-
berg, Mikael Nilsson och 
brottarlegenden Christer 
Gulldén. Mycket tyder ock-
så på att IFK-ikonen Tor-
björn Nilsson dyker upp på 
Kungsgården. Och Stig Fre-
driksson själv naturligtvis.

– Vi kommer att spela i 
4-bollar med en kändis i var-
je lag. Tävlingsformen blir 
Irish Rumble, poängbogey, 
förklarar Ingvar Masser.

Klubbens sponsorer bi-
drar med åtråvärda priser. 
Segrande lag vinner en gol-
fresa till Donnafugata Golf-
resort & Spa på Sicilien.

– Vi har etablerat en kon-
takt med Scandjet som inne-
bär att vi kan erbjuda våra 
medlemmar bra rabatter till 
denna femstjärniga golfre-
sort, säger Merja Forsäng.

Nu håller arrangörskom-
mittén tummarna för up-
pehållsväder och solsken på 
tävlingsdagen.

– Allmänheten är hjärtligt 
välkomna att ta del av Ale 
Celebrity Golf, gå med längs 
banan om man vill det, po-
ängterar Lisbeth Karlberg.

Hur är banans kondi-
tion?

– Den är kanonfi n redan 
nu och om ett par veckor 
kommer den att vara i ännu 
bättre skick, avslutar Merja 
Forsäng.

Lennart Johansson, Lisbeth 
Karlberg, Merja Forsäng och 
Ingvar Masser sköter plane-
ringen inför Ale Celebrity Golf 
som äger rum fredagen den 9 
maj på Ale GK.

Björn Nordqvist är en av 
många gamla fotbollsprofiler 
som dyker upp i Alvhem nästa 
fredag.

Ale Basket visade 
framfötterna i 
Helsingborg

 En kvartett talangfulla spelare från Ale Basket. Från vänster 
 Louise Svensson, Emma Olsson, Marielle Melander och Linda 
 Karlsson. 

Kändisgolf på Ale GK

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



Helgen 4-6 april hölls 
det sista regionlägret för 
fl ickor födda -99 i Hel-
singborg och av 24 uttagna 
spelare kom fyra från Ale 
Basket. Regionlägren är en 
del av spelarutvecklingen i 
Sverige med inriktning på 
landslagsverksamhet och 
från varje region (Norra, 
Östra, Mellersta och Södra) 
väljs ett lag med 15 spelare 
ut. Dessa lag spelar sedan 
helgen 23-25 maj Miki 
Herkel Cup och därifrån 
väljs ett 20-tal spelare ut för 
att representera Sveriges U 

15-landslag. 
Två av Ales spelare, 

Linda Karlsson och Louise 
Svensson, valdes ut till att 
representera Södras lag i 
turneringen och Emma 

Olsson och Marielle Me-
lander togs ut som förstare-
server. Detta måste ses som 
ett mycket gott betyg till 
tjejerna och vi önskar dem 
stort lycka till i framtiden.

NYGÅRD. 250 personer 
kom för att se premiär-
derbyt på ett soldränkt 
Alevi.

Publiken kunde inte 
annat än imponeras av 
gästerna, som vann på 
ett övertygande sätt.

– Tjejerna jobbade 
hårt och vi hade en dag 
när spelet stämde, sam-
manfattade SBTK-träna-
ren Stig Persson belåtet.

Det som på förhand var ett 
ovisst Göta älvdalsderby ut-

vecklade sig till en styrkede-
monstration från gästernas 
sida. SBTK var numret stör-
re än sina motståndare och 
visade stundtals upp en char-
mant offensiv.

– Den första halvtimman 
är vi riktigt bra, säger Stig 
Persson som fi ck se Amanda 
Errind göra 0-1 efter knap-
pa kvarten, junioren Sophie 
Högrell 0-2 efter 22 minuter 
och Emelie Johansson spä 
på till 0-3 kort därefter.

– Vi har mött relativt bra 
motstånd under försäsongen. 
Även om resultaten inte varit 
något att hurra över så har vi 
inte uppträtt 
så pjåkigt 

ändå. Det fi nns kvaliteter i 
laget, förklarar Stig Persson.

I den 75:e matchminuten 
reducerade Lödöse/Nygård 
till 1-3 genom Rebecca 
Heinerås. Någon riktig 
nerv blev det emellertid inte 
ty med sex minuter kvar att 
spela satte Andrea Lindgren 
1-4. Hon fastställde även 
slutresultatet 1-5.

– Man ska inte dra för 
höga växlar efter en match. 
Nu gäller det att blicka fram 
emot nästa uppgift som är 
Äspereds IF hemma på sön-
dag, avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

STORA MELLBY. Skepp-
landa BTK studsade 
snabbt tillbaka och in i 
serien efter den tunga 
premiärförlusten mot 
Dardania på skärtors-
dagen.

Mot Stora Mellby 
svarade de gulsvarta 
gästerna för en mycket 
homogen insats.

Spjutspetsen Christian 
”Figge” Rönkkö blev 
tvåmålsskytt.

Det fanns en hel del fråge-
tecken kring SBTK:s insats 
mot Boråslaget Dardania. 
Utropstecknen var desto fl er 
efter 4-0 borta mot Stora 
Mellby.

– Stabilt rakt igenom. Vi 
visar en väldigt bra attityd 
över 90 minuter, konstatera-
de mittbacken Mikael Ma-
liniemi som svarade för en 
prickfri insats.

Gästerna tog ledningen 
efter 20 minuter genom Li-
nus Carlsson och ökade på 
till 2-0 i den 37:e minuten 
på ett mycket vackert anfall. 
Daniel Larson serverade 
bollen på silverfat till Danny 
Eriksson som bara hade att 
buga in bollen i mål.

Markus Samuelsson fi ck 

göra en riktigt bra räddning 
i början på den andra halv-
leken, mycket mer skapande 
inte hemmalaget i sin jakt på 
en reducering. När matchu-
ret visade 81 minuter avgjor-
des tillställningen defi nitivt 
när Christian Rönkkö satte 
3-0. Samme man fastställde 
slutresultatet med minuten 
kvar att spela, då han förpas-
sade Linus Carlssons vän-
sterhörna i nät.

– Som forward är det all-
tid viktigt att få göra mål. 
Det kändes bra idag och alla 
var grymt taggade. Då är vi 
svårslagna. Nu gäller det att 
vi fortsätter på den här in-
slagna vägen, sammanfattade 
en belåten tvåmålsskytt efter 
slutsignalen på Brynet.

Nästa match för SBTK 
spelas hemma mot Sparsörs 
AIK på tisdag. 

JONAS ANDERSSON

Christian ”Figge” Rönkkö gjorde två av målen när Skepplanda 
BTK bortabesegrade Stora Mellby med 4-0.
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Div 2 Västergötland S
Lödöse/Nygård IK – Skepplanda BTK 1-5

FOTBOLL

Div 5 Västergötland V
Stora Mellby SK – Skepplanda BTK 0-4

FOTBOLL

– Bortavann mot Stora Mellby 
SBTK studsade tillbaka
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EKONOMISERVICE från 990:-

Matilda Errind var strålande när hennes Skepp-
landa BTK besegrade Lödöse/Nygård i lördagens 
Götaälvdalsderby på Alevi med klara 5-1.
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Välkommen!

Ge bort ett 
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Friskvårdspengen gäller här!
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Storpublik såg derbyt på Alevi

ALVHEM. Fredagen den 
9 maj arrangeras Ale 
Celebrity Golf.

Ett tiotal kändisar 
kommer att medverka 
på tävlingen tillsam-
mans med Ale GK:s 
medlemmar och spon-
sorer.

I startfältet märks 
gamla kända fotbolls-
profi ler som bland 
andra Björn Nordqvist, 
Ralf Edström och Stefan 
Rehn.

Idén föddes på Black Moun-
tain i vintras när Lennart 
Johansson och Lisbeth 
Karlberg hälsade på Rikard 
Karlberg.

– Rikards blivande svär-
far är den förre Blåvitt och 
landslagsspelaren Stig Fre-
driksson. Jag frågade ho-
nom om det inte skulle vara 
möjligt att skapa ett event 
med kändisar på Ale GK. 
Det visade sig inte vara några 
som helst problem, berättar 
Lennart.

På den vägen är det. Ale 
GK:s styrelse med Merja 
Forsäng i spetsen nappade 
givetvis på idén.

– Självklart! Det är jät-
tekul att kunna genomföra 
ett sådant här arrangemang. 
Kändisarna ställer upp gratis 
och får bara en lunch som 
tack för besväret, förklarar 
Merja.

Utöver redan nämnda 
kändisar har Ale GK ock-
så fått klartecken från Jane 

Thörnqvist, Håkan Sand-
berg, Mikael Nilsson och 
brottarlegenden Christer 
Gulldén. Mycket tyder ock-
så på att IFK-ikonen Tor-
björn Nilsson dyker upp på 
Kungsgården. Och Stig Fre-
driksson själv naturligtvis.

– Vi kommer att spela i 
4-bollar med en kändis i var-
je lag. Tävlingsformen blir 
Irish Rumble, poängbogey, 
förklarar Ingvar Masser.

Klubbens sponsorer bi-
drar med åtråvärda priser. 
Segrande lag vinner en gol-
fresa till Donnafugata Golf-
resort & Spa på Sicilien.

– Vi har etablerat en kon-
takt med Scandjet som inne-
bär att vi kan erbjuda våra 
medlemmar bra rabatter till 
denna femstjärniga golfre-
sort, säger Merja Forsäng.

Nu håller arrangörskom-
mittén tummarna för up-
pehållsväder och solsken på 
tävlingsdagen.

– Allmänheten är hjärtligt 
välkomna att ta del av Ale 
Celebrity Golf, gå med längs 
banan om man vill det, po-
ängterar Lisbeth Karlberg.

Hur är banans kondi-
tion?

– Den är kanonfi n redan 
nu och om ett par veckor 
kommer den att vara i ännu 
bättre skick, avslutar Merja 
Forsäng.

Lennart Johansson, Lisbeth 
Karlberg, Merja Forsäng och 
Ingvar Masser sköter plane-
ringen inför Ale Celebrity Golf 
som äger rum fredagen den 9 
maj på Ale GK.

Björn Nordqvist är en av 
många gamla fotbollsprofiler 
som dyker upp i Alvhem nästa 
fredag.

Ale Basket visade 
framfötterna i 
Helsingborg

 En kvartett talangfulla spelare från Ale Basket. Från vänster 
 Louise Svensson, Emma Olsson, Marielle Melander och Linda 
 Karlsson. 

Kändisgolf på Ale GK

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

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  
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SENIORKLUBB 
SOL & RELAX  
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NÖDINGE. Nu på sön-
dag arrangeras Vätt-
lefj ällsvandringen för 
39:e gången.

I fj ol kom 740 vandra-
re till start.

– Vi hoppas på minst 
lika god uppslutning i 
år, säger Jack Grönroos i 
OK Alehof.

Den senaste tidens solsken 
har medfört att terrängen 
på den 25 kilometer långa 
Vättlefjällsleden är i utmärkt 
skick.

– Jag provgick leden ny-
ligen och det fanns inget att 
klaga på, säger Jack Grön-
roos.

En trend under senare år 
har varit att fl er och fl er an-
mäler sig på någon av de två 
startplatserna – Vättlestugan 

alternativt Dammekärr i Nö-
dinge.

– Många avvaktar och se 
vad det blir för väder, kon-
staterar Jack Grönroos.

För dem som tycker att 25 
kilometer är lite väl långt att 
promenera så fi nns ett alter-
nativ i KortVättlen som mä-
ter 15 kilometer.

– Det fi nns fyra väts-
kekontroller utmed leden. 
Dessutom fi nns korv med 
bröd att köpa på respektive 
start- och målplats, upplyser 
Jack.

Något råd till eventuel-
la förstagångsvandrare?

– Använd väl ingångna 
skor. Ha med ett par reserv-
strumpor i fall det skulle 
uppstå skoskav. I övrigt är 
det bara att vandra och sam-
tidigt njuta av vacker natur.

JONAS ANDERSSON
Söndagen den 4 maj arrangeras Vättlefjällsvandringen – den 
39:e i ordningen.
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Vättlefj ällsvandring på söndag
VECKA 18         NUMMER 17|24 NÖJE

Valborgsfirande i 
Furulundsparken

Onsdag 30 april 17.30-23

17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning

18.30 Skolelever från Alafors sjunger

19.45 PRO-kören underhåller

20.00 Vårtal av Karin Larsson,  
representant Ahlafors IF

20.15 PROkulelebandet underhåller

21.00 Musik & sång

23.00 Grindarna stänger

Valborgsfirande i 
Furulundsparken

Onsdag 30 april 17.30-23

17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning

18.30 Skolelever från Alafors sjunger

19.45 PRO-kören underhåller

20.00 Vårtal av Karin Larsson,  
representant Ahlafors IF

20.15 PROkulelebandet underhåller

21.00 Musik & sång

23.00 Grindarna stänger

www.ahlaforsif.se
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1913 2014
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SKEPPLANDA. Förråden 
och garagen växer med 
saker som inte längre 
används.

Samtidigt skriker 
Europas fattigaste barn i 
Moldavien om hjälp.

Kompisarna Carina 
Breidensjö och Carina 
Zito Averstedt bestäm-
de sig för att bidra och 
arrangerar därför en 
loppis på Vadbacka 
Gästgiveri för alla som 
har saker över.

Konceptet är enkelt. Carina 
X2 erbjuder allmänheten att 
hyra ett bord för en hund-
ralapp. Pengarna går oav-
kortat till insamlingen för 
Moldaviens barn. Arrange-
manget äger rum lördag 10 
maj.

– Loppisen pågår under i 
princip hela dagen och krö-
garna kommer att servera 
mat där överskottet också 
går till Moldavien. Dessut-

om har vi fått företaget Jysk 
att sponsra ett lotteri med 
fi nfi na priser. Det gör att 
även detta kommer att in-
bringa pengar till insamling-
en, säger Carina Breidensjö 
och det fi nns mer positivt att 
berätta:

– Lärlingsgymnasiet, där 
jag jobbar, kommer att hyra 
ett bord för att sälja överbliv-
na ting och vi har sagt att alla 
intäkter ska gå till Europas 
fattigaste barn.

De som är intresserade av 
att hyra ett bord och med-
verka på loppisen anmäler 
sig via Vadbacka Gästgiveris 
facebook.

– Eller så får de ta kontakt 
med oss. Det är inte svårt 
och jag tror att de fl esta skul-
le kunna vara med för jösses 
vad grejer det fi nns i garage, 
förråd och på vinden. Städa 
ur och gör en god gärning, 
hälsar arrangören.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Carina X2. Breidensjö och Zito Averstedt arrangerar loppis på 
Vadbacka till förmån för insamlingen Europas fattigaste barn i 
Moldavien.

Loppis för Europas fattigaste barn
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LOPPIS
...TILL FÖRMÅN FÖR EUROPAS 
FATTIGASTE BARN I MOLDAVIEN!
LÖRDAG 10 MAJ KL 10-18
VADBACKA GÄSTGIVERI SKEPPLANDA
Städa ur garderoben, garaget och förrådet!
Hyr ett bord för 100 kr
Pengarna går oavkortat till insamlingen för Moldavien

BORDSBOKNING FÖR FÖRSÄLJNING SKER
VIA VADBACKAS FACEBOOKSIDA
Mer info:
Carina Zito 0768-71 26 70 eller Carina Breidensjö 0723-21 19 50

Välkomna!

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
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SKEPPLANDA. Program-
met för Skepplandada-
gen, lördagen den 17 
maj, är spikat.

Nu är det bara hållti-
derna som ska faststäl-
las.

– Oavsett väderlek 
så kan jag garantera en 
riktig folkfest, säger 
Jonas Molin, ordförande 
i Skepplandaföreningen.

Planeringen inför Skepplan-
dadagen har pågått länge. 
De närmaste veckorna kom-
mer Skepplandaföreningens 
styrelse att intensifi era mö-
tesfrekvensen.

– Vi är väldigt tillfreds 
med det intresse som fören-
ingar, politiska partier och 
företag har visat inför vårt 
arrangemang. Samtidigt 
känner man sig lite stressad. 
Det är många bitar som ska 
falla på plats, säger Jonas 
Molin.

– Jag vill dock ge en eloge 
till alla i föreningen som drar 

sitt strå till stacken för att 
göra Skepplandadagen till 
något alldeles extra. Det är 
ju inte bara Albotorget som 
fi rar 40 år, det gör även Ale 
kommun.

Den lokala radiostatio-
nen i Ale/Kungälv, Pirate 
Rock, kommer att sända 
live den aktuella dagen. Det 
blir intervjuer och musik. 
Kjell Brattfors från Katt-
leberg Airport kommer att 
fl yga över Albotorget vilket 
arrangören hoppas ska bli 
en publikdragare. Vidare 
ordnas det ett bagagelucke-
loppis på grusplanen bakom 
församlingshemmet.

– Det kommer att bli fullt 
av aktiviteter på och runt 
Albotorget. Bland annat har 
Miljöpartiet fi xat så att be-
sökarna kommer att kunna 
provköra elbilar. Socialde-
mokraterna i sin tur har lovat 
att ställa upp med en hopp-
borg, säger Jonas Molin och 
tillägger:

– Ponnyridning är en an-
nan aktivitet som barnen har 
att se fram emot.

Merparten av de politiska 
partierna kommer att fi nnas 
representerade för en fråge-

stund under ledning av kon-
ferencier Kent Carlsson. 
Från scenen utlovas dess-
utom massvis av musikalisk 
underhållning.

– Backlights och Larmet 
är bokade. Vad ”Stuffa-Stig” 
och hans elever har att bjuda 
på återstår att se, säger Jonas.

I samband med Skepplan-
dadagen passar Alboskolan 
på att fi ra sin Vårfest. Det 
betyder att skolan håller öp-
pen, precis som biblioteket, 
simhallen och idrottshallen 
kommer att göra.

– Jag har även fått ett löf-
te från Hemsö att de ska visa 
upp lokalerna som Folktand-
vården huserade i tidigare. 
Det är synd att en sådan fi n 
fastighet står i det närmaste 
öde.

Jonas Molin tar också till-
fället i akt att lyfta fram park-
förvaltningen i Ale kommun 
som har gjort sitt yttersta för 
att snygga till Albotorget in-
för 40-årsjubileet.

– Vi är jättetacksamma för 
scenen vi fått, planteringarna 
som gjorts och att bänkarna 
målats om. Det har skett en 
rejäl uppfräschning.

Jonas Molin, ordförande i Skepplandaföreningen, ser fram emot Skepplandadagen som kommer 
att gå av stapeln lördagen den 17 maj.

– En riktig folkfest är att vänta

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

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00
DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Repslagarmuse-
ets populära satsning 
Öppen scen är tillbaka. 
Fredagen den 23 maj 
är scenen din. Du 
som har en talang och 
vill visa den, har nu 
chansen. Det kan vara 
allt ifrån sång, musik, 
trolleri, akrobatik, 
eldslukning, med 
mera. Ingen talang är 
för udda för att visas 
upp. Bara den är bra! 
Ung som gammal får 
visa vad de kan.

Talanger sökes till Öppen scen!

 Jonny Mauritzen, en av de talanger som medverkat på Öppen 
 scen. Nu söker Repslagarmuseet deltagare till årets arrange- 
 mang, som äger rum fredagen den 23 maj. 

VAKNAS JUBILEUMSFÖRESTÄLLNING
PREMIÄR SÖN 18 MAJ KL 19
TEATERN, ALE GYMNASIUM



NÖDINGE. Nu på sön-
dag arrangeras Vätt-
lefj ällsvandringen för 
39:e gången.

I fj ol kom 740 vandra-
re till start.

– Vi hoppas på minst 
lika god uppslutning i 
år, säger Jack Grönroos i 
OK Alehof.

Den senaste tidens solsken 
har medfört att terrängen 
på den 25 kilometer långa 
Vättlefjällsleden är i utmärkt 
skick.

– Jag provgick leden ny-
ligen och det fanns inget att 
klaga på, säger Jack Grön-
roos.

En trend under senare år 
har varit att fl er och fl er an-
mäler sig på någon av de två 
startplatserna – Vättlestugan 

alternativt Dammekärr i Nö-
dinge.

– Många avvaktar och se 
vad det blir för väder, kon-
staterar Jack Grönroos.

För dem som tycker att 25 
kilometer är lite väl långt att 
promenera så fi nns ett alter-
nativ i KortVättlen som mä-
ter 15 kilometer.

– Det fi nns fyra väts-
kekontroller utmed leden. 
Dessutom fi nns korv med 
bröd att köpa på respektive 
start- och målplats, upplyser 
Jack.

Något råd till eventuel-
la förstagångsvandrare?

– Använd väl ingångna 
skor. Ha med ett par reserv-
strumpor i fall det skulle 
uppstå skoskav. I övrigt är 
det bara att vandra och sam-
tidigt njuta av vacker natur.

JONAS ANDERSSON
Söndagen den 4 maj arrangeras Vättlefjällsvandringen – den 
39:e i ordningen.
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Vättlefj ällsvandring på söndag
VECKA 18         NUMMER 17|24 NÖJE

Valborgsfirande i 
Furulundsparken

Onsdag 30 april 17.30-23

17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning

18.30 Skolelever från Alafors sjunger

19.45 PRO-kören underhåller

20.00 Vårtal av Karin Larsson,  
representant Ahlafors IF

20.15 PROkulelebandet underhåller

21.00 Musik & sång

23.00 Grindarna stänger
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23.00 Grindarna stänger

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
1913 2014

 

 

V

SKEPPLANDA. Förråden 
och garagen växer med 
saker som inte längre 
används.

Samtidigt skriker 
Europas fattigaste barn i 
Moldavien om hjälp.

Kompisarna Carina 
Breidensjö och Carina 
Zito Averstedt bestäm-
de sig för att bidra och 
arrangerar därför en 
loppis på Vadbacka 
Gästgiveri för alla som 
har saker över.

Konceptet är enkelt. Carina 
X2 erbjuder allmänheten att 
hyra ett bord för en hund-
ralapp. Pengarna går oav-
kortat till insamlingen för 
Moldaviens barn. Arrange-
manget äger rum lördag 10 
maj.

– Loppisen pågår under i 
princip hela dagen och krö-
garna kommer att servera 
mat där överskottet också 
går till Moldavien. Dessut-

om har vi fått företaget Jysk 
att sponsra ett lotteri med 
fi nfi na priser. Det gör att 
även detta kommer att in-
bringa pengar till insamling-
en, säger Carina Breidensjö 
och det fi nns mer positivt att 
berätta:

– Lärlingsgymnasiet, där 
jag jobbar, kommer att hyra 
ett bord för att sälja överbliv-
na ting och vi har sagt att alla 
intäkter ska gå till Europas 
fattigaste barn.

De som är intresserade av 
att hyra ett bord och med-
verka på loppisen anmäler 
sig via Vadbacka Gästgiveris 
facebook.

– Eller så får de ta kontakt 
med oss. Det är inte svårt 
och jag tror att de fl esta skul-
le kunna vara med för jösses 
vad grejer det fi nns i garage, 
förråd och på vinden. Städa 
ur och gör en god gärning, 
hälsar arrangören.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Carina X2. Breidensjö och Zito Averstedt arrangerar loppis på 
Vadbacka till förmån för insamlingen Europas fattigaste barn i 
Moldavien.

Loppis för Europas fattigaste barn
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LOPPIS
...TILL FÖRMÅN FÖR EUROPAS 
FATTIGASTE BARN I MOLDAVIEN!
LÖRDAG 10 MAJ KL 10-18
VADBACKA GÄSTGIVERI SKEPPLANDA
Städa ur garderoben, garaget och förrådet!
Hyr ett bord för 100 kr
Pengarna går oavkortat till insamlingen för Moldavien

BORDSBOKNING FÖR FÖRSÄLJNING SKER
VIA VADBACKAS FACEBOOKSIDA
Mer info:
Carina Zito 0768-71 26 70 eller Carina Breidensjö 0723-21 19 50

Välkomna!

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
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SKEPPLANDA. Program-
met för Skepplandada-
gen, lördagen den 17 
maj, är spikat.

Nu är det bara hållti-
derna som ska faststäl-
las.

– Oavsett väderlek 
så kan jag garantera en 
riktig folkfest, säger 
Jonas Molin, ordförande 
i Skepplandaföreningen.

Planeringen inför Skepplan-
dadagen har pågått länge. 
De närmaste veckorna kom-
mer Skepplandaföreningens 
styrelse att intensifi era mö-
tesfrekvensen.

– Vi är väldigt tillfreds 
med det intresse som fören-
ingar, politiska partier och 
företag har visat inför vårt 
arrangemang. Samtidigt 
känner man sig lite stressad. 
Det är många bitar som ska 
falla på plats, säger Jonas 
Molin.

– Jag vill dock ge en eloge 
till alla i föreningen som drar 

sitt strå till stacken för att 
göra Skepplandadagen till 
något alldeles extra. Det är 
ju inte bara Albotorget som 
fi rar 40 år, det gör även Ale 
kommun.

Den lokala radiostatio-
nen i Ale/Kungälv, Pirate 
Rock, kommer att sända 
live den aktuella dagen. Det 
blir intervjuer och musik. 
Kjell Brattfors från Katt-
leberg Airport kommer att 
fl yga över Albotorget vilket 
arrangören hoppas ska bli 
en publikdragare. Vidare 
ordnas det ett bagagelucke-
loppis på grusplanen bakom 
församlingshemmet.

– Det kommer att bli fullt 
av aktiviteter på och runt 
Albotorget. Bland annat har 
Miljöpartiet fi xat så att be-
sökarna kommer att kunna 
provköra elbilar. Socialde-
mokraterna i sin tur har lovat 
att ställa upp med en hopp-
borg, säger Jonas Molin och 
tillägger:

– Ponnyridning är en an-
nan aktivitet som barnen har 
att se fram emot.

Merparten av de politiska 
partierna kommer att fi nnas 
representerade för en fråge-

stund under ledning av kon-
ferencier Kent Carlsson. 
Från scenen utlovas dess-
utom massvis av musikalisk 
underhållning.

– Backlights och Larmet 
är bokade. Vad ”Stuffa-Stig” 
och hans elever har att bjuda 
på återstår att se, säger Jonas.

I samband med Skepplan-
dadagen passar Alboskolan 
på att fi ra sin Vårfest. Det 
betyder att skolan håller öp-
pen, precis som biblioteket, 
simhallen och idrottshallen 
kommer att göra.

– Jag har även fått ett löf-
te från Hemsö att de ska visa 
upp lokalerna som Folktand-
vården huserade i tidigare. 
Det är synd att en sådan fi n 
fastighet står i det närmaste 
öde.

Jonas Molin tar också till-
fället i akt att lyfta fram park-
förvaltningen i Ale kommun 
som har gjort sitt yttersta för 
att snygga till Albotorget in-
för 40-årsjubileet.

– Vi är jättetacksamma för 
scenen vi fått, planteringarna 
som gjorts och att bänkarna 
målats om. Det har skett en 
rejäl uppfräschning.

Jonas Molin, ordförande i Skepplandaföreningen, ser fram emot Skepplandadagen som kommer 
att gå av stapeln lördagen den 17 maj.

– En riktig folkfest är att vänta

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

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00
DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Repslagarmuse-
ets populära satsning 
Öppen scen är tillbaka. 
Fredagen den 23 maj 
är scenen din. Du 
som har en talang och 
vill visa den, har nu 
chansen. Det kan vara 
allt ifrån sång, musik, 
trolleri, akrobatik, 
eldslukning, med 
mera. Ingen talang är 
för udda för att visas 
upp. Bara den är bra! 
Ung som gammal får 
visa vad de kan.

Talanger sökes till Öppen scen!

 Jonny Mauritzen, en av de talanger som medverkat på Öppen 
 scen. Nu söker Repslagarmuseet deltagare till årets arrange- 
 mang, som äger rum fredagen den 23 maj. 

VAKNAS JUBILEUMSFÖRESTÄLLNING
PREMIÄR SÖN 18 MAJ KL 19
TEATERN, ALE GYMNASIUM
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DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPP
Måndag 5/5 kl 18.30

Folkets Hus i Nol
Alla medlemmar välkomna!

SENIORER/
DAGLEDIGA

Torsdag 8/5 kl 10.30
Folkets Hus i Nol

Tema:  
EP-valet den 25/5

Ing-Britt Andersson och  
Jarl Karlsson inleder diskussionen

MEDLEMS-
MÖTE

Torsdag 8/5 kl.18.30
Folketshus i Nol

Dagordning
Antagande av kommunala  

handlingsprogrammet.
Information inför EP-valet.

Välkomna!
Valrörelsen för supervalåret 2014 har dragit igång. Det märk-
tes inte minst på Älvängens vårmarknad, där samtliga partier 
tog chansen att synas. Aledemokraterna tog det säkra för det 
osäkra och attackerade även från luften... Syns du inte finns 
du inte! 

Socialdemokraternas och IF Metalls Olle Ludwigsson sitter i Europaparlamentet 
sedan 2009 och kandiderar nu för ytterligare en period. I fredags gästade han Sjö-
vallen i samband med fotbollsmatchen Ahlafors IF mot Gunnilse. Här passade Olle 
på att prata jobb, solidaritet och välfärd.

   – Vi måste inse att Sverige är en del av Europa och att besluten som tas i Bryssel 
påverkar vår vardag i allt större utsträckning, därför är det viktigt vilka som repre-
enterar oss där, underströk Olle som kommer att majtala på Ale Torg på torsdag.

Supervalår 
på hög höjd
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Avspark för Olle Ludvigsson
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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.

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15
www.karebybil.se

Mitsubishi köper man hos

ALAFORS. I onsdags bjöd 
PRO in till öppet möte.

120 pensionärer kom 
till Medborgarhuset för 
att ställa politikerna mot 
väggen.

– Glädjande att det kom 
så mycket folk, men det var 
svårt att hålla ordning på 
talarlistan, säger moderator 
Hans Hellman.

PRO har från centralt håll upp-
manat landets lokala föreningar 
att ta initiativ till dialogmöten 
med sina politiker.

– Vi upplever en orättvisa i 
beskattningen mellan löntagare 
och oss pensionärer, säger Hans 
Hellman.

Fullmäktiges partier fanns 
representerade med vardera två 
personer. Frågorna kom utöver 
”pensionärsskatten” att hand-
la om bland annat framtidens 
äldrevård i Ale, äldres behov av 
friskvård, lämpliga mötesplatser 
samt möjligheten för hemmabo-
ende äldre att få varm mat leve-
rerad och serverad.

– Det blev lite utdraget efter-
som så gott som alla politiker i 

panelen ville göra sin röst hörd. 
Sedan ville publiken på åhörar-
plats också ta tillfället i akt att 
ställa frågor.

Personalen på Vikadamm 
hade skickat ett brev till PRO:s 
öppna möte där politikerna fi ck 
kritik för rådande arbetssitua-
tion. I brevet stod att läsa: ”Den 
personal som arbetar idag är 
rutinerad och väldigt omtyckt, 
men håller på att brytas ner som 
människor fullständigt totalt. 

Denna personal som verkligen 
har älskat sitt arbete är på väg att 
säga upp sig på grund av att dem 
inte orkar mer. Det måste ske en 
förändring idag. Inte om några 
dagar, se till att få fram personal 
nu.”

– Alarmerande signaler som 
våra förtroendevalda måste ta 
på största allvar, avslutar Hans 
Hellman.

JONAS ANDERSSON

Kristdemokraternas Sune Rydén var en av många politiker som fanns på 
plats i Medborgarhuset för att svara på pensionärernas frågor.

Hans Hellman.

– Ställde politikerna mot väggen
Pensionärerna på hugget
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Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se



VECKA 18         NUMMER 17|26

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPP
Måndag 5/5 kl 18.30

Folkets Hus i Nol
Alla medlemmar välkomna!

SENIORER/
DAGLEDIGA

Torsdag 8/5 kl 10.30
Folkets Hus i Nol

Tema:  
EP-valet den 25/5

Ing-Britt Andersson och  
Jarl Karlsson inleder diskussionen

MEDLEMS-
MÖTE

Torsdag 8/5 kl.18.30
Folketshus i Nol

Dagordning
Antagande av kommunala  

handlingsprogrammet.
Information inför EP-valet.

Välkomna!
Valrörelsen för supervalåret 2014 har dragit igång. Det märk-
tes inte minst på Älvängens vårmarknad, där samtliga partier 
tog chansen att synas. Aledemokraterna tog det säkra för det 
osäkra och attackerade även från luften... Syns du inte finns 
du inte! 

Socialdemokraternas och IF Metalls Olle Ludwigsson sitter i Europaparlamentet 
sedan 2009 och kandiderar nu för ytterligare en period. I fredags gästade han Sjö-
vallen i samband med fotbollsmatchen Ahlafors IF mot Gunnilse. Här passade Olle 
på att prata jobb, solidaritet och välfärd.

   – Vi måste inse att Sverige är en del av Europa och att besluten som tas i Bryssel 
påverkar vår vardag i allt större utsträckning, därför är det viktigt vilka som repre-
enterar oss där, underströk Olle som kommer att majtala på Ale Torg på torsdag.

Supervalår 
på hög höjd

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

Avspark för Olle Ludvigsson

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

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.

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15
www.karebybil.se

Mitsubishi köper man hos

ALAFORS. I onsdags bjöd 
PRO in till öppet möte.

120 pensionärer kom 
till Medborgarhuset för 
att ställa politikerna mot 
väggen.

– Glädjande att det kom 
så mycket folk, men det var 
svårt att hålla ordning på 
talarlistan, säger moderator 
Hans Hellman.

PRO har från centralt håll upp-
manat landets lokala föreningar 
att ta initiativ till dialogmöten 
med sina politiker.

– Vi upplever en orättvisa i 
beskattningen mellan löntagare 
och oss pensionärer, säger Hans 
Hellman.

Fullmäktiges partier fanns 
representerade med vardera två 
personer. Frågorna kom utöver 
”pensionärsskatten” att hand-
la om bland annat framtidens 
äldrevård i Ale, äldres behov av 
friskvård, lämpliga mötesplatser 
samt möjligheten för hemmabo-
ende äldre att få varm mat leve-
rerad och serverad.

– Det blev lite utdraget efter-
som så gott som alla politiker i 

panelen ville göra sin röst hörd. 
Sedan ville publiken på åhörar-
plats också ta tillfället i akt att 
ställa frågor.

Personalen på Vikadamm 
hade skickat ett brev till PRO:s 
öppna möte där politikerna fi ck 
kritik för rådande arbetssitua-
tion. I brevet stod att läsa: ”Den 
personal som arbetar idag är 
rutinerad och väldigt omtyckt, 
men håller på att brytas ner som 
människor fullständigt totalt. 

Denna personal som verkligen 
har älskat sitt arbete är på väg att 
säga upp sig på grund av att dem 
inte orkar mer. Det måste ske en 
förändring idag. Inte om några 
dagar, se till att få fram personal 
nu.”

– Alarmerande signaler som 
våra förtroendevalda måste ta 
på största allvar, avslutar Hans 
Hellman.

JONAS ANDERSSON

Kristdemokraternas Sune Rydén var en av många politiker som fanns på 
plats i Medborgarhuset för att svara på pensionärernas frågor.

Hans Hellman.

– Ställde politikerna mot väggen
Pensionärerna på hugget

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se

EU-AVGIFTEN KOSTAR SVERIGE
100 MILJONER KRONOR/DAG

Den 25 maj kan du säga ifrån!

Ale

Den 25 maj är det 
val till EU-parla-
mentet. EU-valet 

är viktigt, inte minst då 
över 60 procent av besluten 
i kommunen påverkas av 
EU. Till exempel påverkas 
kommuners inköp av pennor 
och toalettpapper, städning 
av kontor och fritidsgårdar, 
byggandet av bostadshus 
och förskolor, samt bananer-
na, potatisarna och mjölken 
till skolköken och äldrebo-
enden.

Europaparlamentet är 
medborgarnas röst och vår 
plattform. Jag vill inte se 
ett eliternas Europa, utan 
ett medborgarnas Europa. 
Och nu har vi fått världens 
möjlighet att välja in en re-
presentant som står för det 
som är viktigt för oss.

Kent Johansson (C) är 
en skicklig politiker som 
får saker att hända. Han 
har lång politisk erfarenhet 
och goda värderingar som 
behövs i EU. Genom en 
aktiv bakgrund i studieför-
bund och folkrörelse har 
han också en god förankring 
i människors vardag. Han 
har erfarenheten, nätverket 
och inte minst folkligheten 
som krävs för att bygga en 
hållbar framtid.

Jag vill ha en representant 
som står för ett grönt, öppet 
och hållbart Europa som 
byggs underifrån – av 500 
miljoner människor, inte 
statschefer och ministrar i 
28 medlemsländer. Någon 

som arbetar för ambitiösa 
miljö- och klimatmål och 
som vill satsa på förnybar 
energi och gröna näringar. 
Någon som tycker att det 
är viktigt att ge människor 
möjlighet att jobba och 
studera i hela Europa. 
Någon som vill rensa upp 
bland EU-reglerna och ha 
vettiga bestämmelser för 
människor, mat och småfö-
retag.

Min röst går inte till (Fp) 
för jag vill inte ha Euron, 
mer kärnkraftverk eller en 
bankunion. Jag röstar inte 
på (M) för att jag vill ta mil-
jöfrågorna på allvar och inte 
satsa på kol och olja. Jag rös-
tar inte på (S) för att jag vill 
inte begränsa medborgarnas 
rätt till arbete i hela EU. Jag 
röstar på (C) för jag vill ha 
ett EU som satsar på miljön 
och klimatet, inte lägger sig 
i detaljer utan ger riktlinjer 
och skapar övergripande mål 
och säger nej till Euron.

Det är du och jag genom 
vår röst som bestämmer 
EU:s framtid. Man behöver 
inte vara expert på EU för 
att rösta, utan det handlar 
om att välja en kandidat som 
står upp för ens egna vär-
deringar. Mitt val är enkelt. 
Jag kommer att lägga min 
röst på Kent Johansson. Gör 
det du också!

Leif Andersson
Centerpartiet

Viktigt att rösta i EU-valet!

I en insändare och helsi-
desannons i Alekuriren 
ondgör sig Centerpartiet 

och Kristdemokraterna 
över Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets engagemang 
för miljön och försöker få 
väljarna att tro att V och 
MP vill förbjuda folk från 
att leva på landet. Detta är 
naturligtvis inte sant, vilket 
såklart både C och KD är 
medvetna om. Vi vill varken 
riva nuvarande lantliga be-
byggelse eller sätta stopp för 
nybyggnation på landsbyg-
den. Det vi däremot inte vill 
är att bebygga fi n jord-
bruksmark eller skapa nya 
tätorter ute på landsbygden. 
Vad kommer det sig att vi är 
av den uppfattningen? 

Jordbruksmark som 
bebyggs är i princip för 
alltid otjänlig för att odla 
livsmedel. Det är inte alls 
säkert att Sverige för resten 
av all framtid kan förlita sig 
på att importera mat från 
utlandet. I en framtida värld 
där klimatovänliga trans-
porter är väldigt dyra är det 
inte alls orimligt att det är 
bättre för både miljön och 
plånboken för oss svenskar 
att odla egen mat igen – 
och då måste vi ha brukbar 
jordbruksmark att odla upp. 
Centerpartiet har historiskt 
varit av uppfattningen att 
det svenska jordbruket är 
värt att skydda. Nu vill man 
tydligen hellre bygga hus. 
Det tror vi är dåligt för 

svenska landbrukare och 
dåligt för framtiden. 

En annan spaning vi i 
V och MP gör är att även 
privata transporter kommer 
att behöva minska i fram-
tiden. Nya tätorter ute på 
landsbygden skapar istället 
nya behov av transporter. 
Det låter kanske vackert att 
påstå att politiken behöver 
fokusera på drivmedlet, inte 
transporten i sig. Tyvärr är 
detta något som visat sig 
betydligt lättare att säga 
än göra. Vårt oljeberoende 
fortsätter att öka, trots att 
alliansen gång på gång säger 
att det ska minska. Det tycks 
helt enkelt inte räcka att 
säga. Man måste även göra. 
Det vill vi i Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet och det är 
det som tydligen upplevs 
väldigt farligt för några av 
allianspartierna. Kanske kan 
reaktionen förklaras med 
vilka de samarbetar med i 
Samhällsbyggnadsnämnden? 
Nämndens ordförande (AD) 
har inte gjort någon hem-

lighet av att han inte tror på 
forskarnas påståenden att 
människan påverkar klimatet 
och att det således inte fi nns 
någon anledning att anpassa 
samhällsbyggandet till ett 
mer energisnålt samhälle. 

Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet håller inte 
med, därför driver vi en 
annan politik i samhälls-
byggnadsnämnden. Det gör 
inte ni. Vi vill att Alebornas 
klimatpåverkan ska minska, 
inte öka. Vad vill egentligen 
Centerpartiet och Kristde-
mokraterna?

Johnny Sundling 
Vänsterpartiet Ale
Peter Rosengren 

Miljöpartiet Ale        

Var får man bo i Ale?
Svar till Centerpartiet och Kristdemokraterna

Nämndens 
ordförande (AD) 
har inte gjort 
någon hemlig-

het av att han inte tror 
på forskarnas påstå-
enden att människan 
påverkar klimatet.
JONNY SUNDLING (V)
PETER ROSENGREN (MP)

Nu gör S det igen! 
Kommer med 
”fantastiska” 

nyheter som ska gynna de 
äldre… Vi moderater tycker 
mycket om förslag som gör 
att livet blir bättre för våra 
äldre invånare, men det nya 
förslaget som S lanserar, 
att hemtjänstpersonalen 
helt plötsligt ska bli kockar 
(vilket för övrigt är en 

yrkeskategori i sig) fi nner 
vi i moderaterna som en 
märklig socialistisk utopi. 
Vår personal i hemtjänsten 
är utbildade i att ta hand om 
våra äldre och gör det på ett 
fantastiskt sätt, men hur blir 
det om hemtjänstpersonal X 
inte kan eller vill laga mat, 
något man överhuvudtaget 
inte är anställd för, får detta 
i ny arbetsuppgift? Dess-

utom så visar ekonomiska 
beräkningar att vi i Ale kom-
mun skulle behöva anställa 
ungefär 25 personal extra 
för att fi xa det som S vill. Ok 
låt oss säga att vi gör detta… 
men hur det blir det för 
våra äldre då? Visserligen 
god mat, men i övrigt ingen 
service alls för det kommer 
det ju inte att hinnas med! 
Vill vi ha det så?

Nytt socialistiskt  populistiskt utspel 
som drabbar våra äldre!

Första Maj
i Alingsås och Göteborg 

Kontakta medlemsansvarig i Ale för mer information:
christer.palsson@vansterpartiet.se
0703-37 40 99

Alingsås: Lilla Torget kl 11.00
Göteborg: Andra Långgatan kl 13.30

Riksdagsledamot Rossana Dinamarca
Göteborg och Vanja Larsson

Välfärden är 
inte till salu!

Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

 Moderaterna i Ale har 
sett till att det fi nns kök i 
det nyaste äldreboendet 
Backavik och vi vill fortsätta 
att utveckla möjligheten 
för äldre att kunna få bättre 
mat. Oppositionens förslag 
kommer att kosta skatte-
betalarna cirka 16 miljoner 
kronor. Något de inte har 
fi nansierat. Detta innebär att 
man inte kommer att ha råd, 
så till syvende och sist så blir 
det de gamla matlådorna 
från centralköket som 
kommer distribueras. Under 
mandatperioden har mer 
eller mindre alla budget-
förslag som S lagt inneburit 
besparingar i omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
vart ifrån vill man ta peng-
arna den här gången? Är det 
kanske skolan som ska bli 
lidande? 

Tillsammans förbättrar 
vi Ale! Du, jag, vi kommer 
fortsätta att vara en #stol-
talebo, för vi är stolta, men 
inte nöjda. Tack för förtro-
endet att fortsätta göra Ale 
till en fantastisk kommun 
att bo i!

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot i Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden
Ida Löfgren (M)

Ledamot i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vårkonsert 
Starrkärrs kyrka

5 maj kl. 19.00

tillsammans med sångare ur 
Jawakören, Kammarkören 
VocAle och damkören Vox femi-
nale under ledning av Johanna 
Werder och Sabina Nilsson.

Möt våren

Vad gör kroppen 
med din sorg?
Du som sörjer inbjuds till några 
timmars stillhet, samtal, före-
drag och god mat.

Reflexolog Ruth Hassling  
berättar och visar om hur och 
var kroppen kan ”sätta sig” i 
våra kroppar. 
Lördagen 10 maj i  
Starrkärrs församlingshem  
kl 10.00-16.00

Dagens är kostnadsfri men vi 
behöver din anmälan till  
församlingsexpeditionen  
senast 5 maj 0303-444 000. 

Information: 
Ingela Fransson diakon 
tel 0303-444 031 
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Jag minns en sommar-
dag på den ungerska 
landsbygden när min 

familj och jag på avstånd fi ck 
se en herde lotsa en enormt 
stor fårahjord genom en 
smal grind där de kunde gå 
högst två i bredd. Ibland var 
det något får som ville bryta 
sig ur, gå åt ett annat håll, 
men herden lyckades alltid 
på något sätt få dem att 
vända om och ansluta sig till 
hjorden igen och förvånans-
värt snabbt tog hela hjorden 
sig igenom grinden. Vi höll 
oss på avstånd, så hur han 
bar sig åt vet jag inte men 
hans auktoritet var tydlig. 
Kanske kan man också tala 
om förtroende. De visste 
kanske att de kunde lita på 
herden. 

Till helgen är det den 
gode herdens söndag och 
det handlar i kyrkan om 
att Gud är som en riktigt 
god herde för oss. I en av 
texterna säger Jesus: Mina 
får lyssnar till min röst, och jag 
känner dem, och de följer mig. 
Det handlar om förtroende, 
om tro. Att tro, inte för att 
jag inte kan tänka själv eller 
för att jag inte orkar ta tag i 
livet utan helt enkelt för att 
jag har förtroende för Jesus. 

För att det har visat sig att 
han vet vad jag behöver. För 
att han har hjälpt när jag 
bett. För att jag har märkt 
att han bryr sig om mina 
behov, både stora och små. 
För att det har blivit tydligt 
att han älskar mig och vill 
mitt bästa.

Jag tänker att den 
ungerske fåraherden inte 
hade det så lätt i början, att 
han behövde bygga upp ett 
förtroende innan han fi ck 
en så följsam fårahjord. Men 
när fåren vet att han vill föra 
dem till gröna ängar att äta 
på och till vatten att dricka 
så blev det kanske efterhand 
tydligt att han var att lita på, 
att han ville dem väl, att han 
var värd deras förtroende. Så 
är det väl med den gode her-
den, Gud, också. Han har 
inget emot att vi testar om 
han är värd vårt förtroende. 
Om vi provar på att be till 
honom, försöker se om han 
hjälper oss när vi ber, om vi 
försöker läsa i bibeln, ser om 
det kan säga oss något, om 
vi söker upp en kyrka och 
provar på gemenskapen där 
så får vi se om han är värd 
vårt förtroende. Vi kan ju i 
varje fall inte veta om vi inte 
provar.

En som provat och som 
märkt att det bar, att Gud 
var värd förtroende var kung 
David som skrev en av de 
mest älskade psalmerna i 
psaltaren, den 23:e. Så här 
skrev han:

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna 
ängar,
han låter mig vila vid lugna 
vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig 
trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fi enders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till 
brädden.
Din godhet och nåd skall följa 
mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt 
hem
så länge jag lever.

 Allt gott önskar dig,
Per-Martin Andersson

Präst i Älvängen

Den gode
herdens söndag

BETRAKTELSE

Trots annandag påsk ställde 13 
stavgångare upp på Dammekärr. Vi 
fi ck en solig vandring till Långeber-
get.

Ett trettiotal lyssnade på Backavik 
till före detta stadsarkitekt Bert An-
dersson. Vi fi ck göra en intressant 
resa genom Ale kommun, fi ck ta del 
av de planeringsproblem som rådde. 
Intressant var att lära känna de 
gamla förtroendemännen i Nödinge, 
Starrkärr och Skepplanda gamla 
kommuner.

Ett trettiotal medlemmar gui-
dades förtjänstfullt genom utställ-
ningen Den vandrande staden från 
Lödöse till Göteborg på Lödösehus.

36 medlemmar åkte till Björkö 
för att se blåsipporna men den tidiga 
våren lurade oss. Vi fi ck ändå en fi n 
vandring på denna gröna ö, som 
Anna-Greta Singstrand och Curt 
Svensson fi ck en välförtjänt eloge 
för.

Vandringen denna vecka går i 
Vinningsbo dalar med samling vid 
Åsbackens pendelparkering. Den 9 
maj inbjuds alla till Poängpromenad 
i Prästalund.

Nästa träff på Backavik är den 
20 maj. Då formar deltagarna själva 
under rubriken “Alla har en historia 
att berätta”

 Lennart Mattsson

SKEPPLANDA. I torsdags hade vi 
sista månadsmötet inför sommarup-
pehållet. Vi underhölls med stäm-
mosång av en 20-mannakör från 
”Lilla Paris”. Alla aktiviteter tar inte 

sommaruppehåll ännu, bingon pågår 
till den 27maj, boule och vandringar 
och Glädjekören pågår.

Biltipsrallyt går av stapeln den 10 
juni, även blodtryckstagning håller 

på ett tag till. Höstmötet 
startar den 28 augusti i 
Skepplanda bygdegård.

Efter sedvanligt fi ka och 
dragning på lotteriet var 
det dags för ordföranden 
att tacka alla som bidragit 
till denna trevliga kväll. Alla 
SPF-are önskas nu en trevlig 
sommar.

OBS! Glöm inte föran-
mälan till biltipsrallyt.

Månadsmöte med stämmosång

SPF Alebygden i farten

– en kväll om att djupna utan att drunkna

Vårkväll
inför Ordet
Torsdag 8 maj kl 19.00
i Smyrnakyrkan 
Älvängen med 
föreställningen 

Växtvärk av 
Carl-Henric Jaktlund 
& Michael Johnson.
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Onsdag 7 maj
14.00 onsdagsträff
Surte församlingshem
Besök från Surte bibliotek
Fika, alla välkomna

Onsdag 7 maj (Flyttat datum från 14 maj)
13.00 Onsdagsträff
Nödinge församlingshem 
Våravslutning med hemlig gäst och 
Reine Bäck
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

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Surte missionsförsamling
Onsd 30/4 kl 18, Valborgs-
mässofirande vid Fågeldam-
marna. Åke Andreasson. 
Musikkåren. Vårkören. Sönd 
4/5 kl 11, Gudstjänst. Henrik 
Fransson. Enkelt fika. Fynda 
på vår second hand/loppis 
till halva priset! Månd 5/5 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 7/5 kl 18:30, Tonår: 
Spårning. Onsd 7/5 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissions-
kyrka.se har alltid ett aktuellt 
program.

Guntorps missionskyrka
Onsd 30/4 kl 18.30, Spårar 
/ UpptäckarScout. Fred 2/5 
kl 19, OMEGA  Ekumenisk 
Ungdomssamling  Norra 
Ale i Smyrnakyrkan.  Lör-
dag-Söndag 3-4 maj Hajk-
helg för Sårar & Upptäck-
arScouter. Onsd 7/5 kl 18.30, 
Tonår / ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 29/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
30/4 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Fred 2/5 kl 19, 
OMEGA - Ekumeniskt 
ungdomsmöte med sång o 
musik, undervisning och fika. 
Lörd 3/5 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 4/5 kl 
11, Äventyrsgudstjänst för 
stora och små. Korv med 
bröd till alla och glass till 
barnen. Månd 5/5 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 6/5 kl 

8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen. Kl 19, Styrel-
semöte. Torsd 8/5 kl 19, 
”Vårkväll inför Ordet” med 
föreställningen Växtvärk 
med Carl-Henric Jaktlund 
och Michael Johnson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 4/5 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Hålanda 
sönd 4/5 kl 12, Gudstjänst 
M Auvinen. Onsd 7/5 kl 
10, Gemenskapsträff. S:t 
Peder sönd 4/5 kl 17, Mässa 
J Imberg. Tisd 6/5 kl 18, 
Inspirationskväll. Ale-Skövde 
sönd 4/5, se övriga. Onsd 7/5 
kl 12.30, Gemenskapslunch. 
Tunge sönd 4/5, se övriga.

Nödinge församling
Sönd 4/5 kl 11, MÄSSA 
Nödinge kyrka Åke Andreas-
son. Kl 11, GUDSTJÄNST 
Surte kyrka Jörgen Jacobs-
son. Onsd 7/5 kl 10, VAR-
DAGSGUDSTJÄNST 
FÖR STORA OCH SMÅ. 
Nödinge kyrka Åke Andreas-
son. Kl 11, GUDSTJÄNST 
Fridhem Åke Andreasson. 
Kl 19, KONSERT ”VOKA-
LERNA”. Nödinge kyrka 
Åke Andreasson. Under led-
ning av Johanna Werder.

Equmeniakyrkan Älvängen 
/ Missionskyrkan
Fred 2/5 kl 19, Omegaguds-
tjänst i Smyrna. Sönd 4/5 
kl 11, Gudstjänst och för-
samlingsmöte  Leif Jöngren, 
sång: Marianne Collvin och 
Rebecka Javerud. Utgångs-
kollekt till ”Mission i Sve-
rige”. Månd 5/5 kl 18.15, 
Upptäckarscout. Tisd 6/5 kl 
10, Tisdagsbön.

Bohus pingstkyrka
Sönd 4/5 kl 11, Gudstjänst 
Lars Rehnlund.

PREDIKOTURERDÖDA

Astrid Olsson, Alafors har 
avlidit. Född 1916 och efter-
lämnar dottern Birgitta med 
familj samt svärdotter med 
familj som närmast sörjande.

Erik Karlsson, Bohus har 
avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar brodern Bertil, 
svägerskan Gertrud samt 
brorsbarn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Keijo Hilkamo. I Surte 
kapell hölls tisdagen 22 april 
begravningsakt för 
Keijo Hilkamo, Surte. Offi-
ciant var Inga-Lill Anders-
son.

Manja Karlsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
23 april begravningsguds-
tjänst för Manja Karlsson, 
Älvängen. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Lilly Wik. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 25 april 
begravningsgudstjänst för 
Lilly Wik, Alafors. Officiant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Stig Magnusson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 25 
april begravningsakt för Stig 
Magnusson, Nol. Officiant 
var Anders Johansson.

Vårt varma tack till 
Er alla som hedrade

minnet och tillsammans
med oss tog avsked av

vår Kära

Elsy Johansson
i Starrkärrs kyrka.

Tack även för vackra
blommor och alla

minnesgåvor samt all
övrig omtanke som

visats oss. Ett särskilt
tack till Mikael

Nordblom och Johan
Ekstedt som gjorde

begravningsakten så
ljus och vacker.

ALF
ROGER, GLENN,

TOMMY

med familjer

TACK

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käres

Keijo Hilkamo
bortgång, för alla vackra

blommor vid hans bår
samt minnesgåvor vill

vi få framföra vårt
varma tack.

SEIJA
TANJA, TONI

med familjer

Vår Käre

Erik Karlsson
* 19 juli 1919

har efter ett långt och
innehållsrikt liv lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
20 april 2014

BERTIL och GERTRUD

Brorsbarn med familjer

Släkt och vänner

Du somnade stilla när

färden var slut

Från allt vad Du strävat

Du nu vilar ut

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 8
maj kl. 11.00 i Surte

kapell. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå tel.

031-98 32 50 senast
måndagen 5 maj.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Afasiföreningen
Göteborg Pg. 28 87 60 - 2.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten och

Hemsjukvården samt till
avd. 8, Kungälv sjukhus.

Vår Älskade

Lars-Olof

Larsson

* 15 juni 1931

har idag stilla insomnat
i sitt hem. Sörjd och
saknad av oss, övrig

släkt och vänner.

Kullängen 
långfredag 2014

GERD
YVONNE och MARTIN

INGER och STEFAN
LENA och ANDERS

Barnbarnen med
familjer

Bogdan med familj

Med Gud och hans

vänskap, hans ande

och ord samt bröders

gemenskap och

nådens bord 

    de osedda dagar vi

möter med tröst....

ps. 59: 1

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 23 maj

kl. 11.00 i S:t Peders
kyrka. Efter gravsättning

på Säve kyrkogård
inbjudes till minnesstund
i Säve Församlingshem.
Svar om deltagande till

Begravningstjänst 
tel. 0303-144 77 senast
tisdagen 20 maj. Lika

välkommet som blommor
är en gåva till Svenska
kyrkans internationella

arbete pg. 90 01 22-3.

Till alla Er som på 
olika sätt hedrat minnet

av vår Käres

Erling
Svenningsson

bortgång, för alla vackra
blommor till hemmet

och i kapellet samt för
minnesgåvor vill vi

få framföra vårt
varma tack.

SIV-BRITT
HENRIK med familj

ANDERS, MAGNUS

med familjer

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Ingegerd
Andersson

* 18 december 1934

har idag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
17 april 2014

MARIANNE och

GREGER

Linda

Erik och Nittaya

LENNART och MARIA

Andreas

Jonas och Emelie

Leo, William

LEIF och CATHRIN

Mickaela

Släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 

så varmt för oss alla 

Och ögon som vakat 

och strålat så ömt 

Har stannat och 

slocknat till sorg      

för oss alla 

Men vad Du har gjort 

skall aldrig bli glömt 

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 6 maj

kl. 11.00 i Nödinge
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast

fredagen 2 maj.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden,
tel. 0200-88 24  00.

Ingegerd Andersson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1934 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Junis Carlbom, Nödinge 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar sönerna Bonny 
och Berry med familjer som 
närmast sörjande.
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Filip
4 år 29 april

Grattiskramar
Farmor Farfar

Vår älskade
Linn

fyller 4 år den 28/4! 
Grattiskramar från

Mamma, Pappa och Emma

Saga
fyller 5 år
den 29/4

Grattis på 25-årsdagen
Filip Wärmé

önskar Mamma & Pappa

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

Förrådsvagn och lek-
stuga önskas köpa, bor nära 
Nödinge.
tel. 0303-35 03 35

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Pris 360 000 kr 
eller högstbjudande. Ledig 
omg.
tel. 0763-15 99 90

Fullt i garaget! 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

Vedkap säljes. 220V
tel. 0706-980 779

Vävstol. Bredd 140 cm. Väv-
bred ca 100 cm. Inkl en del 
tillbehör. 400kr.
tel. 0706-08 77 57

Betongblandare, 500kr. 
Skruvtvingar ett 50-tal, gap 
20-120cm. Prisex 10-25kr. 
Fotogenkamin, Alpaca tsg-1. Ej 
använd. 400kr.
tel. 0303-33 75 19
el. 0706-08 77 57

Säljes två vita angorakaniner.
tel. 0708-66 06 18

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

Hus på landet önskas hyra. 
Eldningsmöjlighet och telefon-
jack ett krav. Enkel standard 
och låg hyra är en fördel.
tel. 0510-130 10

SÖKES
PENSIONÄR SÖKES
Kungälvs Vandrarhem söker 
matlagningskunnig pensionär 
(minst 65 år) som vill jobba 
deltid i frukostkafé. Omgå-
ende start.
tel. 0303-18 900.

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

Loppis 3 maj i Starrkärrs Byg-
degård kl 11-15. Kaffeserve-
ring. Välkomna att fynda!
tel. 0705-83 33 35

Ingen drömprins, enkel, ärlig 
och yrkesverksam herre 
söker yngre djur- och drog-
fri kvinna/ensam mor. Vi har 
avslutade relationer och hopp 
om ljusare framtid trots för-
pliktelser och vardagskrav. 
Svar till ”med i ny cd-skiva”, 
Alekuriren. Göteborgsvägen 
94. 446 33 Älvängen

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

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

Väldigt tam och snäll katt. 
Har varit hos oss i några 
veckor och verkar ha bosatt 
sig i vårt stall i starrkärr. 
Ingen som saknar sin lilla 
misse? tel. 0303-333 736

Stor bakluckeloppis vid 
Alebacken. Söndag 18/5 
kl 10-15. Pris/backlucka: 
100:-. Släp: 50:-. Försäljning 
av hamburgare och korv, 
kaffe med dopp. Boka plats 
på 0725-199444. Varmt 
Välkommen!

Skepplanda Hemvärns
och kulturförening

ÖVRIGT

Till Karin Palmqvist som 
inte bara är en underbar 
vän, utan också världens 
bästa djursjukvårdare som 
alltid ställer upp och hjälper 
till. Tack för att du finns!

Malin, Stina och Willow

...till arrangörerna av 
Vårmarknaden i Älvängen.

Nöjd besökare

En jättestor rosbukett till 
killarna som kör Ale taxi 
färdtjänst. Ni är alltid lika 
glada, hjälpsamma och tål-
modiga och i rätt tid. Ni är 
toppen. En lika stor ros-
bukett till tjtjerna (våra 
änglar) på hemtjänsten 
i Nol. Samma där, glada, 
hjälpsamma, tålmodiga, 
underbara. Tack!

Ingela och Bengt-Åke

Rosor till Tingbergsskolans 
Föräldrar och Anhöriga.
Ett stort tack till alla föräld-
rar och anhöriga som målat 
korridorer, klassrum och 
skolbiblioteket under påsk-
lovet. Listan över utförda 
arbeten kan göras lång men 
viktigast var nog att vi fått 
ordning på vårt skolbibli-
otek. Ett arbete som krävt 
åtskilligt med timmar då 
hela biblioteket legat ned-
plockar i flyttlådor.

Hälsningar Personalen,
Jan Andersson Rektor

VECKANS ROS

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.
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Filip
4 år 29 april

Grattiskramar
Farmor Farfar

Vår älskade
Linn

fyller 4 år den 28/4! 
Grattiskramar från

Mamma, Pappa och Emma

Saga
fyller 5 år
den 29/4

Grattis på 25-årsdagen
Filip Wärmé

önskar Mamma & Pappa

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

Förrådsvagn och lek-
stuga önskas köpa, bor nära 
Nödinge.
tel. 0303-35 03 35

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Pris 360 000 kr 
eller högstbjudande. Ledig 
omg.
tel. 0763-15 99 90

Fullt i garaget! 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

Vedkap säljes. 220V
tel. 0706-980 779

Vävstol. Bredd 140 cm. Väv-
bred ca 100 cm. Inkl en del 
tillbehör. 400kr.
tel. 0706-08 77 57

Betongblandare, 500kr. 
Skruvtvingar ett 50-tal, gap 
20-120cm. Prisex 10-25kr. 
Fotogenkamin, Alpaca tsg-1. Ej 
använd. 400kr.
tel. 0303-33 75 19
el. 0706-08 77 57

Säljes två vita angorakaniner.
tel. 0708-66 06 18

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

Hus på landet önskas hyra. 
Eldningsmöjlighet och telefon-
jack ett krav. Enkel standard 
och låg hyra är en fördel.
tel. 0510-130 10

SÖKES
PENSIONÄR SÖKES
Kungälvs Vandrarhem söker 
matlagningskunnig pensionär 
(minst 65 år) som vill jobba 
deltid i frukostkafé. Omgå-
ende start.
tel. 0303-18 900.

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

Loppis 3 maj i Starrkärrs Byg-
degård kl 11-15. Kaffeserve-
ring. Välkomna att fynda!
tel. 0705-83 33 35

Ingen drömprins, enkel, ärlig 
och yrkesverksam herre 
söker yngre djur- och drog-
fri kvinna/ensam mor. Vi har 
avslutade relationer och hopp 
om ljusare framtid trots för-
pliktelser och vardagskrav. 
Svar till ”med i ny cd-skiva”, 
Alekuriren. Göteborgsvägen 
94. 446 33 Älvängen

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

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

Väldigt tam och snäll katt. 
Har varit hos oss i några 
veckor och verkar ha bosatt 
sig i vårt stall i starrkärr. 
Ingen som saknar sin lilla 
misse? tel. 0303-333 736

Stor bakluckeloppis vid 
Alebacken. Söndag 18/5 
kl 10-15. Pris/backlucka: 
100:-. Släp: 50:-. Försäljning 
av hamburgare och korv, 
kaffe med dopp. Boka plats 
på 0725-199444. Varmt 
Välkommen!

Skepplanda Hemvärns
och kulturförening

ÖVRIGT

Till Karin Palmqvist som 
inte bara är en underbar 
vän, utan också världens 
bästa djursjukvårdare som 
alltid ställer upp och hjälper 
till. Tack för att du finns!

Malin, Stina och Willow

...till arrangörerna av 
Vårmarknaden i Älvängen.

Nöjd besökare

En jättestor rosbukett till 
killarna som kör Ale taxi 
färdtjänst. Ni är alltid lika 
glada, hjälpsamma och tål-
modiga och i rätt tid. Ni är 
toppen. En lika stor ros-
bukett till tjtjerna (våra 
änglar) på hemtjänsten 
i Nol. Samma där, glada, 
hjälpsamma, tålmodiga, 
underbara. Tack!

Ingela och Bengt-Åke

Rosor till Tingbergsskolans 
Föräldrar och Anhöriga.
Ett stort tack till alla föräld-
rar och anhöriga som målat 
korridorer, klassrum och 
skolbiblioteket under påsk-
lovet. Listan över utförda 
arbeten kan göras lång men 
viktigast var nog att vi fått 
ordning på vårt skolbibli-
otek. Ett arbete som krävt 
åtskilligt med timmar då 
hela biblioteket legat ned-
plockar i flyttlådor.

Hälsningar Personalen,
Jan Andersson Rektor

VECKANS ROS

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 4/5-2014
Kamben

/kg
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KOM I FORM  
TILL SOMMAREN

TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID

199KR/MÅN

GYM
KONDITION

GRUPPTRÄNING
CROSSFIT442
SOL & RELAX

BARNDANS
REHAB

KOSTRÅDGIVNING
KIDZCLUB

PERSONLIG TRÄNING
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

SENIORKLUBB

100 GRUPPTRÄNINGS-

PASS I VECKAN!

TRÄNING
FÖR ALLA

GYMKORT 

LOKALT

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


