
Fanorna vajade 
på första maj

Regerar med 
löshår på nätet

Inget rekord 
för Medina

I dagarna två lever Ale Vikingagård upp och besökare både deltar i och njuter av de historiska vindslagen. I helgen räknades 
drygt 1500 gäster in och förutsättningarna var suveräna.

Vikingamarknad
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EN KONTAKT – ALL KOMPETENS
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trädgårdsarbetet i vår!

Ring: 0303-587 20
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 www.veteranpoolen.se

Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
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Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALLTID
LÖRDAGS-
ÖPPET

Hund eller 
katt?
Det spelar
ingen roll.
Vi hjälper
alla!

Dennis Ljunggren
socialdemokraterna.se

MINDRE KLASSER 
MER 

KUNSKAP

www.ale.nu

250 000
NYA JOBB ÄR 

BARA BÖRJAN...



Unga goda föredömen 
uppmärksammades 
och belönades med 

stipendier om 5000 kronor. 
I juryn som utsåg årets goda 
föredömen satt representan-
ter från alliansen. Majorite-
ten har alltid fått styra den-
na utnämning. Extra roligt 
då att fl era av mottagarna är 
aktiva i Socialdemokraternas 
ungdomsförbund SSU. Det 
visar att en politisk uppfatt-
ning inte måste begränsa 
möjligheten att uppskattas 
av en kommunledning med 
en annan ideologisk idé.

Valrörelsen börjar nu 
ta form på allvar. Först ut 
detta supervalår är valet till 
Europaparlamentet. Inte 
helt konstigt får kandidater-
na ägna en stor del av tiden 
åt att motivera varför detta 
val är viktigt för Sverige 
och den enskilde individen. 
Under den senaste mandat-
perioden har det klubbats 
igenom inte mindre än 952 
lagar i Europaparlamentet. 
Lagar som påverkar livet 
och förutsättningarna även 
i Sverige. Självklart har det 
därför en stor betydelse vil-
ka människor som represen-
terar dig och mig i Bryssel. 
Däremot håller jag med om 
att det känns både avlägset 
och ogreppbart. EU är en 
administrativt tung koloss 
både för de på insidan och 
oss på utsidan. Där har hela 
systemet en jätteutmaning. 
Det vi inte får grepp om 

har vi också väldigt svårt att 
förhålla oss till. EU måste 
bli mer pedagogiskt för att 
öka delaktigheten hos med-
borgarna. På den punkten 
har man fortfarande inte 
kommit särskilt långt och 
därför är jag orolig för att 
EU-valet riskerar att bli ett 
nytt fi asko.

Årets vikingamarknad 
hade marknadsförts mini-
malt lokalt, men lockade 
ändå drygt 1500 personer 
till gården. Kanske var det 
tur i oturen att marknadsfö-
ringen till aleborna nästan 
uteblivet för fl ertalet av 
besökarna kom utifrån. Vad 
hade hänt om även aleborna 
vallfärdat till arrangemang-
et? Vikingagården lever upp 
under dessa två dagar, men 
har annars en ganska svår 
situation. Det är både en 
verksamhet för personer i 
arbetsmarknadsåtgärder året 
runt och en turistattraktion 
under sommarhalvåret. 
Intäkterna till den här typen 
av verksamhet är minimala 
och kommunens ekonomis-
ka bidrag är begränsade. 
Det har i år medfört att 
Vikingagården håller stängt 

i juli, då personalfrågan 
inte har gått att lösa. Detta 
sker samtidigt som Ale och 
Lilla Edet kommun försöker 
entusiasmera företagan-
det inom turismnäringen 
i Göta älvdalen. Ibland är 
ekvationen svår att få ihop, 
men kanske är det just det 
privata näringslivet som är 
lösningen även för Vikin-
gagården. Om någon ska 
kunna få snurr och ekonomi 
i denna satsning som fått 
många EU-miljoner att rulla 
in i Ale krävs det kanske en 
entreprenör med lite vågade 
idéer och en förmåga att 
marknadsföra verksamheten. 
Intresset för vikingar och 
dess traditioner är tveklöst 
fortfarande mycket stort och 
så länge efterfrågan fi nns 
brukar varan gå att sälja.

EU-valet har betydelse

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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0707-36 85 31
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BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
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ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
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EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

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

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 20 maj, kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
såsom årsberättelse, bokslut och 
vägavgift samt framläggande av 

debiteringslängd och fastställande av 
förfallodag för debitering 2014-07-31.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 
på Skepplanda bíbliotek samt på 
hemsidan 14 dagar före årsmötet

www.vagforeningen.se

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

GUIDAD NATURVANDRING
Kvarnsjöarna (Risveden)
Söndag 11 maj, kl 10-15

Vackra sjöar och gammal naturskog 
Leif Danielsson leder en bitvis 
lätt vandring på stigar men också 
avstickare i obanad terräng. 
Vi tittar på djur och växter 
under vår färd förbi de tre 
Kvarnsjöarna samt Rullesjön och 
Grågåsevatten. Bra fotbeklädnad 
och matsäck rekommenderas. 
Samling på parkeringsplatsen 
vid Älvängens pendeltågstation. 
Mer information finns på: www.
vastkuststiftelsen.se 
Arrangör: Västkuststiftelsen

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

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

ENDAST:

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
torsdag 15 maj kl 15.00

PROgram
Sedvanliga mötesförhandlingar

Lars-Erik Frendberg spelar, sjunger  
och berättar härliga historier

Kaffe med tillbehör
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

Vaxning av underben

ord.pris 250kr st

Välkommen!

KÖP 3 BETALA FÖR 2

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

VAXNING
50%RABATT

Gäller t.o.m. 31/5

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: stängt

Handelsplats Älvängen

Veckans  
erbjudande! 
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quinoasallad med 
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Vi bjuder på en helhetslösning 
på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

Under den 
senaste man-
datperioden har 
det klubbats 

igenom inte mindre än 
952 lagar i Europaparla-
mentet.
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Vi bjuder på en helhetslösning 
på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

Under den 
senaste man-
datperioden har 
det klubbats 

igenom inte mindre än 
952 lagar i Europaparla-
mentet.

www.ale.se

VEM FÅR RÖSTA?
Rösträtt i valet till Europaparlamentet har den som fyllt 18 år senast 
på valdagen och
  är svensk medborgare och någon gång bott i Sverige, eller
  medborgare i någon av den Europeiska unionens medlemsstater, 

vara bosatt i Sverige och anmäld till den svenska röstlängden 
senast 30 dagar före valdagen.

Om du har rösträtt i valet får du ett röstkort med posten från 
Valmyndigheten. Dessa skickas ut den 2–7 maj. Om du anser att 
uppgifterna på röstkortet inte stämmer måste du skriftligen begära 
rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.
Skulle du förlora ditt röstkort kan kommunen skriva ut ett nytt åt 
dig. Ring 0303 33 00 00 eller skicka e-post till valnamnd@ale.se.

VALLOKALER 
På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta och var lokalen ligger. 
Alla vallokaler i Ale kommun är öppna kl 08.00–21.00 på valdagen 
den 25 maj. 

SÅ RÖSTAR DU I VALLOKAL PÅ VALDAGEN 
Vallokalens namn, adress och öppettider står på ditt röstkort. Har 
du tappat bort ditt röstkort kan du ringa till kommunen och få reda 
på vilken vallokal du ska gå till. Valsedlar finns i eller i anslutning till 
vallokalen. Kom ihåg att ta med dig id-handling.

TAXISERVICE FÖR RÖRELSEHINDRADE  
PÅ VALDAGEN 
Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till vallokalen 
kan boka taxi på kommunens bekostnad. Spara kvittot och skicka 
till Valnämnden, Ale kommun, 449 80 Alafors, så får du tillbaka de 
pengar du har lagt ut.

DU KAN RÖSTA I FÖRVÄG 
Om du inte kan rösta i din vallokal den 25 maj kan du förtidsrösta 
under perioden 7–24 maj. Du ska ha med dig ditt röstkort och en 
id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du låta en annan 
person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa 
sin id-handling.
I Ale kommun kan du förtidsrösta på följande platser:

Bohus servicehus 12–23 maj 
Vardagar kl 14.00–18.00

Älvängen dagcentralen 12–23 maj 
Vardagar kl 14.00–18.00

Kommunhus Nödinge 7–24 maj
(vid Svenheimers)  
Mån, ons–fre kl 08.00–16.30
Tis kl 08.00–18.30
Lör 24 maj kl 10.00–14.00
På Valmyndighetens webbplats, www.val.se, finns en  
komplett lista över alla platser som erbjuder förtidsröstning. 

RÖSTA MED BUD 
Om du är sjuk, funktionshindrad eller äldre och inte själv kan ta 
dig till din vallokal på valdagen eller till en röstningslokal och 
förtidsrösta kan du rösta med bud. Man kan också rösta med bud 
om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller får sin 
post av en lantbrevbärare. 
Budrösten har ett särskilt ytterkuvert som finns i röstningslokalerna 
och hos Valmyndigheten. Ytterkuvertet ska skrivas på av väljaren 
själv, budet och ett vittne. I första hand ber du någon i din närhet 
att vara bud. Även kommunen har två kommunala bud som du kan 
får hjälp av om du ska rösta med bud. De kommunala buden är 
tillgängliga under perioden 19–23 maj, mån, ons–fre kl 08.00–16.00, 
tis kl 08.00–19.00. Vill du komma i kontakt med de kommunala 
buden ringer du 0706 56 10 21 eller 0303 961 95.

MER INFORMATION 
Du är välkommen att ringa kommunen på tfn 0303 33 00 00 eller 
maila till valnamnden@ale.se. 

VILL DU VARA RÖSTMOTTAGARE? 
Är du intresserad att arbeta som röstmottagare i Ale den 25 maj 
eller vid höstens val den 14 september? Skicka en intresseanmälan 
på kommunens webbplats: www.ale.se/val2014, tryck på Jobba som 
röstmottagare och fyll i formuläret.

Information om valet från Ale kommun

Valet till Europaparlamentet  
genomförs den 25 maj
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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

För dig som är bor i Ale kommun 

Olle Ludvigsson har nummer två

Olle har fem fokus i EU-politiken:

Redan den 7 maj kan du rösta på Olle.

Ta med röstkort och id-handling.

NÖDINGE. Goda föredö-
men fi nns det aldrig för 
många av.

Men det fi nns många 
och några av dem 
uppmärksammades i 
samband med Festival-
borgsarrangemanget i 
onsdags kväll.

– Så häftigt! konsta-
terar eldsjälen i Pys-
selklubben i Nödinge, 
Batoul Raad, 17, en av 
tre stipendiater.

Ale kommuns ungdomssti-
pendium ”Ett gott föredöme” 
delas sedan ett par år tillbaka 
ut vid Festivalborg. I år hette 
stipendiaterna Pysselklub-
ben, Isabella Andersson och 
Hanna Johansson. 

Pysselklubben i Nödinge 
startades för sex år sedan 
efter ett initiativ av Batoul 
Raad. Hon ville ge ungdo-
mar ett bättre alternativ till 
att bara hänga ute, särskilt 
vänder sig verksamheten till 
unga tjejer. Aktiviteterna 
äger rum en gång i veckan, 
men i samband med lov har 
det ibland blivit mer.

– Framför allt vill jag att 
Pysselklubben ska vara en 
mysig mötesplats. Vi får ofta 
pysselmaterial sponsrat från 
olika företag och därför kos-
tar det inget att vara med. 
Stipendiet ska vi använda till 
mer material och särskilt sånt 
som vi inte annars har haft råd 
att köpa. Tidigare har vi också 
fått bidrag av Vakna, vilket har 
varit betydelsefullt för verk-
samheten, säger Batoul Raad.

Juryns motivering löd: Pys-
selklubben är en organisation 
skapad av unga för unga. Deras 
närmast unika verksamhet är en 
storhet i det lilla, Pysselklubben 
skapar möjlighet för unga att 
utveckla sin kreativitet i samva-
ro med andra.  Barn och ungas 
egna positiva engagemang är 
verkligen något värt att premie-
ra med 2014 års.

Demokratiarbete
Isabella Andersson, 17 år från 
Bohus, läser Barn- och fritids-
programmet på Mimers Hus 
i Kungälv. All sin lediga tid 
ägnar hon åt demokratiarbe-
te och samhällsengagemang. 
Hon sitter med i ungdoms-
rådet, arrangörsföreningen 
Löftet och är politiskt aktiv i 
SSU.

– Egentligen har jag ingen 
egen personlig fråga som dri-

ver mig, utan det jag helst vill 
är att påverka andra att också 
bli delaktiga. Det går verkli-
gen att påverka i Ale. Festival-
borg är ett bra exempel, säger 
Isabella som också avslöjar att 
stipendiet ska sparas.

– När jag fyller 18 ska 
mamma och jag resa till New 
York.

Motivering
Juryns motivering: Isabella är 
en tjej som engagerar sig i de 
människor som fi nns runt om 
henne och i samhället i stort. 
Genom sitt samhällsengagemang 
har Isabella trots sin unga ålder 
hunnit med att engagera sig i 
ungdomsrådet, SSU, Arrang-
örsföreningen Löftet och med-
verkar till att starta upp ett re-
gionalt ungdomsråd. Isabella är 
även engagerad i integrationslä-
ger för unga med och utan funk-
tionshinder.  Hon deltar i alla 
dessa sammanhang med ett stort 
hjärta och seriöst engagemang.

Hanna Johansson, 21, jobbar 
på korttidshemmet i Nödinge 
och läser andra året på Hög-
skolan Väst i Trollhättan där 
inriktningen är specialpeda-
gog.

– Jag läste omvårdnads-
programmet i Ale gymnasi-
um och gjorde min praktik på 

korttidshemmet i Nödinge. 
Jag kände direkt att det här 
var något jag ville jobba med. 
Stipendiet ska jag använda till 
körkortet.

Juryns motivering: Hanna 
arbetar under sin studietid på 

korttidshemmet i Nödinge. Hon 
har en fantastisk förmåga att in-
föra nya arbetssätt i bemötandet 
av de barn och unga hon arbetar 
med, något som inspirerar hen-
nes arbetskamrater och gör hen-
ne väldigt omtyckt av de unga.

Stipendiaterna utses på 
förslag från aleborna och de 
nominerade bedöms sedan av 
en grupp politiker från den 
rådande majoriteten. 

Stipendier till goda föredömen

Unga goda föredömen belönades med stipendier. Stående ses Pysselklubben i Nödinge från vän-
ster Från vänster Jara Raad, Mikaela Nilsson, Hiba Mushier och Batoul Raad. Sittande från vän-
ster: Hanna Johansson och Isabella Andersson. Stipendierna var på 5000 kronor vardera.

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

– Belönades under Festivalborg
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Bytardagen
Lördagen den 17 maj kl. 09:00-15:00 slår vi ett 
extra slag för återanvändning när vi arrangerar 
Bytardagen på Sörmossens återvinningscentral 
för första gången. 

Återanvändning står i fokus under Bytardagen. Att 
återanvända är ett miljövänligt och enkelt sätt att 
göra sig av med det som du inte längre behöver. 
Vad har du hemma som du inte har användning 
av? Kanske har du till exempel cyklar, skridskor, 
kläder, skor, böcker och leksaker som någon annan 
kan få glädje av.  

På återvinningscentralen kan du den här dagen 
skänka saker som du inte längre behöver vid ett 
särskilt bord. Samtidigt får du byta till dig något på 
bordet som du själv vill ha.

Arrangemanget kommer hållas utanför bommarna 
på Sörmossen återvinningscentral. Vill du enbart 
delta i Bytardagen behöver du alltså inte använda 
ditt ÅVC-kort men vill du lämna saker till återvin-
ning behöver du ha ditt ÅVC-kort till hands.

På gång

Inbjudan till heldagsinformation för 
nya företagare med Skatteverket! 
Datum: Plats: NyföretagarCentrum, 
Nol företagarcenter, Industrivägen 1, Nol 
Tid: 

Informationstillfället är mest riktat till dig som 
registrerat eller kommer att registrera enskild 
näringsverksamhet, men vi hjälper även dig som 
startat eller skall starta handels- eller aktiebolag. 
Områden vi kommer att beröra är till exempel: 

Preliminär skatt 
Bokföring 
Moms 
Arbetsgivare 
Kassaregister 

Våra informationsträffar är kostnadsfria. Vi bjuder 
på för- och eftermiddagsfika. Lunchen ordnar du 
på egen hand. Om du önskar får du gärna ta med 
dig en ”lunchlåda”. Tillgång till kylskåp och möjlig-
het att värma mat i mikrovågsugn finns. 

Välkommen att anmäla dig på vår hemsida: 
www.skatteverket.se. Under fliken ”Företag” väljer 
du rubriken ”Informationsträffar”. Välj datum eller 

näringsverksamhet”. Du kan också anmäla dig 

 
Välkommen önskar Skatteverket och Nyföretagar-
Centrum! 

MAJ

10
LÖRDAG Lennarts listor

Men hans nya granne Albertina är en helt annan typ. 
Hon påstår att det är ett äventyr att ändra sig. En dag 
föreslår Albertina en gemensam resa men hinner ge 
sig iväg innan Lennart stigit upp. 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. 

Fettar du till? 
Matfett och olja kan orsaka stopp om du häller 
ut det i vasken eller toaletten. Fettet och oljan
stelnar till en hård massa i ledningen och hindrar 

att rinna obehindrat i ledningarna.

Allt detta gör så att vi får avloppsstopp i ledning-
arna, vilket en del av våra kunder har fått känna
av med att få upp avloppsvattnet i källaren. Våra 
pumpar i pumpstationerna får också jobba
hårdare vilket leder till ökat slitage, större arbets-
belastning och ökade kostnader.

VA-enheten ber alla sina kunder att hälla fettet i 
t.ex. en mjölkförpackning och slänga det i
vanliga hushållssoporna istället för vasken och 
toaletten.

MAJ

7
ONSDAG Vårens böcker  

presenteras

din gratisbiljett på  biblioteket.  
Välkommen!

MAJ

16
FREDAG Stora Bokbytar- 

dagen i Ale
Ta med dig en bok hemifrån och byt med någon an-
nan, var som helst, när som helst. På jobbet. I skolan. 
På bussen och tåget.  Bokbytarbord (även ljudböcker) 
för barn och vuxna finns på: Ale bibliotek, Nödinge
Fredag 16 maj kl 10 – 17 Välkommen!

Nytt för i år – lördagsöppet i maj på Ale bibliotek, 
Nödinge Gäller 10/5, 17/5, 24/5 Välkommen!

Musik, sång, glada skämt, samt en nyskri-
ven pjäs av teatergruppen FLAMZZ. Dag-
ligt arbete i sammarbete med VAKNA och 
Ale Fritid. Biljetter finns på Ale bibliotek 
kostnad 50 kr. Föreställning på Teatern  
Ale gymnasium  kl. 19.00.
 

MAJ

13
TISDAG SPOTLIGHT

– en föreställning utöver  
det vanliga.

MAJ

12
MÅNDAG Lästips inför  

sommaren

Elinor och Hanna tipsar om bra 
sommarläsning för vuxna och 
barn. Skepplanda bibliotek kl. 

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

Konsert - Eden mellan fjällen 
Fredag 9 maj kl 19

Vida musikaliska vyer när violinisterna Duo Gelland 
möter sångerskan Gerd Ulander och altsaxofonis-
ten Lars-Göran Ulander. Kraftfullt och innerligt när 
Helmer Grundströms ord ställs bredvid kulning och 
jojk. Och skriet. Grundströms innerliga texter hörs 
både i tonsättningar av Erika Förare och Mikael 
Forsman och i improvisationer. Livets jojk av Olof 
Lindgren hörs bredvid alldeles nykomponerad 
musik av Marie Samuelsson och Zoltán Gaál. En 
mer ohörd sida av Edvard Munch presenteras också 
när hans texter här klingar ut i melodier av Ketil 

kr förbokas via mauritzbergkultur@telia.com tel. 

Arr: Kultur på Mauritzberg och Ale kommun i sam-
arbete med Älvtoner.
Samarr: Eden mellan seklerna, fjällen, segel är pro-
ducerad av Mikael Forsman i samarbete med River 
Stories/NorrlandsOperan med stöd av VG-regionen, 
Konstnärsnämnden och Art Management.



ALAFORS. Totalt samla-
des 268 ton batterier in 
i hela Sverige.

757,5 kg av dessa 
kom från årskurs 4 i 
Ahlafors Fria skola.

Håll Sverige Rent har 
defi nitivt lyckats lära en 
generation hur batte-
rier ska hanteras när de 
tjänat ut.

Batterijakten är en stor mil-
jöinsats. Många gamla bat-
terier ligger och skräpar i 
de svenska hushållen. Håll 
Sverige Rent engagerar lan-
dets elever i årskurs fyra att 
samla in dem. I potten häg-
rade i år en klassuppsättning 

med surfplattor, men dessa 
hamnade i Norrland där vin-
nande klasser samlat in 1455 
kg respektive 2193,5 kg bat-
terier.

Batterikunskap
Nu har det inte bara varit 
att samla in batterierna. Det 
har också handlat om att lära 
sig ta hand om dem och vad 
som händer om de hamnar i 
naturen.

– Knapp- och litiumbatte-
rier till exempel måste man 
tejpa så de inte läcker. De 
är brandfarliga, infomerar 
Yrsa. 

Insamlingen har ägt rum 
under tre veckor och bat-
terierna har lämnats in hos 
Clas Ohlson i Göteborg.

– Eleverna har varit helt 
suveräna och visat ett jätte-

stort intresse. De har all an-
ledning att vara stolta även 
om det inte blev några surf-
plattor denna gång. De har 
i alla fall visat att de tillhör 

några av Sveriges bästa bat-
terijägare, säger lärare Pia 
Ekelund.

Med 757,5 kg insamlade 
batterier hamnade Ahlafors 

Fria skola på 27:e plats i Sve-
rige och tredjen bäst i Västra 
Götaland.
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Nyfiken på 
lärlingsutbildning? 

Tisdagen den 13 maj  
kl 17-18.30 inbjuds Du  
till en ytterligare träff kring 

lärlingsutbildning.

Hjärtligt välkomna!!!

Hålstensvägen 6  
i Älvängen

0303-74 94 90

- Smartaste  

vägen till jobb!

Effektiva 
batterijägare

NÖDINGE. 250 kommu-
nala sommarjobb har 
lottats ut i Ale.

Jobben är varierande 
och kan vara allt från 
sommarmusikant till 
lägerledare på Krokhol-
men.

– I år fi ck de sökande 
presentera sig själv och 
sina önskemål lite mer 
ingående, vilket ska 
underlätta matchningen, 
säger Jörgen Östman, 
enhetschef på arbets-
marknadsenheten i Ale.

Lottningen skedde digitalt 
med Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordfö-
rande, Boel Holgersson 
(C), som ytterst ansvarig. Av 
de 250 sommarjobben var 
101 reserverade för en prio-
riterad målgrupp ungdomar. 
I denna grupp ingick bland 
andra de som sökte förra 
året och inte fi ck chansen att 
jobba. Årets sommarjobbare 
ska vara födda 1997-98 och 
totalt var det 430 som sökte.

– Det är en något lägre 
siffra än i fjol och det tolkar 
jag som positivt. Det bör 
tyda på att konjunkturen är 
på väg upp och att fl er har 
fått sommarjobb i näringsli-
vet, säger Jörgen Östman.

I samband med sin an-
sökan har ungdomarna fått 
önska i vilken kommundel 
de helst vill placeras i, under 
vilken period och inom vilket 
verksamhetsområde. Dessut-
om fi ck de skriva lite om sig 
själva.

– Vi hoppas att detta ska 
göra att fl er hamnar rätt di-
rekt. Skulle man känna att 
man är helt felplacerad kan 
man alltid önska om att få 
byta, säger Lillie Östlund.

Ett av sommarjobben i år 
kommer vara att få doku-
mentera och intervjua årets 
feriearbetare. Några kom-
mer också att få jobba som 
sommarmusikanter och un-
derhålla på kommunens äld-
reboenden.

– Som vanligt har som-
marlägret på Krokholmen 
varit populärt att söka till, 
men också kontorsjobb har 
stått högt i kurs. Det är bland 
annat upphandlingsenheten 
som behöver hjälp med att 
sortera, scanna och arkive-
ra handlingar, säger Daniel 
Norlander.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sommar-
jobben 
utlottade

SOMMARJOBB

Antal: 250
Antal sökande: 430
Ersättning: 65 kr/timme + 
12% semesterersättning.
Populärast: Lägerledare på 
Krokholmen.
Sommarjobben sker under 
tre veckor i tre olika peri-
oder, vecka 25-27, 28-30, 
31-33.

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

HÄLJERED. Vikinga-
gården håller stängt i 
sommar.

Personalen är slut-
körd och behöver vila.

Nu försöker Kultur- 
och fritidsnämnden be-
gränsa verksamhetens 
uppdrag.

Ale Vikingagård i södra Äl-
vängen har en bred verk-
samhet. Det är inte bara ett 
turistmål under sommarhal-

våret, utan också en plats för 
arbetsträning och personer i 
arbetsmarknadsåtgärder. Ale 
kommun har två heltidsan-
ställda som ska leda det dag-
liga arbetet och planera för 
det som komma skall. Vikin-
gagården tar också emot stu-
diebesök, arrangerar före-
tagsgillen, bröllop och andra 
event. Det fi nns med andra 

ord många strängar på lyran.
– Det har varit en an-

strängd situation länge på 
vikingagården. Verksam-
heten skulle självklart behö-
va mer pengar, men vi har 
inte kunnat prioritera det. 
Vi kan också konstatera att 
uppdraget är väldigt splitt-
rat och bidrar självklart till 
att personalen känner sig 

sliten. Det måste vi se över 
nu. Vi för en bra politisk 
dialog över blockgränsen 
och jag tror det hade varit 
bra om vi kunde enas om en 
samsyn på vikingagården. 
Jag tror vi måste fokusera 
verksamheten och inse att vi 
inte kan göra allt samtidigt. 
Åtminstone inte med de re-
surser som vi idag förfogar 
över , säger Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

Tråkigt besked
För en tid sedan meddelade 
verksamhetschef, Michael 
Svensson, att personalen 
på vikingagården är så an-
strängd att verksamheten 
inte kan hållas öppen i som-
mar.

– Ett tråkigt besked, men 

personalen är det viktigaste 
vi har och då är det bara att 
acceptera fakta, säger Isabell 
Korn.

Resurserna kan möjligtvis 
bli större i framtiden. Paral-
lellt utreder nämligen kom-
munledningen möjligheten 
att anlägga en campingplats 
vid vikingagården. Detta ska 
medföra ett bättre underlag 
och en högre besöksfrek-
vens.

– Länsstyrelsen stoppade 
arbetet med detaljplanen 
eftersom marken vi vill an-
vända inte har utretts grund-
ligt. Här kan fi nnas värde-
fulla fynd och därför måste 
vi genomföra en fullständig 
utredning. Det saknas cam-
pingalternativ i Göta älvda-
len så det är något vi tror 
mycket på, avslutar Isabell 
Korn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vikingagården stänger i sommar

Batterijägare. Årskurs 4 i Ahlafors Fria Skola deltog i den batterijakt som organisationen Håll Sve-
rige Rent arrangerat i vår. Totalt samlades 268 ton in i hela Sverige, varav 757,5 kg kom från Ala-
fors miljöhjältar. Den prestationen placerade dem på tredje plats i Västra Götaland.
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ALAFORS. Totalt samla-
des 268 ton batterier in 
i hela Sverige.

757,5 kg av dessa 
kom från årskurs 4 i 
Ahlafors Fria skola.

Håll Sverige Rent har 
defi nitivt lyckats lära en 
generation hur batte-
rier ska hanteras när de 
tjänat ut.

Batterijakten är en stor mil-
jöinsats. Många gamla bat-
terier ligger och skräpar i 
de svenska hushållen. Håll 
Sverige Rent engagerar lan-
dets elever i årskurs fyra att 
samla in dem. I potten häg-
rade i år en klassuppsättning 

med surfplattor, men dessa 
hamnade i Norrland där vin-
nande klasser samlat in 1455 
kg respektive 2193,5 kg bat-
terier.

Batterikunskap
Nu har det inte bara varit 
att samla in batterierna. Det 
har också handlat om att lära 
sig ta hand om dem och vad 
som händer om de hamnar i 
naturen.

– Knapp- och litiumbatte-
rier till exempel måste man 
tejpa så de inte läcker. De 
är brandfarliga, infomerar 
Yrsa. 

Insamlingen har ägt rum 
under tre veckor och bat-
terierna har lämnats in hos 
Clas Ohlson i Göteborg.

– Eleverna har varit helt 
suveräna och visat ett jätte-

stort intresse. De har all an-
ledning att vara stolta även 
om det inte blev några surf-
plattor denna gång. De har 
i alla fall visat att de tillhör 

några av Sveriges bästa bat-
terijägare, säger lärare Pia 
Ekelund.

Med 757,5 kg insamlade 
batterier hamnade Ahlafors 

Fria skola på 27:e plats i Sve-
rige och tredjen bäst i Västra 
Götaland.
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Nyfiken på 
lärlingsutbildning? 

Tisdagen den 13 maj  
kl 17-18.30 inbjuds Du  
till en ytterligare träff kring 

lärlingsutbildning.

Hjärtligt välkomna!!!

Hålstensvägen 6  
i Älvängen

0303-74 94 90

- Smartaste  

vägen till jobb!

Effektiva 
batterijägare

NÖDINGE. 250 kommu-
nala sommarjobb har 
lottats ut i Ale.

Jobben är varierande 
och kan vara allt från 
sommarmusikant till 
lägerledare på Krokhol-
men.

– I år fi ck de sökande 
presentera sig själv och 
sina önskemål lite mer 
ingående, vilket ska 
underlätta matchningen, 
säger Jörgen Östman, 
enhetschef på arbets-
marknadsenheten i Ale.

Lottningen skedde digitalt 
med Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordfö-
rande, Boel Holgersson 
(C), som ytterst ansvarig. Av 
de 250 sommarjobben var 
101 reserverade för en prio-
riterad målgrupp ungdomar. 
I denna grupp ingick bland 
andra de som sökte förra 
året och inte fi ck chansen att 
jobba. Årets sommarjobbare 
ska vara födda 1997-98 och 
totalt var det 430 som sökte.

– Det är en något lägre 
siffra än i fjol och det tolkar 
jag som positivt. Det bör 
tyda på att konjunkturen är 
på väg upp och att fl er har 
fått sommarjobb i näringsli-
vet, säger Jörgen Östman.

I samband med sin an-
sökan har ungdomarna fått 
önska i vilken kommundel 
de helst vill placeras i, under 
vilken period och inom vilket 
verksamhetsområde. Dessut-
om fi ck de skriva lite om sig 
själva.

– Vi hoppas att detta ska 
göra att fl er hamnar rätt di-
rekt. Skulle man känna att 
man är helt felplacerad kan 
man alltid önska om att få 
byta, säger Lillie Östlund.

Ett av sommarjobben i år 
kommer vara att få doku-
mentera och intervjua årets 
feriearbetare. Några kom-
mer också att få jobba som 
sommarmusikanter och un-
derhålla på kommunens äld-
reboenden.

– Som vanligt har som-
marlägret på Krokholmen 
varit populärt att söka till, 
men också kontorsjobb har 
stått högt i kurs. Det är bland 
annat upphandlingsenheten 
som behöver hjälp med att 
sortera, scanna och arkive-
ra handlingar, säger Daniel 
Norlander.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sommar-
jobben 
utlottade

SOMMARJOBB

Antal: 250
Antal sökande: 430
Ersättning: 65 kr/timme + 
12% semesterersättning.
Populärast: Lägerledare på 
Krokholmen.
Sommarjobben sker under 
tre veckor i tre olika peri-
oder, vecka 25-27, 28-30, 
31-33.
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Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 15 april 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 30 april genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla  
i Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

SURTE. För sju år sedan 
startade Ida Backlund 
det webbaserade lös-
hårsföretaget Rapunzel 
of Sweden.

Idag omsätter bolaget 
över 100 miljoner kro-
nor, har 220 000 kunder 
och fi nns representera-
de i mer än 60 länder.

I torsdags fi ck kom-
munens företagare 
lyssna till Idas fantastis-
ka resa.

Extrastolar fi ck sättas in i 
hyttan på Glasbruksmuseet, 
så att alla gäster till torsda-
gens företagarträff skulle få 
plats.

– Vad roligt att se så 
mycket folk här, konstatera-
de avgående näringslivschef 
Jannike Åhlgren som ledde 
samtalet med förmiddagens 
huvudperson – Ida Backlund.

Hennes företag Rapuzel 
of Sweden har haft en stor 
tillväxt på senare år. Ida har 
även skapat stiftelsen Rapun-
zel vs. Cancer med syfte att 
donera medel till organisa-
tioner som arbetar mot can-
cer.

Ida Backlund berättade på 
ett ödmjukt och inspirerande 
sätt om sin bakgrund, om sitt 
liv som företagare och hur 
hon lyckats göra Rapunzel of 
Sweden så framgångsrikt.

– Allting har gått väldigt 
fort, det har hänt väldigt 
mycket på kort tid.

Ida Backlund växte upp 
i en liten by tio mil utanför 
Umeå där det var jordbruk 
som gällde.

– Mina föräldrar sade att 
vad du än vill göra så står 
vi bakom dig. Jag fi ck också 
med mig att det krävs hårt 
arbete för att lyckas.

Entreprenörskapet visade 
sig i unga år. Som femåring 
bakade Ida Backlund kakor 
som hon sedan sålde i grann-
skapet. Förtjänsten blev 2 

000 kronor.
– Jag har alltid varit en 

sådan person som tagit tag i 
saker, varit med och arrang-
erat skolresor, klassfester och 
så vidare.

I gymnasiet var Ida med 
och startade ett UF-företag, 
som vann pris för bästa tjänst 
i Västerbotten.

– Det var då jag insåg att 
jag ska ha företag. Allt hän-
der av en anledning i livet, så 
resonerar jag.

Efter att ha rest och jobbat 
utomlands och därefter arbe-
tat i receptionen på en cam-
ping samt inom vården kom 
Ida Backlund på idén med 
sitt löshårsföretag.

– Jag har själv använt lös-
hår sedan jag var 13 år. 

Hon beställde hem va-
ruprover som tjejkompisarna 
fi ck testa. Det gav ringar på 
vattnet och efter fyra måna-
der bestämde sig Ida Back-
lund att starta en webbshop.

– Jag tänkte att det fi nns 
väl fl er än mig och folk här-
omkring som är intresserade 
av löshår. Det var därför jag 
startade en webbshop istället 
för en fysisk butik i Umeå.

Resten är historia och idag 
är Rapunzel of Sweden ett 
framgångsrikt företag på den 
internationella marknaden.

– Jag vill verkligen att alla 
kunder ska vara nöjda med de 
produkter som de köper av 
oss. Det är den bästa mark-
nadsföringen man kan tänka 
sig, säger Ida Backlund.

Ida Backlund driver det webbaserade löshårsföretaget Rapun-
zel of Sweden.

– Idas framgångsrika resa

Inspirerande
företagarträff i Surte

TEXT & BILD
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 Många företagare hade sökt sig till Glasbruksmuseet i torsdags. 

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM

 I ÄLVÄNGEN!   

 

Gäller ord. pris

Gilla oss
på Facebook

MAJ!

OLLE
LUDVIGSSON
KANDIDAT I EU-VALET

RÄTTVISA
VILLKOR OCH
FLER JOBB
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NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna i Ale har gjort 
första maj till en famil-
jedag.

Hoppborg och ansikts-
målning granne med 
djupa tal om Europa och 
Ales framtid.

– Europa behöver en 
omstart med en helt an-
nan politik och för det 
kärvs ett ändrat majori-
tetsläge. Den ändringen 
måste vi fixa i detta val, 
sa Olle Ludvigsson (S), 
huvudtalare på årets 
förstamajdemonstration 
på Ale Torg.

Den 25 maj är det val till 
Europaparlamentet. Olle 
Ludvigsson förbereder sig 
för en ny mandatperiod och 
för att vinna väljarnas kryss 
betonade han betydelsen av 
att använda rösträtten. 

– Röstsedeln är ett avgö-
rande verktyg för att motver-
ka främlingsfientlighet skapa 
ordning på tillväxten, job-
ben, välfärden och den so-
ciala sammanhållningen. Vi 
måste göra Europa rött igen.

Olle Ludvigsson fokuse-
rade på tre områden i sitt tal. 
Nummer ett var att skapa 
ordning och reda på arbets-
marknaden.

– I hela Europa har hö-
germajoriteter riktat in sig 
på att decimera facken, för-
svaga kollektivavtalen, sänka 
lönerna och göra de otrygga 
anställningarna vanligare. 
Den svenska regeringen har 
hejat på och i flera avseenden 
försökt driva Sverige åt sam-
ma håll. Titta bara på reger-
ingens agerande kring viss-
tidsanställningarna. I strid 
mot EU-reglerna kräver re-
geringen att svenska arbets-
givare ska kunna stapla viss-
tider på varandra hur länge 
som helst. Arbetstagare ska 
tvingas leva med osäkra viss-
tider långa tidsperioder.

Fokusområde två var 
jämställdheten. Även detta 
understryker Ludvigsson är 
något den svenska regering-
en har misslyckats med. Han 
menar att jämställdhetsut-
vecklingen har stått stilla i 
Sverige sedan alliansen till-
trädde 2006 Andra länder 
har börjat springa förbi.

– Det är oroväckande. Fler 
kvinnor måste ges möjlighet 
att jobba mer. Idag är många 
fastlåsta i ofrivilliga deltider. 
Andra begränsas av bristfäl-
lig barn- och äldreomsorg.
Lönegapet mellan män och 
kvinnor måste bort. Att kvin-
nor fortfarande får mindre 
betalt för samma jobb är en 
direkt pinsam kvarleva från 
det förgångna.

Det som dock skrämmer 
Ludvigsson mest är den höga 
ungdomsarbetslösheten, inte 
bara i Sverige, utan även i 
EU.

– Ungdomsarbetslösheten 

har bitit sig fast på skyhöga 
nivåer. I EU finns 5,5 mil-
joner arbetslösa ungdomar. 
I Sverige omkring 160 000, 
långt sämre än i jämförbara 
EU-länder. Vi måste dra i 
handbromsen. Vi måste ta 
tag i problemet och vi mås-
te göra det snabbt. Europa 
är på väg att förlora en ung-
domsgeneration. Med bättre 
utbildning kan arbetslösa 
ungdomar bygga den kom-
petens som krävs för att ta 
de jobb som finns, menade 
Ludvigsson.

Ungdomsarbetslösheten
Oppositionsråd Paula Örn 
(S) ägnade en stor del av sitt 
tal åt årets förstamajparoll; 
Ingen ung utan jobb!

– Vi socialdemokrater sa 
redan i höstas att de pengar 
som finns tillgängliga i år 
för särskilda insatser skulle 
användas till att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten. För 
varje ung som tappar fram-
tidstron under månad efter 
månad av arbetslöshet är en 
ovärderlig förlust för vårt 
samhälle. Vi socialdemokra-
ter ville satsa 8 miljoner på 
att utveckla vårt arbete och 
för att ingen ung i Ale skulle 
vara utan jobb eller utbild-
ning. I Ale har vi dubbelt så 
hög ungdomsarbetslöshet 
som i Kungälv och det kan 
väl aldrig vara okej? Vi i Ale 
kan bättre än så!

Hon tog också tillfället i 
akt att pekar på ett antal svik-
na vallöften som hon anser 
att den moderatledda allian-
sen i Ale gjort sig skyldig till.

– De skulle öppna tre nya 
ungdomsgårdar, det skulle 

bli sju totalt. Resultatet är 
att de lyckats stänga en så att 
vi nu bara har tre kvar. Man 
lovade ”ytterligare en perso-
nal per avdelning” i vården. 
Personaltätheten är samma 
som när de tillträdde och jag 
tror inte den personal som i 
förra veckan gav oss politiker 
ett desperat protestbrev om 
situationen på Vikadamm 
efter moderatledningens 
stängningar av korttidsen-
het och rehab känner att det 
vallöftet är infriat heller, sa 
Paula Örn innan hon avrun-
dade med en förhoppning 
om förändring.

– Vi hoppas och tror att 
aleborna inte går på allian-
sens tomma löften ännu en 
gång utan istället röstar för 
ett framtidens Ale där våra 
äldre får hemlagad mat, våra 
unga sommarjobb och ut-
bildning och där det finns 
fler lärare i våra skolor. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ingen ung utan jobb
– Tydlig målsättning på årets första maj

Olle Ludvigsson (S) kandiderar till en ny period i EU-parlamentet. Han majtalade på Ale Torg i 
torsdags och betonade vikten att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Paula Örn (S), oppositionsrådet, anklagade den moderatledda alliansen för svikna vallöften.

Ett hundratal alebor deltog i årets förstamajdemonstration i Nödinge. Parollen var ”Ingen ung utan jobb”.

Första maj i Ale vill Socialde-
mokraterna göra till en famil-
jedag och kryddade därför för 
andra året i rad arrangemanget 
med aktiviteter även för barn.

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N



VECKA 19         NUMMER 18|08

NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna i Ale har gjort 
första maj till en famil-
jedag.

Hoppborg och ansikts-
målning granne med 
djupa tal om Europa och 
Ales framtid.

– Europa behöver en 
omstart med en helt an-
nan politik och för det 
kärvs ett ändrat majori-
tetsläge. Den ändringen 
måste vi fixa i detta val, 
sa Olle Ludvigsson (S), 
huvudtalare på årets 
förstamajdemonstration 
på Ale Torg.

Den 25 maj är det val till 
Europaparlamentet. Olle 
Ludvigsson förbereder sig 
för en ny mandatperiod och 
för att vinna väljarnas kryss 
betonade han betydelsen av 
att använda rösträtten. 

– Röstsedeln är ett avgö-
rande verktyg för att motver-
ka främlingsfientlighet skapa 
ordning på tillväxten, job-
ben, välfärden och den so-
ciala sammanhållningen. Vi 
måste göra Europa rött igen.

Olle Ludvigsson fokuse-
rade på tre områden i sitt tal. 
Nummer ett var att skapa 
ordning och reda på arbets-
marknaden.

– I hela Europa har hö-
germajoriteter riktat in sig 
på att decimera facken, för-
svaga kollektivavtalen, sänka 
lönerna och göra de otrygga 
anställningarna vanligare. 
Den svenska regeringen har 
hejat på och i flera avseenden 
försökt driva Sverige åt sam-
ma håll. Titta bara på reger-
ingens agerande kring viss-
tidsanställningarna. I strid 
mot EU-reglerna kräver re-
geringen att svenska arbets-
givare ska kunna stapla viss-
tider på varandra hur länge 
som helst. Arbetstagare ska 
tvingas leva med osäkra viss-
tider långa tidsperioder.

Fokusområde två var 
jämställdheten. Även detta 
understryker Ludvigsson är 
något den svenska regering-
en har misslyckats med. Han 
menar att jämställdhetsut-
vecklingen har stått stilla i 
Sverige sedan alliansen till-
trädde 2006 Andra länder 
har börjat springa förbi.

– Det är oroväckande. Fler 
kvinnor måste ges möjlighet 
att jobba mer. Idag är många 
fastlåsta i ofrivilliga deltider. 
Andra begränsas av bristfäl-
lig barn- och äldreomsorg.
Lönegapet mellan män och 
kvinnor måste bort. Att kvin-
nor fortfarande får mindre 
betalt för samma jobb är en 
direkt pinsam kvarleva från 
det förgångna.

Det som dock skrämmer 
Ludvigsson mest är den höga 
ungdomsarbetslösheten, inte 
bara i Sverige, utan även i 
EU.

– Ungdomsarbetslösheten 

har bitit sig fast på skyhöga 
nivåer. I EU finns 5,5 mil-
joner arbetslösa ungdomar. 
I Sverige omkring 160 000, 
långt sämre än i jämförbara 
EU-länder. Vi måste dra i 
handbromsen. Vi måste ta 
tag i problemet och vi mås-
te göra det snabbt. Europa 
är på väg att förlora en ung-
domsgeneration. Med bättre 
utbildning kan arbetslösa 
ungdomar bygga den kom-
petens som krävs för att ta 
de jobb som finns, menade 
Ludvigsson.

Ungdomsarbetslösheten
Oppositionsråd Paula Örn 
(S) ägnade en stor del av sitt 
tal åt årets förstamajparoll; 
Ingen ung utan jobb!

– Vi socialdemokrater sa 
redan i höstas att de pengar 
som finns tillgängliga i år 
för särskilda insatser skulle 
användas till att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten. För 
varje ung som tappar fram-
tidstron under månad efter 
månad av arbetslöshet är en 
ovärderlig förlust för vårt 
samhälle. Vi socialdemokra-
ter ville satsa 8 miljoner på 
att utveckla vårt arbete och 
för att ingen ung i Ale skulle 
vara utan jobb eller utbild-
ning. I Ale har vi dubbelt så 
hög ungdomsarbetslöshet 
som i Kungälv och det kan 
väl aldrig vara okej? Vi i Ale 
kan bättre än så!

Hon tog också tillfället i 
akt att pekar på ett antal svik-
na vallöften som hon anser 
att den moderatledda allian-
sen i Ale gjort sig skyldig till.

– De skulle öppna tre nya 
ungdomsgårdar, det skulle 

bli sju totalt. Resultatet är 
att de lyckats stänga en så att 
vi nu bara har tre kvar. Man 
lovade ”ytterligare en perso-
nal per avdelning” i vården. 
Personaltätheten är samma 
som när de tillträdde och jag 
tror inte den personal som i 
förra veckan gav oss politiker 
ett desperat protestbrev om 
situationen på Vikadamm 
efter moderatledningens 
stängningar av korttidsen-
het och rehab känner att det 
vallöftet är infriat heller, sa 
Paula Örn innan hon avrun-
dade med en förhoppning 
om förändring.

– Vi hoppas och tror att 
aleborna inte går på allian-
sens tomma löften ännu en 
gång utan istället röstar för 
ett framtidens Ale där våra 
äldre får hemlagad mat, våra 
unga sommarjobb och ut-
bildning och där det finns 
fler lärare i våra skolor. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ingen ung utan jobb
– Tydlig målsättning på årets första maj

Olle Ludvigsson (S) kandiderar till en ny period i EU-parlamentet. Han majtalade på Ale Torg i 
torsdags och betonade vikten att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Paula Örn (S), oppositionsrådet, anklagade den moderatledda alliansen för svikna vallöften.

Ett hundratal alebor deltog i årets förstamajdemonstration i Nödinge. Parollen var ”Ingen ung utan jobb”.

Första maj i Ale vill Socialde-
mokraterna göra till en famil-
jedag och kryddade därför för 
andra året i rad arrangemanget 
med aktiviteter även för barn.

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

NUMMER 18         VECKA 19| 09

BOHUS. Så har service-
butiken i Bohus centrum 
slagit upp dörrarna igen.

Bröderna Sam och 
Iman Alikhan är nya 
ägare till Bohus Spel & 
Tobak.

– Vårt mål är att få 
hit Svenska Spel, ATG, 
Posten samt Västtrafi k, 
säger Sam till lokaltid-
ningen.

Det har bara gått en dryg 
vecka sedan Sam och Iman 
Alikhan hälsade de första 

kunderna till Bohus Spel & 
Tobak välkomna.

– Alla är jätteglada över 
att butiken har öppnat. Det 
behövs en sådan här verk-
samhet i Bohus, förklarar 
Iman.

För tillfället består utbu-
det av bland annat tidningar, 
dricka, godis och glass. För-
hoppningen är emellertid att 
komplettera verksamheten 
med diverse tjänster.

– Vi har lagt ut önskelis-
tor som folk kan skriva på. 
Vi uppmanar ortsborna att 
göra det. Listorna ska vi ha 

som underlag när vi ansöker 
om service gällande spel, 
post samt påfyllning av Väst-
trafi ks kort, säger Sam och 
fortsätter:

– Bohus är en knutpunkt. 
I samhället bor många äldre 
människor som nu behöver 
ta sig till Surte eller Nödinge 
för att kunna uträtta sina 
postärenden exempelvis. Vi 
hoppas verkligen kunna bli 
en fullskalig servicebutik vad 
det lider.

JONAS ANDERSSON

Sam och Iman Alikhan är nya ägare till Bohus Spel & Tobak.

Utanför återvinningscentralen kommer Bytardagen att äga rum nästa lördag.

Servicebutik har öppnat i Bohus

BOHUS. Lördagen den 
17 maj slår elva kom-
muner i Västsverige ett 
extra slag för återan-
vändning.

Då arrangeras näm-
ligen Bytardagen för 
första gången.

– Det handlar om att 
ta med sig funktions-
dugliga saker upp till 
Sörmossen som man 
själv inte vill ha, men 
som någon annan kan få 
nytta av, säger renhåll-
ningschef Carina Åberg.

Bytardagen ska ses som en 
utveckling av Återvinning-
ens dag som har arrangerats 
i september de senaste sex 
åren.

– Istället för att materialå-
tervinna saker så återanvänds 
dem. Återanvändning är det 
näst högsta trappsteget i 
EU:s så kallade avfallstrappa, 
säger Annica Jansson, koor-
dinator för Bytardagen i Ale.

Återvinningscentralen 
på Sörmossen håller öppet 
som vanligt denna lördag. 
Bytardagen är på området 
innanför grindarna, men 
utanför bommen.

– Det innebär att man som 
besökare till Bytardagen inte 
behöver dra sitt ÅVC-kort. 
Parkering sker längs vägen. 
Vi kommer att ha extrainsatt 

personal som organiserar 
och hjälper alla de alebor 
som vill lämna och byta till 
sig saker. Vi sörjer för att det 
blir en snabb hantering, un-
derstryker Annica Jansson.

Vilka saker platsar på 
Bytardagen?

– I stort sett alla produkter 
förutom stora elektronikpry-
lar och stora möbler. Jag kan 
tänka mig att barnartiklar 
blir populärt, men även cyk-
lar, skridskor och så vidare.

Ambitionen är att göra 
Bytardagen till en återkom-
mande aktivitet en gång i 
halvåret.

– Det stämmer varför näs-
ta tillfälle kommer att äga 
rum i september, säger Cari-
na Åberg.

Bytardagen arrangeras 
förutom i Ale också i Göte-
borg, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö samt på Renova.

JONAS ANDERSSON

Bytardag på Sörmossen
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Annica Jansson är koordinator 
för Bytardagen som arrang-
eras på Sörmossen lördagen 
den 17 maj.

EU ÄR BRA 
FÖR VÄST-
SVERIGE!
KRYSSA CECILIE

TILLSAMMANS

FÖRBÄTTRAR

VI ALE
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Skicka  
en envis  
journalist  
till Bryssel.

Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.
#larstillbrysselEU ska bekämpa  

organiserad  
brottslighet,  
men inte röra  
vår äldreomsorg.
Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.

#larstillbryssel

EU ska främja  
handeln,  
men ingen  
euro i Sverige.
Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.

#larstillbryssel

Rätt agenda i EU; 

1. Begränsa brysselbyråkratin 
2. Bekämpa brott tillsammans 
3. Stå upp för människovärdet 

5. Höj miljöambitionen. Rösta på kristdemokraterna till EU

Ale och Lilla Edet

HÄLJERED. På fredag 
smäller det.

Då sker nämligen 
premiären av Äskas 
Belöning.

– Det är roligt att 
vara tillbaka på Ale 
Vikingagård. Miljön är 
storslagen, säger Göran 
Antonsson, en av vete-
ranerna.

Äskas prövning hade sin ur-
premiär på Ale Vikingagård 
i augusti 2006. Nu kommer 
uppföljaren – Äskas Belö-
ning.

– Jag vill emellertid po-
ängtera att detta är en fri-
stående uppföljare. Vissa ka-
raktärer från Äskas prövning 
lever dock vidare, förklarar 
manusförfattare och tillika 
regissör Tina Friis Hall-
berg.

Repetitionerna har ägt 
rum i Skepplanda bygdegård 
fram till april då teateren-
semblen kunde fl ytta utom-
hus och inta vikingagården.

– Det är naturligtvis en 
helt annan grej. Givetvis 

hade man önskat några mer 
reptillfällen här på plats, 
men nu är det som det är. 
Det känns trots allt väldigt 
bra och det ska bli roligt att 
få komma igång på allvar, 
säger Göran Antonsson från 
Ale Teatersällskap.

Vad skiljer Äskas Belö-
ning från Äskas prövning?

– Det här är en betydligt 
lugnare pjäs än den förra. 
Det är inte en massa slags-
mål och dödande. Fast själv-
klart kommer det att vara 
någon i föreställningen som 
dör, säger Tina Friis Hall-

berg hemlighetsfullt.
Premiären äger rum nu på 

fredag den 9 maj och sedan 
blir det ytterligare åtta spel-
tillfällen under maj månad.

– Nu hoppas vi verkligen 
att väderleken är på vår sida. 
Det är inget tak över läkta-
ren varför regnkläder re-
kommenderas om det skulle 
komma nederbörd. Ta inga 
paraplyer, det skymmer. Se-
dan är sittlapp inte så dumt 
att ha med sig då det är 
träbänkar som gäller, säger 
Tina Friis Hallberg.

Hur är din känsla inför 

premiären?
– Den är bra. Nytt är att 

vi har hjälp av skådespelare 
från Ljudaborg i Lödöse och 
Pelarteatern i Alafors. Det 
svåra är att veta vad jag kan 
få ut av dem, mina kollegor 
från Ale Teatersällskap kän-
ner jag ju sedan tidigare. Jag 
måste dock säga att alla i en-
semblen är jätteduktiga. To-
talt är det 35 personer som 
agerar. 

Hur lång är föreställ-
ningen?

– Två timmar inkluderat 
en kaffepaus. 

Nu på fredag är det premiär för vikingaspelet Äskas Belöning på Ale Vikingagård.

Göran Antonsson och Jan Pettersson vid repetitionerna av 
Äskas Belöning.

Äska själv – Barbro Oskarsson.Tina Friis Hallberg är manus-
författare och tillika regissör.

Jenny Andersson, Ewa Larsson och Karin Simonsen är tre av 
skådespelarna i det nya vikingaspelet, som har premiär på 
fredag.

– Premiär 
för Äskas 
Belöning

Teater på Ale Vikingagård

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Teater på Ale Vikingagård

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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DU VÄLJER 
DIN FRAMTID!

www.ale.se

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS
HOS KOMVUX I ALE GYMNASIUM, 

NÖDINGE TISDAG 20/5 KL 16-19

Nu kan du söka till  
höstens kurser via 
webbansökan!
Gäller för kurser med start i augusti
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Ale Rotaryklubb gästa-
des måndagen den 28 april 
av Martha Ehlin som berät-
tade sin gripande historia 
om hur hon blev kvitt en 
allvarlig form av cancer.

Martha Ehlin har startat 
och är drivande i organisa-
tionen MOD - Mer Organ-
Donation - som arbetar för 
att öka antalet organdona-
tioner i Sverige. Hon om 
någon vet hur viktigt det 
är att fl er i går från ord till 
handling och aktivt säger 
ja till organdonation och 
därmed korta tiderna och 
minska lidandet för de som 
måste få en transplantation.

Hon fi ck en ovanlig 
cancerdiagnos. Behandlings-
alternativet för att avlägsna 
tumörvävnaden var utbyte 
av magsäck, bukspottkörtel, 
lever, tolvfi ngertarm och 
tunntarm.  Läkarna bedöm-
de att Martha skulle både 
orka och överleva transplan-
tationen. Sedan måste hon 
själv bestämma väg. 

– Jag våndades. Var det 
kanske bättre med cellgifter? 
Nej, så ville jag inte leva. 
Plötsligt var det bara rätt 
ut i min egen känsla – ja, en 
transplantation, det är vad 
jag ska och måste göra! Och 
då såg jag framför mig att 
jag sa okej till att opereras 
och sen skulle jag vara bra.

 Efter nio månaders 
dödsångest hittades äntligen 
en lämplig organdonator. 
Hon mottog sina fem nya 
organ för att bli frisk från 

cancern och låg som ett kolli 
på intensiven på Sahlgren-
ska hela sommaren 2009. 
På Sahlgrenska i Göteborg 
utförs ett par sådana trans-
plantationer per år för hela 
Norden. Att hon lever är ett 
mirakel.

 Två år senare deltog hon 
i världsmästerskapen för 
transplanterade. Hon deltog 
där i fem grenar (hoppade 
och sprang), en för varje 
transplanterat organ, och 
tog guld i samtliga fem.

Martha, som är lärare och 
sommarpratade i P1 förra 

sommaren, vill öka kunska-
pen och förståelsen kring 
organdonation genom att 
berätta sin historia.

– Tänk dig att stå i en 
lång kö. Längst där framme 
fi nns livet. Men vägen fram 
är lång. Jag arbetar för fl er 
organdonationer i Sverige. 
Så att fl er liv kan räddas.

Efter mötet fi ck de för-
samlade möjlighet att ställa 
frågor, och som avslutning 
överlämnade Ale Rotary-
klubb en donation på 5 000 
kronor till organisationen 
MOD.

Martha Ehlin mottager 5000 kr till MOD.

Utställningen Sticka för livet visas på Repslagarmuseet fram till 25 maj.

Gripande historia på Rotarymöte

Tjugofem veteranordonnanser var med i orienteringen Alekåsan på 13 mil runt Risveden. Som 
värd stod Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening. Arrangemanget genomfördes i strålande 
vårväder.

Alekåsan i fi nt vårväder

Varannan tisdag 
virkar och stickar 
vi i Equmeniakyr-

kan, Älvängen (före detta 
Missionskyrkan). Stickcaféet 
består av cirka 20 deltagare.
Med garn i alla regnbågens 
färger skapas de vackraste 
fi ltar, tröjor och mössor. 
Under tiden umgås vi och 
fi kar tillsammans förstås. Vi 
får också många kassar med 
stickat och virkat från kvin-
nor som bor runt oss och 
som vill hjälpa till. En gång 
per år samlar vi ihop alla 
alster och beundrar alla små 
konstverk innan vi packar 
och skickar dem vidare.

Förra året kom tanken att 
andra också borde få se allt 
fi nt som kvinnorna i stick-
caféet och Ale åstadkommit. 
Vi tog kontakt med bygdens 
museum, Repslagarmuseet 
i Älvängen, som ständigt 
har olika utställningar. Vi 

var hjärtligt välkomna och 
söndagen 27 april hade vi 
vernissage. Mycket möda 
hade lagts ner för att ut-
ställningen skulle bli sevärd. 
Alla plagg skulle vara med! 
Utställningen fi nns nu att 
beskåda på museet fram till 
25 maj.      

Vi har kontakt med Afrika 
genom organisationen Hope 
in Action. Vid vernissagen 
27 april kom Birgitta An-
dersson, Alingsås, och infor-
merade kort om hur paketen 
når till dem som drabbats 
hårdast.  De stickade 
plaggen skickas till Goma i 
östra Kongo. Birgitta packar 
babypaket, som hon lämnar 
vidare till en uppsamling i 
Vårgårda. Sedan går paketen 
med containrar till Kongo, 
och distribueras genom 
sjukstugorna till inhemska 
hjälparbetare som kan lämna 
paketen till behövande långt 

ute i byarna. Våra alster 
blir till hjälp för nyblivna 
mammor, som drabbats av 
krig och våldtäkter.

Det händer att någon 
lämnar in större plagg. Då 
kan vi distribuera dem till 
behövande Vi har en vän-
församling i Moskva, som 
bedriver hjälpverksamhet dit 
vi skickat varma tröjor för 
äldre barn. Några av oss i 
stickcaféet ska besöka skolor 
och barnhem i Rumänien 
i höst och ska då ta med 
kläder dit. 

De senaste två åren har 
vi också stickat mössor och 
hattar som vi säljer på jul-
marknaden i Älvängen. De 
pengarna går oavkortat till 
vårt internationella arbete i 
Equmeniakyrkan. I decem-
ber 2013 gick pengarna till 
matpaket i Syrien.

Lis-Beth E

Sticka för livet!
– Utställning visas på Repslagarmuseet

Allt har ett värde. Särskilt din bostad.

NÖDINGE SVENSKFAST.SE/ALE

Arrangeras av:

LÖRDAG 10 MAJ
KL 11.00

ALE TORG

– För alla åldrar, gammal som ung

varloppet.se

2014

VINSTDRAGNING PÅ NUMMERLAPPARNA!

Första pris vuxen 5-10 km:
 PT-check på Sportlife, samt varukorg från ICA.

 
Ale Torgs presentkort.

Start för uppvärmning med Sportlife: 
Papricaloppet        11.00      

1,8 km         11.20                   
5 km-10 km         11.45             

Omklädning: Ale gymnasiums sporthall

Utdelning av årets Vaknacheck 
– hittills har 1,6 miljoner kronor delats ut till  

Vaknafonden genom ICA:s vaknapåse.

GOODIEBAGS TILL DE 50 FÖRSTA LÖPARNA

VATTEN, BANAN OCH KEXCHOKLAD VID MÅLGÅNG

FÖRSÄLJNING OCH PROVSMAKNING AV DONUTS FRÅN KL 10

ALE LIONS STÅR FÖR KORVGRILLNING OCH CHOKLADHJUL

GOODIEBAGS, 

DIPLOM

OCH MEDALJ 

TILL ALLA BARN!

S TILL DE 50 FÖ

ING OCH PROVSMAKKNING AV D

GOOD

FÖRSÄ

PAPRICAN SOM VILL HA FLER MEDLEMMAR!

START KL 11.15

Föranmälan Vuxen 5-10 km
Föranmälan Barn 1,8 km 8-16 år 60 kr

Glöm inte ange namn adress  
på deltagarna ni anmäler.

vuxen 150 kr, barn 80 kr.

ALLA BARN SPRINGER 



VECKA 19         NUMMER 18|12

Ale Rotaryklubb gästa-
des måndagen den 28 april 
av Martha Ehlin som berät-
tade sin gripande historia 
om hur hon blev kvitt en 
allvarlig form av cancer.

Martha Ehlin har startat 
och är drivande i organisa-
tionen MOD - Mer Organ-
Donation - som arbetar för 
att öka antalet organdona-
tioner i Sverige. Hon om 
någon vet hur viktigt det 
är att fl er i går från ord till 
handling och aktivt säger 
ja till organdonation och 
därmed korta tiderna och 
minska lidandet för de som 
måste få en transplantation.

Hon fi ck en ovanlig 
cancerdiagnos. Behandlings-
alternativet för att avlägsna 
tumörvävnaden var utbyte 
av magsäck, bukspottkörtel, 
lever, tolvfi ngertarm och 
tunntarm.  Läkarna bedöm-
de att Martha skulle både 
orka och överleva transplan-
tationen. Sedan måste hon 
själv bestämma väg. 

– Jag våndades. Var det 
kanske bättre med cellgifter? 
Nej, så ville jag inte leva. 
Plötsligt var det bara rätt 
ut i min egen känsla – ja, en 
transplantation, det är vad 
jag ska och måste göra! Och 
då såg jag framför mig att 
jag sa okej till att opereras 
och sen skulle jag vara bra.

 Efter nio månaders 
dödsångest hittades äntligen 
en lämplig organdonator. 
Hon mottog sina fem nya 
organ för att bli frisk från 

cancern och låg som ett kolli 
på intensiven på Sahlgren-
ska hela sommaren 2009. 
På Sahlgrenska i Göteborg 
utförs ett par sådana trans-
plantationer per år för hela 
Norden. Att hon lever är ett 
mirakel.

 Två år senare deltog hon 
i världsmästerskapen för 
transplanterade. Hon deltog 
där i fem grenar (hoppade 
och sprang), en för varje 
transplanterat organ, och 
tog guld i samtliga fem.

Martha, som är lärare och 
sommarpratade i P1 förra 

sommaren, vill öka kunska-
pen och förståelsen kring 
organdonation genom att 
berätta sin historia.

– Tänk dig att stå i en 
lång kö. Längst där framme 
fi nns livet. Men vägen fram 
är lång. Jag arbetar för fl er 
organdonationer i Sverige. 
Så att fl er liv kan räddas.

Efter mötet fi ck de för-
samlade möjlighet att ställa 
frågor, och som avslutning 
överlämnade Ale Rotary-
klubb en donation på 5 000 
kronor till organisationen 
MOD.

Martha Ehlin mottager 5000 kr till MOD.

Utställningen Sticka för livet visas på Repslagarmuseet fram till 25 maj.

Gripande historia på Rotarymöte

Tjugofem veteranordonnanser var med i orienteringen Alekåsan på 13 mil runt Risveden. Som 
värd stod Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening. Arrangemanget genomfördes i strålande 
vårväder.

Alekåsan i fi nt vårväder

Varannan tisdag 
virkar och stickar 
vi i Equmeniakyr-

kan, Älvängen (före detta 
Missionskyrkan). Stickcaféet 
består av cirka 20 deltagare.
Med garn i alla regnbågens 
färger skapas de vackraste 
fi ltar, tröjor och mössor. 
Under tiden umgås vi och 
fi kar tillsammans förstås. Vi 
får också många kassar med 
stickat och virkat från kvin-
nor som bor runt oss och 
som vill hjälpa till. En gång 
per år samlar vi ihop alla 
alster och beundrar alla små 
konstverk innan vi packar 
och skickar dem vidare.

Förra året kom tanken att 
andra också borde få se allt 
fi nt som kvinnorna i stick-
caféet och Ale åstadkommit. 
Vi tog kontakt med bygdens 
museum, Repslagarmuseet 
i Älvängen, som ständigt 
har olika utställningar. Vi 

var hjärtligt välkomna och 
söndagen 27 april hade vi 
vernissage. Mycket möda 
hade lagts ner för att ut-
ställningen skulle bli sevärd. 
Alla plagg skulle vara med! 
Utställningen fi nns nu att 
beskåda på museet fram till 
25 maj.      

Vi har kontakt med Afrika 
genom organisationen Hope 
in Action. Vid vernissagen 
27 april kom Birgitta An-
dersson, Alingsås, och infor-
merade kort om hur paketen 
når till dem som drabbats 
hårdast.  De stickade 
plaggen skickas till Goma i 
östra Kongo. Birgitta packar 
babypaket, som hon lämnar 
vidare till en uppsamling i 
Vårgårda. Sedan går paketen 
med containrar till Kongo, 
och distribueras genom 
sjukstugorna till inhemska 
hjälparbetare som kan lämna 
paketen till behövande långt 

ute i byarna. Våra alster 
blir till hjälp för nyblivna 
mammor, som drabbats av 
krig och våldtäkter.

Det händer att någon 
lämnar in större plagg. Då 
kan vi distribuera dem till 
behövande Vi har en vän-
församling i Moskva, som 
bedriver hjälpverksamhet dit 
vi skickat varma tröjor för 
äldre barn. Några av oss i 
stickcaféet ska besöka skolor 
och barnhem i Rumänien 
i höst och ska då ta med 
kläder dit. 

De senaste två åren har 
vi också stickat mössor och 
hattar som vi säljer på jul-
marknaden i Älvängen. De 
pengarna går oavkortat till 
vårt internationella arbete i 
Equmeniakyrkan. I decem-
ber 2013 gick pengarna till 
matpaket i Syrien.

Lis-Beth E

Sticka för livet!
– Utställning visas på Repslagarmuseet

Allt har ett värde. Särskilt din bostad.

NÖDINGE SVENSKFAST.SE/ALE

Arrangeras av:

LÖRDAG 10 MAJ
KL 11.00

ALE TORG

– För alla åldrar, gammal som ung

varloppet.se

2014

VINSTDRAGNING PÅ NUMMERLAPPARNA!

Första pris vuxen 5-10 km:
 PT-check på Sportlife, samt varukorg från ICA.

 
Ale Torgs presentkort.

Start för uppvärmning med Sportlife: 
Papricaloppet        11.00      

1,8 km         11.20                   
5 km-10 km         11.45             

Omklädning: Ale gymnasiums sporthall

Utdelning av årets Vaknacheck 
– hittills har 1,6 miljoner kronor delats ut till  

Vaknafonden genom ICA:s vaknapåse.
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BOHUS. Skapande skola 
2013-14 går in i sin 
slutfas.

Ale kommun har 
beviljats nya medel, 
närmare bestämt 742 
000 kronor, för skolåret 
2014-15.

– Resurser som an-
vänds för att berika och 
fördjupa undervisning-
en i grundskolan, säger 
kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Lokaltidningen fanns på 
plats när treorna på Bohus-
skolan besökte varggropen 
vid Jennylund tillsammans 
med arkeolog Andreas An-
telid. Aktiviteten utgjorde 
en del av ett Skapande sko-
la-projekt.

– Projektet går ut på att 
alla treor i Ale kommun får 
träffa en arkeolog vid tre 
olika tillfällen. Första gång-
en i klassrummet och andra 
gången ute på en fornläm-
ning, i det här fallet en gam-
mal varggrop, i närheten av 
skolan. Den tredje gången 
kommer vi att vara på Ale 
Vikingagård. Vid samtliga 
tre träffar får eleverna veta 
mer om vad en arkeolog gör 

och får lära sig mer om hur 
människor levde på fornti-
den, förklarar Andreas An-
telid.

Det var med stor förtjus-
ning som Bohusskolans elev-
er gav sig ut i skogen för att 
bevittna varggropen.

– Är det en brunn? En to-
alett? Kanske ett fängelse?

Förslagen var många inn-
an eleverna enades om att 
gropen nog hade använts 
som någon slags fälla.

– Det är en varggrop som 
jag tror är 300-400 år gam-
mal. Man täckte över gro-
pen och sedan lockade man 
hit vargen genom att sätta 
exempelvis en köttbit på en 
pinne, förklarade Andreas 
Antelid som inte hade några 
som helst problem med att 
fånga barnens intresse.

Spännande
– Arkeologi är ett bra ämne 
för skolan, då det är väldigt 
mångvetenskapligt och kan 
användas i flera av skolans 
ämnen och läroplaner. Elev-
erna tycker också att det är 
väldigt spännande att besöka 
fornlämningar som visar hur 
människor levt förr i tiden. 
Då blir historien och forn-
tiden mycket mer verklig 

och konkret och det sporrar 
förhoppningsvis deras nyfi-
kenhet till att vilja veta mer, 
säger Andreas.

Varför ett besök vid en 
varggrop?

– Jag valde att ta med elev-
erna till varggropen både för 
att det är en häftig plats, men 
också för att det kan leda till 
en intressant diskussion om 
hur vår syn på rovdjur och 
andra djur har förändrats ge-
nom historien, säger Andre-
as och fortsätter:

– Många av platserna jag 
besöker med eleverna kan 
vara svåra att se om man inte 
vet vad man ska titta efter 
och vissa kan vara svåra att 
förstå om man inte vet vad 
det är. Till exempel så är det 
kanske inte så lätt att veta 
att gropen i Bohus använts 
till att fånga varg även om 
många antagligen har pro-
menerat förbi och sett den. 

Snart har alla treor i kom-
munen haft de två första träf-
farna. På den tredje träffen 
då eleverna besöker Ale Vi-
kingagård får de en kortare 
visning av gården och får 
även träffa Andreas Antelid 
igen för en avslutande arke-
ologiövning.

JONAS ANDERSSON

 Varggropen vid Jennylund som Bohusskolans tredjeklassare  
 besökte,  som ett inslag i Skapande skola-prjojektet. 

– Skapande skola-projektet löper vidare
Tredjeklassare besökte varggrop

SURTE. Den 1 april 
inleddes Håll Sverige 
Rents Skräpplockarda-
gar.

Aktionen engagerar 
förskole- och skolelever 
över hela landet.

I förra veckan var 
eleverna på Surteskolan 
ute och drog sitt strå till 
stacken.

Håll Sverige Rents Skräpp-
lockardagar pågår till den 5 
juni, som är Världsmiljöda-
gen. Årets mål är att minst 
en miljon personer ska delta 

i landets största praktiska ak-
tion för miljön. I fjol var det 
715 000 personer.

– Miljömedvetenhet bör-
jar i det lilla. Att plocka skräp 
i sitt närområde är en kon-
kret handling som både gör 
skillnad och skapar miljö-
medvetenhet. Glädjande nog 
blir antalet unga skräpplock-
arhjältar fler för varje år. Nu 
vill vi se fler vuxna engagera 
sig, säger Anna Linusson, 
vd för Håll Sverige Rent.

I förra veckan var Surte-
skolans elever ute och gjor-
de fint på och i närheten av 
sin skolgård. Med handskar 
och gula plastpåsar samlade 
barnen in allt skräp som man 
hittade i naturen.

– Titta här! Detta är skräp 
som ska ner i påsen, förklarar 
Emma i klass 1 när lokaltid-

ningen kommer på besök.
Håll Sverige Rents ak-

tion för miljön bygger helt 
på ideella insatser. Skräpp-
lockardagarna för förskolor 
och skolor är en viktig del. 
Här får eleverna möjlighet 
att göra en konkret insats 
genom att plocka skräp men 
också lära sig mer om ned-
skräpning, återvinning, kon-
sumtion och allemansrätt 
genom det pedagogiska ma-
terial som Håll Sverige Rent 
tagit fram.

– Flera kommuner an-
mäler sig sent och vi räknar 
med att cirka 250 kommuner 
kommer att ansluta till årets 
aktion. Nöjda är vi först när 
alla 290 kommuner deltar i 
aktionen, avslutar Anna Li-
nusson. 

JONAS ANDERSSON

 Tuva, Artimis, Ermeas, Linus och Emma var några av alla de elever från Surteskolan som  
 samlade skräp i naturen. Håll Sverige Rents Skräpplockardagar pågår till den 5 juni. 

Plockar skräp för miljöns skull
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Flytta med Länsförsäkringar

BR 2 ROK - BOHUS - CENTRALT
Välkommen till denna välrenoverade lägenhet i centrala Bohus.
Inflyttningsklar och med möjlighet till snabbt tillträde om så önskas. Här
bor du i en omtyckt förening med närhet till tågpendeln som tar dig
snabbt och smidigt till och från Göteborg på ca 15 min.
ADRESS SKOLVÄGEN 5A, 2 TR BOAREA CA 53 M² / 2 ROK
ACCEPTERAT PRIS 650 000 KR AVGIFT 3 495 KR/MÅN
VISAS MÅ 12/5 17:30-18:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

lansfast.se/ale                          0303-24 56 50
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 Arkeolog Andreas Antelid  
 berättar för Bohusskolans  
 elever om hur människor  
 levde förr i tiden. 

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

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
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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

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 

SALLADSMIXER

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

STORPACK

:-79 /ST
:-

4 FÖR

100:-

2 FÖR

30:-

/KG

/ST79:-

CO

OPTÅRTA

   
  6

 BITARTOMATLIMPA 

& GRYNETLIMPA

/ST10:-

/ST10:-
LÄTTA 600G

/KG5990

SVENSK
NÖTFÄRS

/KG4990
FÄRSK TORSKFILÉ

Max 2 kg/kund

:-99/KG

FÄRSKA HAVSKRÄFTOR

:-

FÄRSK MAKRILL

2990
/KG

2 FÖR

15:-

PLOMMONTOMAT

500g

3490
/KG

Finns i 3 olika smaker

FÄRDIGKRYDDAD 
FLINTASTEK 

4990
/KG

LAGRAD  
GREVEOST

I ASK!
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lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt nya 
privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 29 april
Rattfylleri
Vid Ale Torg blåser en for-
donsförare positivt och 
medtas för provtagning. 
Föraren är en man i 65-års-
åldern.

Onsdag 30 april
Narkotikabrott
En polispatrull stoppar en 
bil i Älvängen. Föraren visar 
tydliga tecken på narkoti-
kapåverkan och misstänks 
för grov olovlig körning, 
drograttfylleri och narkoti-
kabrott. Gärningsmannen är 
född 1993 och hemmahö-
rande i Bohus.

En tiggare blir utsatt för 
olaga hot på pendeltåget 
och senare misshandlad när 
hon intagit sin plats utanför 
Ica Kvantum i Nödinge. Tre 
personer ger sig på kvinnan. 
Målsägande är 20 år och 
hemmahörande i Bergsjön.

Torsdag 1 maj
Inbrott
Inbrott i kommunhuset i 
Alafors. Tre dörrar bryts upp. 
Kontanter samt en bil till-
grips, som senare anträffas i 
Älvängen. 

Skadegörelse vid Surte-
sjön. Okända gärningsmän 
sågar ner en tjugo meter hög 
gran. En soptunna eldhärjas.

Fredag 2 maj
Olaga hot
En anmälan om olaga hot 
mot grupp upprättas sedan 
företrädare för Sverigede-
mokraterna blir utsatta för 
hot då de är ute och delar ut 
flygblad i Bohus.

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

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

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

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

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

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

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

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Mer
än bara
lokal-

tidning!
Printshop

Film
Webb

Reklam

HÄLJERED. Cirka 1 500 
besökare under dagarna 
två.

Vikingatida marknad 
behåller sitt fasta grepp 
om publiken.

– Intresset från utstäl-
lare och besökare ökar 
för varje år som går, 
säger Tony Blom i Bya-
laget som tillsammans 
med Ale Vikingagård 
stod bakom arrange-
manget.

Suveränt marknadsväder och 
en bra tillströmning av besö-
kare, fl era av dem var dessut-
om långväga gäster.

– Vi hade utställare och 
marknadsbesökare från oli-
ka delar av Sverige, ja till 
och med folk som hade rest 
från Polen, Norge, Danmark 
och Tyskland för att uppleva 
helgens begivenhet, förkla-
rar Tony Blom som hade all 
anledning att vara nöjd med 
hur Vikingatida marknad ut-
vecklade sig.

– En hit helt klart! Det 
går inte att påstå något an-
nat. Förutsättningarna var de 
bästa tänkbara, lagom med 
sol och en behaglig tempera-
tur att strosa runt i.

Uppemot 130 utställare 
fanns på plats i Häljered och 
totalt 450 vikingar. Så gott 

som alla strödde lovord över 
arrangören.

– Många utställare menar 
att detta är den mysigaste 
och bästa marknaden som 
fi nns i landet. Det gör ock-
så att vi försöker höja ribban 
för varje år, göra det så his-
toriskt korrekt som möjligt 
och förfi na detaljer i uppläg-
get. Det ska vara autentiska 
kläder och tält. Man ska kän-
na att det är en vikingatida 
marknad som är på riktigt, 
avslutar Tony Blom.

JONAS ANDERSSON

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

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

Välbehövlig matpaus. Claes Sandklef med dot-
tern Felicia liksom kompisen Ester och pappa 
Kristoffer Öste kopplar av en stund på Ale Vi-
kingagård.

Bröderna Alexander och Filip Giotos från Möln-
dal roade sig med ett kuddkrig.

Elin Jönsson från Kungsbacka provade på 
smide hos Joakim Andersson från Arvika.

Tindra Haxhani, 5 år från Rannebergen, stiftade 
bekantskap med Coph-Coph alias Gert Johans-
son från föreningen Vikingaleden Säffle.

Kerstin Lihden, Skurup, tillver-
kade handvävda brickband. 

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

– 450 vikingar intog Häljered
Marknad som är på riktigt
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– 450 vikingar intog Häljered
Marknad som är på riktigt
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NÖDINGE. Förutsätt-
ningarna kunde inte 
vara bättre.

Vättlefj ällsvandringen 
bjöd på sol och dessut-
om en nästintill snustorr 
terräng.

– Så bra som det kan 
vara, konstaterade Jack 
Grönroos, arrange-
mangsansvarig från OK 
Alehof.

När lokaltidningen når Jack 
Grönroos på måndagsför-
middagen är inte statistiken 
helt sammanställd.

– Vi har inte fått den exak-

ta uppgiften för Vättlestugan 
ännu, men kan konstatera att 
det rör sig om ungefär 650 
personer som har vandrat. I 
fjol lockade arrangemanget 
740 personer. Tappet ser vi i 
Angered.

Starten öppnade redan 
klockan halv sju på söndags-
morgonen, i Dammekärr 
och Vättlestugan, och då 
visade faktiskt termometern 
på någon minusgrad. Senare 
på dagen gick temperaturen 
upp till 11-12 grader.

– Idealiska förhållanden 
måste jag säga. Jag samtala-
de med några förstagångs-
vandrare som verkligen var 

förtjusta. Någon tyckte till 
och med att terrängen här 
var vackrare än Höga Kusten 
och det är inget dåligt betyg, 
säger Jack Grönroos.

Som ett alternativ till 
Vättlefjällsvandringen på 
25 kilometer valde några 
att promenera KortVättlen, 
som mäter 15 kilometer.

– Merparten av deltagarna 
väljer ändå att gå den långa 
sträckan, säger Jack.

Nästa år är det jubi-
leumsdags. Då fi rar Vättle-
fjällsvandringen 40 år.

JONAS ANDERSSON

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Mer än bara mäklartjänsten. 

Kontakta oss:  

Spännande 
nybyggnads-
projekt!

Här kan vi erbjuda ett mycket spännande nybyggnads-
projekt att färdigställa enligt din smak! Ett bra alternativ för 
dig som tänkt bygga själv då en stor del av ”resan” redan 
är gjord. Stor tomt som även innefattar en del av Gårdsjön. 
Separat gästhus. Ett unikt tillfälle där huset och platsen 
ska absolut upplevas på plats. Välkommen! 160 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Ring för visning. Gårdsjövik/Nygård.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Charmigt hus 

Äldre hus delvis renoverat i härligt läge. Högt med utsikt 
och gränsar mot skogen. Mycket charmigt med historia. 
Tre stycken sovrum och nytt badrum. Garage, hönshus 

Välkommen! 120+24 kvm. 

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Visning 8/5. Skår 310.

Drömboende  
på landet!

Enplanshus med garage, ett mindre stall och egna 
marker. Vad mer kan man önska! Huset har tre sovrum, 
braskamin och härlig altan. I stallet får du plats med 

avkopplingen. Välkommen hit! 134 kvm. 

Pris 2.595.000:- som utgångspris. 
Visas 10/5. Sannum Smedsgård 560.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Nygår
d

Håla
nda

Sannum

 Gänget från Göteborg hade vilat i Dammekärr innan Vättlefjällsvandringen fortsatte. 
 Från vänster Liselotte Löfgren, Bosse Johansson, Caroline Didriksson, Marie Gefvert och
 Jan-Inge Karlsson. 

Fredrik Svensson, Göteborg, sprang Vättlefjällsleden och tillryggalade 15 kilometer på 1.25. Lars-
Åke Johansson (t h) från Bohus valde att springa hela slingan, 25 kilometer, som en god genomkö-
rare inför Göteborgsvarvet. Klockan stannade på 2.40.

Lite kaffe efter halva vägen och rast i Dammekärr tog Anja Pet-
tersson och Jeanette Ahlberg.

Leif Abrahamsson föll olyck-
ligt i spåret och blödande i 
ansiktet kom han till Dam-
mekärr.
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Vandring bjöd på idealiska förhållanden
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VOLVOCARS.SE 
Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5.

Nu har du chansen. Det är dags att göra plats för nästa modellår. Vilket innebär att du har 
chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo – som dessutom står här och väntar på dig. 

S80 D4 163 s/s Aut – Summum BE PRO, Klimatpkt VOC 
Svart Metallic
Ord. 405.000:-  Rabatt 57.000:- Nu 348.000:- 

V40 CC D2 – Momentum BE, Klimatpkt VOC 
Svart Metallic
Ord. 269.000:-  Rabatt 24.000:- Nu 245.000:- 

V60 D4 181 AWD Aut – Summum BE II, Klimatpkt VOC 
Ice Vit
Ord. 358.900:-  Rabatt 29.000:- Nu 329.900:- 

V60 D4 181 AWD Aut Summum BE PRO II, Klimatpkt VOC 
Crystal Vit Metallic
Ord. 391.000:-  Rabatt 36.000:- Nu 355.000:- 

V60 D4 181 AWD Aut – Momentum BE II, Klimatpkt VOC
Passion Röd
Ord. 338.900:-  Rabatt 39.000:- Nu 299.900:-

V60 D4 181 AWD Aut – Momentum BE II Klimatpkt VOC 
Bright Silver Metallic
Ord. 347.000:-  Rabatt 39.100:- Nu 307.900:-

V60 D4 181 AWD Aut – Momentum BE II, Klimatpkt VOC 
Savile Grå Metallic
Ord. 347.000:-  Rabatt 39.100:- Nu 307.900:-

V60 T3 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Passion Röd
Ord. 289.900:-  Rabatt 24.900:- Nu 265.000:- 

V60 T3 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Svart Solid
Ord. 289.900:-  Rabatt 24.900:- Nu 265.000:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Passion Röd
Ord. 299.900:-  Rabatt 25.400:- Nu 274.500:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Savile Grå Metallic
Ord. 308.000:-  Rabatt 28.100:- Nu 279.900:- 

V70II D3 s/s – Momentum BE, Klimatpkt VOC/Spol 
Svart Solid
Ord. 332.900:-  Rabatt 23.400:- Nu 309.500:- 

V70II D3 s/s – Momentum BE, Klimatpkt VOC/Spol 
Passion Röd
Ord. 332.900:-  Rabatt 23.400:- Nu 309.500:-

V70II D5 Aut – Summum BE PRO, Klimatpkt VOC 
Svart Metallic
Ord. 438.300:-  Rabatt 39.300:- Nu 399.000:-

Bättre sommar i en ny Volvo! 
Snabb leverans. Bästa pris.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se

Gapar efter mycket

Dagens testbil gapar efter 
mycket och sväljer faktiskt 
hela stycket. Honda Civic 
Tourer lastar hela 624 liter 
med baksätet uppfällt och är 

därmed marknadens rymli-
gaste kombi.

Om vi jämför med 
Volkswagen Passat Variant 
så är motsvarande siffra 603 

medan Volvo V70 sväljer 
575. Hondan lurar oss helt 
enkelt med sina slanka linjer.    

Sjukt spejsad
Det sägs att man äter med 
ögonen och alla vet att en 
vackert uppdukad middag 
smakar bättre än en mik-
rovärmd snabbrätt. Vad 
ögonen ser spelar oftast en 
avgörande roll vid fl örten, 
husköpet eller bilvalet. 

Designen på Honda Civic 
Tourer känns riktigt fräsch 
och de största förändringar-
na jämfört med halvkombin 
hittar vi efter bakdörrarna, 
som fortfarande har dolda 
handtag. Japanen, som till-
verkas i England, har blivit 
23 centimeter längre och 
bjussar på ett smalt glasparti 
som sträcker sig från bakdör-
rarna hela vägen till baklju-
sen. 

Liksom tidigare är inred-
ningen och speciellt instru-
menteringen sjukt spejsad. 
Genom ratten ser man den 
analoga varvräknaren och 
strax ovanför hittar vi en di-
gital hastighetsmätare. 

Allt är hippt och modernt, 
men mitt i allt nyskapande 
så fi nns en vanlig hederlig 
handbromsspak.

Tre nya ”H” 
Vi trycker på den röda start-
knappen, vips sparkar mo-

torn igång och vi backar ut 
från parkeringsfi ckan. 

Men det är ingen lätt upp-
gift då sikten skyms av den 
läckra, men ack så svåröver-
skådliga, baken. Under hu-
ven på vår testbil arbetar en 
1,6-liters dieselfyra på 120 
hästkrafter och strax utanför 
italienska Rom får vi chan-
sen att känna vad storlasta-
ren duger till. 

Ja, köregenskaperna gör 
ingen besviken och chassit 
är med på noterna. Noll till 
hundra rullar på drygt tio 
sekunder och förbrukningen 
ska kunna stanna på 0,38 li-
ter milen. 

Vill du hellre ratta en 
bensinmotor så är valet lika 
enkelt. Det fi nns bara ett al-
ternativ på 1,8-liter och 142 
hästkrafter. Honda Civic 

Tourer säljs i fyra olika ut-
rustningsnivåer och grund-
priset börjar på 195 900 
kronor. 

Är det dags att vinka farväl 
till Volvon, Villan och Vov-
ven och istället säga hej till 
Honda, Husvagn och Hus-
katt?          

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

HONDA CIVIC TOURER 1,6 I-DTEC COMFORT

Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 120 hk vid 4 000 
varv/minut. 
Max vridmoment: 300 Nm 
vid 2 000 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.   
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fj äderben med undre 
triangellänk. Bak: torsions-
axel.
Styrning: Kuggstång med 
elservo. Vändcirkel: 11 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 260, längd 454, bredd 
177, höjd 148. Tjänstevikt 1 
460. Bränsletank 50 liter.   
Prestanda: Toppfart 195 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,3 sek. 
Förbrukning/Miljö: 3,8 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 99 g/km.
Pris: 213 900 kronor. 
Plus för: Gigantiskt bagageut-
rymme, snygg formgivning, 
Snål dieselmotor, körkänslan.
Minus för: Tillvalen gör att 
priset lätt springer iväg, 
tillvalen gör att priset lätt 
springer iväg.

Honda Civic Tourer 1,6 I-Dtec Comfort

Volvo, Villa och Vovve - kan det bli mer svenskt än 
så? Tre klassiska ”V” som präglat uppväxten för 
många av dagens bilköpare. 

Men något har hänt. Volkswagen har kört om 
Volvo i försäljningen till privatkunder, villan väljs 
bort mot bostadsrätt och katten är vårt populäras-
te sällskapsdjur. 

Begreppet stämmer inte längre och nu lanseras 
nya Honda Civic Tourer som också förvanskar san-
ningen. Den ser så slank ut, men bagaget slår både 
VW Passat och Volvo V70. 
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VOLVOCARS.SE 
Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5.

Nu har du chansen. Det är dags att göra plats för nästa modellår. Vilket innebär att du har 
chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo – som dessutom står här och väntar på dig. 

S80 D4 163 s/s Aut – Summum BE PRO, Klimatpkt VOC 
Svart Metallic
Ord. 405.000:-  Rabatt 57.000:- Nu 348.000:- 

V40 CC D2 – Momentum BE, Klimatpkt VOC 
Svart Metallic
Ord. 269.000:-  Rabatt 24.000:- Nu 245.000:- 

V60 D4 181 AWD Aut – Summum BE II, Klimatpkt VOC 
Ice Vit
Ord. 358.900:-  Rabatt 29.000:- Nu 329.900:- 

V60 D4 181 AWD Aut Summum BE PRO II, Klimatpkt VOC 
Crystal Vit Metallic
Ord. 391.000:-  Rabatt 36.000:- Nu 355.000:- 

V60 D4 181 AWD Aut – Momentum BE II, Klimatpkt VOC
Passion Röd
Ord. 338.900:-  Rabatt 39.000:- Nu 299.900:-

V60 D4 181 AWD Aut – Momentum BE II Klimatpkt VOC 
Bright Silver Metallic
Ord. 347.000:-  Rabatt 39.100:- Nu 307.900:-

V60 D4 181 AWD Aut – Momentum BE II, Klimatpkt VOC 
Savile Grå Metallic
Ord. 347.000:-  Rabatt 39.100:- Nu 307.900:-

V60 T3 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Passion Röd
Ord. 289.900:-  Rabatt 24.900:- Nu 265.000:- 

V60 T3 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Svart Solid
Ord. 289.900:-  Rabatt 24.900:- Nu 265.000:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Passion Röd
Ord. 299.900:-  Rabatt 25.400:- Nu 274.500:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Savile Grå Metallic
Ord. 308.000:-  Rabatt 28.100:- Nu 279.900:- 

V70II D3 s/s – Momentum BE, Klimatpkt VOC/Spol 
Svart Solid
Ord. 332.900:-  Rabatt 23.400:- Nu 309.500:- 

V70II D3 s/s – Momentum BE, Klimatpkt VOC/Spol 
Passion Röd
Ord. 332.900:-  Rabatt 23.400:- Nu 309.500:-

V70II D5 Aut – Summum BE PRO, Klimatpkt VOC 
Svart Metallic
Ord. 438.300:-  Rabatt 39.300:- Nu 399.000:-

Bättre sommar i en ny Volvo! 
Snabb leverans. Bästa pris.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se

Gapar efter mycket

Dagens testbil gapar efter 
mycket och sväljer faktiskt 
hela stycket. Honda Civic 
Tourer lastar hela 624 liter 
med baksätet uppfällt och är 

därmed marknadens rymli-
gaste kombi.

Om vi jämför med 
Volkswagen Passat Variant 
så är motsvarande siffra 603 

medan Volvo V70 sväljer 
575. Hondan lurar oss helt 
enkelt med sina slanka linjer.    

Sjukt spejsad
Det sägs att man äter med 
ögonen och alla vet att en 
vackert uppdukad middag 
smakar bättre än en mik-
rovärmd snabbrätt. Vad 
ögonen ser spelar oftast en 
avgörande roll vid fl örten, 
husköpet eller bilvalet. 

Designen på Honda Civic 
Tourer känns riktigt fräsch 
och de största förändringar-
na jämfört med halvkombin 
hittar vi efter bakdörrarna, 
som fortfarande har dolda 
handtag. Japanen, som till-
verkas i England, har blivit 
23 centimeter längre och 
bjussar på ett smalt glasparti 
som sträcker sig från bakdör-
rarna hela vägen till baklju-
sen. 

Liksom tidigare är inred-
ningen och speciellt instru-
menteringen sjukt spejsad. 
Genom ratten ser man den 
analoga varvräknaren och 
strax ovanför hittar vi en di-
gital hastighetsmätare. 

Allt är hippt och modernt, 
men mitt i allt nyskapande 
så fi nns en vanlig hederlig 
handbromsspak.

Tre nya ”H” 
Vi trycker på den röda start-
knappen, vips sparkar mo-

torn igång och vi backar ut 
från parkeringsfi ckan. 

Men det är ingen lätt upp-
gift då sikten skyms av den 
läckra, men ack så svåröver-
skådliga, baken. Under hu-
ven på vår testbil arbetar en 
1,6-liters dieselfyra på 120 
hästkrafter och strax utanför 
italienska Rom får vi chan-
sen att känna vad storlasta-
ren duger till. 

Ja, köregenskaperna gör 
ingen besviken och chassit 
är med på noterna. Noll till 
hundra rullar på drygt tio 
sekunder och förbrukningen 
ska kunna stanna på 0,38 li-
ter milen. 

Vill du hellre ratta en 
bensinmotor så är valet lika 
enkelt. Det fi nns bara ett al-
ternativ på 1,8-liter och 142 
hästkrafter. Honda Civic 

Tourer säljs i fyra olika ut-
rustningsnivåer och grund-
priset börjar på 195 900 
kronor. 

Är det dags att vinka farväl 
till Volvon, Villan och Vov-
ven och istället säga hej till 
Honda, Husvagn och Hus-
katt?          

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

HONDA CIVIC TOURER 1,6 I-DTEC COMFORT

Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 120 hk vid 4 000 
varv/minut. 
Max vridmoment: 300 Nm 
vid 2 000 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.   
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fj äderben med undre 
triangellänk. Bak: torsions-
axel.
Styrning: Kuggstång med 
elservo. Vändcirkel: 11 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 260, längd 454, bredd 
177, höjd 148. Tjänstevikt 1 
460. Bränsletank 50 liter.   
Prestanda: Toppfart 195 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,3 sek. 
Förbrukning/Miljö: 3,8 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 99 g/km.
Pris: 213 900 kronor. 
Plus för: Gigantiskt bagageut-
rymme, snygg formgivning, 
Snål dieselmotor, körkänslan.
Minus för: Tillvalen gör att 
priset lätt springer iväg, 
tillvalen gör att priset lätt 
springer iväg.

Honda Civic Tourer 1,6 I-Dtec Comfort

Volvo, Villa och Vovve - kan det bli mer svenskt än 
så? Tre klassiska ”V” som präglat uppväxten för 
många av dagens bilköpare. 

Men något har hänt. Volkswagen har kört om 
Volvo i försäljningen till privatkunder, villan väljs 
bort mot bostadsrätt och katten är vårt populäras-
te sällskapsdjur. 

Begreppet stämmer inte längre och nu lanseras 
nya Honda Civic Tourer som också förvanskar san-
ningen. Den ser så slank ut, men bagaget slår både 
VW Passat och Volvo V70. 
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KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

17 maj
  händer det 
  hos oss!

PREMIÄR!
För NYA SUBARU 

WRX STI!
Gullbringa Golf &
Country Club finns 
också hos oss!
Du kommer väl 

du med! 

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

NÖDINGE. I förra veckan 
bjöd Göta älv turism in 
till en inspirationsföre-
läsning om värdskap.

I blickfånget stod Jan 
Gunnarsson.

– Värdskap hand-
lar om konsten att få 
människor att känna sig 
välkomna.

Ett 60-tal personer från Ale 
och Lilla Edet fanns på plats 
i Ale gymnasiums teatersa-
long där föreläsningen ägde 
rum. Jan Gunnarsson berät-
tade på ett entusiasmerande 
sätt om sin syn på vad värd-
skap innebär.

– Det handlar om mig 
som person, min verksam-
het, min plats och så vidare. 
Det är en väsentlig skillnad 
på service och värdskap. Ser-
vice är något som stannar i 
huvudet, värdskap är något 
som tar sig ända ner i bröst-
korgen. Det känns gott!

Jan Gunnarsson välkom-
nades upp på scenen av 
Anette Lengstrand, ord-

förande i Göta älv turism, 
Susanna Hammar, projekt-
ledare, och Kajsa Jernqvist, 
näringslivschef i Lilla Edets 
kommun.

– Jag har hört Jan fl era 
gånger tidigare och det är 
lika inspirerande varje gång, 
säger Kajsa Jernqvist.

Jan Gunnarsson poäng-
terade i sitt inledningsan-
förande att föreläsningen 
inte skulle liknas vid något 
quickfi x.

– Jag levererar inte fem 
tricks för er om värdskap, 
däremot kan jag ge er nya 
perspektiv och infallsvinklar.

Susanna Hammar, projektledare, Anette Lengstrand, ordförande i Göta älv turism och Kajsa Jern-
qvist, näringslivschef i Lilla Edets kommun, stod som arrangörer för inspirationsföreläsningen i 
Ale gymnasium.

Ett 60-tal personer fanns i publiken.

– Jan Gunnarsson gästade Ale gymnasium

Entusiasmerande
föreläsning om värdskap

Jan Gunnarsson pratade om värdskap.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se
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Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

BRASTAD. Ahlafors IF 
tog årets andra seger 
när Stångenäs borta-
besegrades med klara 
siffror.

Jonathan Lindström 
gjorde äntligen årsdebut 
och betydelsen av hans 
närvaro var påtaglig.

– Min bästa match i 
den gulsvarta tröjan, 
erkände ”Jonte” nöjt 
efteråt.

Det blåser medvind för Ahla-
fors IF just nu. 7-0 på de två 
senaste matcherna och själv-
förtroendet är på starkt upp-
åtgående.

– Vi har en härlig stäm-
ning i truppen och har hittat 
det där lilla extra. Inställ-
ningen var maximal under 
nästan hela matchen. Vi var 
skönt aggressiva och etta på 
nästan varje boll, då vinner 
man duellerna och ofta även 
matcherna, konstaterade 
Jonathan Lindström som 
spelade centralt jämte givne 
kaptenen Johan Elving.

Ahlafors IF dominerade 
matchbilden, men det dröj-
de 30 minuter innan Peter 
Antonsson kunde göra 1-0 
fi nt framspelad av Sebasti-
an Hollstein. Hemmalaget 
hade dessförinnan haft ett 
par bra lägen, men Andreas 
Skånberg parerade elegant. 
I paus handlade samtalet om 
att inte ge vika och att gå för 

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

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Vinden har vänt för Ahlafors IF

Div 3 nordvästra Götaland
Stångenäs – Ahlafors IF 0-5 (0-1)

FOTBOLL

ett avgörande.
– Vi kände oss egentligen 

överlägsna och bestämde oss 
för att inte släppa greppet. 
Vi kom ut taggade till tusen 
och behövde inte vänta sär-
skilt länge på tvåan, sa Lind-
ström.

Det var Hollstein som fi ck 
äran att förvalta passningen 
från Nima Kadivar och då 
hade det bara gått tre minu-
ter av andra halvlek. Tämli-
gen omgående bjöd Michael 
Hintze på ett avslut i mäs-
tarklass, då han placerade in 
3-0 till AIF. Bollen kom från 
Peter Antonsson efter fi nt 
förarbete av Jonathan Lind-
ström. Innan matchuret nått 
60 minuter måttade Johan 
Elving en frispark perfekt till 
nämnde Antonssons panna 
och 4-0. Lindström fi ck se-
nare punktera matchen med 
sitt 5-0-mål.

Unga talanger
– Laget har börjat sätta sig. 
Våra unga ytterbackar Jes-
per Johannesson och Erik 
Gunnarsson imponerar 
stort på mig. Hintzes rörel-
semönster på topp skvallrar 
om att vi har något riktigt 
bra på gång längst där fram-
me. Det gäller bara att fort-
sätta jobba hårt, summerade 
Lindström som trots årsde-
buten orkade fullfölja hela 
matchen.

På lördag väntar Säffl e på 

Svenska Stenhus Arena. Det 
lär av allt att döma bli en 
stenhård uppgörelse. Gäs-
terna har skrapat ihop en po-
äng mer än AIF.

– Serien ser ut att kunna 
bli rekordjämn. Det är fort-
farande svårt att se någon 
riktig tendens. Hemligheten 
blir att hitta den högsta läg-

stanivån. Det lag som lyckas 
med det kommer sannolikt 
att toppa tabellen. Vi har en 
go känsla nu och ska surfa 
vidare på den här vågen så 
länge det går, avslutade Jo-
nathan Lindström.
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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.

Ale Trialklubb anordnar 
i MHF-Ungdoms regi: 

DELTÄVLING I 
VÄST-TRIAL SERIEN 

Lördag 10 maj på 
Klevebergsbanan i Surte

Röda pilar visar vägen 
från E45:an

Kom och se allt från unga 
till gamla förare tävla 

Första start kl 10.00

ÄLVÄNGEN. Är Älväng-
ens IK månne tillbaka i 
vinnarspåret?

Lördagens storseger 
hemma mot Fotö gav 
självförtroendet en 
välbehövlig kick inför 
fredagens derby borta 
mot Nol IK.

– Vi visade upp ett 
helt annat tålamod 
i vårt anfallsspel än 
vad vi gjort de senaste 
matcherna, konstatera-
de tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

ÄIK-coachen var tillfreds 
med lagets insats mot Fotö, 
men väljer samtidigt att hål-
la en ödmjuk profi l inför den 
stundande derbydrabbningen 
mot NIK.

– Om vi är tillbaka på vin-
narspåret är för tidigt att ut-
tala sig om. Nu möter vi ett 
helt annat motstånd. Nol har 
ett väldigt bra lag med fl era 
rutinerade spelare. Det gäl-
ler att vi står upp i det fysis-
ka spelet om vi ska ha någon 
chans. Det är en liten plan så 
vi måste ta fajten, förklarar 
Eriksson.

Mot Fotö fi ck han se sina 
adepter koppla greppet direkt 

från start. Det var bud på mål 
fl era gånger om innan Johan 
Parinder hittade rätt i den 
13:e minuten. Lagkaptenen 
var tillbaka i mittlåset efter 
att ha missat förra matchen 
mot Nödinge SK på grund av 
den hjärnskakning som han 
ådrog sig mot Neutrala.

– Johan är viktig för oss 
och behövs där bak, säger Pe-
ter Eriksson.

Mattias Ögren ordnade 
2-0 och ett självmål gjor-
de ställningen till 3-0 innan 
den första halvleken var över. 
Den andra halvleken blev en 
transportsträcka och ÄIK:s 
ledning var aldrig hotad.

– Vi fi ck ledningen ganska 
tidigt i matchen och kunde 
spela ut på ett annat sätt efter 
det. Vi borde gjort betydligt 
fl er mål, men 5-1 är helt okej, 
säger ”Erra”.

Ingen Nicklas Ahlbom i 
uppställningen mot Fotö. Är 
han tillbaka i truppen på fre-
dag?

– Han ska träna för fullt 
den här veckan och förhopp-
ningsvis kan han vara med 
mot Nol. Vi hade funderingar 
på att ha med honom redan i 
lördags men valde att avvakta. 

JONAS ANDERSSON

Jonathan Lindström gjorde äntligen årsdebut i AIF-tröjan och le-
vererade direkt. Enligt honom själv var det till och med hans 
bästa match någonsin i gulsvart.

ÄIK övertygade hemma
 Felix Rudin svarade för en mycket bra insats mot Fotö. 
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Div 6D Göteborg
Älvängens IK – Fotö GoIF 5-1 (3-0)

FOTBOLL

Storseger mot Stångenäs
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EKONOMISERVICE från 990:-
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gjorde äntligen årsdebut 
och betydelsen av hans 
närvaro var påtaglig.

– Min bästa match i 
den gulsvarta tröjan, 
erkände ”Jonte” nöjt 
efteråt.

Det blåser medvind för Ahla-
fors IF just nu. 7-0 på de två 
senaste matcherna och själv-
förtroendet är på starkt upp-
åtgående.

– Vi har en härlig stäm-
ning i truppen och har hittat 
det där lilla extra. Inställ-
ningen var maximal under 
nästan hela matchen. Vi var 
skönt aggressiva och etta på 
nästan varje boll, då vinner 
man duellerna och ofta även 
matcherna, konstaterade 
Jonathan Lindström som 
spelade centralt jämte givne 
kaptenen Johan Elving.

Ahlafors IF dominerade 
matchbilden, men det dröj-
de 30 minuter innan Peter 
Antonsson kunde göra 1-0 
fi nt framspelad av Sebasti-
an Hollstein. Hemmalaget 
hade dessförinnan haft ett 
par bra lägen, men Andreas 
Skånberg parerade elegant. 
I paus handlade samtalet om 
att inte ge vika och att gå för 

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

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Vinden har vänt för Ahlafors IF

Div 3 nordvästra Götaland
Stångenäs – Ahlafors IF 0-5 (0-1)

FOTBOLL

ett avgörande.
– Vi kände oss egentligen 

överlägsna och bestämde oss 
för att inte släppa greppet. 
Vi kom ut taggade till tusen 
och behövde inte vänta sär-
skilt länge på tvåan, sa Lind-
ström.

Det var Hollstein som fi ck 
äran att förvalta passningen 
från Nima Kadivar och då 
hade det bara gått tre minu-
ter av andra halvlek. Tämli-
gen omgående bjöd Michael 
Hintze på ett avslut i mäs-
tarklass, då han placerade in 
3-0 till AIF. Bollen kom från 
Peter Antonsson efter fi nt 
förarbete av Jonathan Lind-
ström. Innan matchuret nått 
60 minuter måttade Johan 
Elving en frispark perfekt till 
nämnde Antonssons panna 
och 4-0. Lindström fi ck se-
nare punktera matchen med 
sitt 5-0-mål.

Unga talanger
– Laget har börjat sätta sig. 
Våra unga ytterbackar Jes-
per Johannesson och Erik 
Gunnarsson imponerar 
stort på mig. Hintzes rörel-
semönster på topp skvallrar 
om att vi har något riktigt 
bra på gång längst där fram-
me. Det gäller bara att fort-
sätta jobba hårt, summerade 
Lindström som trots årsde-
buten orkade fullfölja hela 
matchen.

På lördag väntar Säffl e på 

Svenska Stenhus Arena. Det 
lär av allt att döma bli en 
stenhård uppgörelse. Gäs-
terna har skrapat ihop en po-
äng mer än AIF.

– Serien ser ut att kunna 
bli rekordjämn. Det är fort-
farande svårt att se någon 
riktig tendens. Hemligheten 
blir att hitta den högsta läg-

stanivån. Det lag som lyckas 
med det kommer sannolikt 
att toppa tabellen. Vi har en 
go känsla nu och ska surfa 
vidare på den här vågen så 
länge det går, avslutade Jo-
nathan Lindström.
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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.

Ale Trialklubb anordnar 
i MHF-Ungdoms regi: 

DELTÄVLING I 
VÄST-TRIAL SERIEN 

Lördag 10 maj på 
Klevebergsbanan i Surte

Röda pilar visar vägen 
från E45:an

Kom och se allt från unga 
till gamla förare tävla 

Första start kl 10.00

ÄLVÄNGEN. Är Älväng-
ens IK månne tillbaka i 
vinnarspåret?

Lördagens storseger 
hemma mot Fotö gav 
självförtroendet en 
välbehövlig kick inför 
fredagens derby borta 
mot Nol IK.

– Vi visade upp ett 
helt annat tålamod 
i vårt anfallsspel än 
vad vi gjort de senaste 
matcherna, konstatera-
de tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

ÄIK-coachen var tillfreds 
med lagets insats mot Fotö, 
men väljer samtidigt att hål-
la en ödmjuk profi l inför den 
stundande derbydrabbningen 
mot NIK.

– Om vi är tillbaka på vin-
narspåret är för tidigt att ut-
tala sig om. Nu möter vi ett 
helt annat motstånd. Nol har 
ett väldigt bra lag med fl era 
rutinerade spelare. Det gäl-
ler att vi står upp i det fysis-
ka spelet om vi ska ha någon 
chans. Det är en liten plan så 
vi måste ta fajten, förklarar 
Eriksson.

Mot Fotö fi ck han se sina 
adepter koppla greppet direkt 

från start. Det var bud på mål 
fl era gånger om innan Johan 
Parinder hittade rätt i den 
13:e minuten. Lagkaptenen 
var tillbaka i mittlåset efter 
att ha missat förra matchen 
mot Nödinge SK på grund av 
den hjärnskakning som han 
ådrog sig mot Neutrala.

– Johan är viktig för oss 
och behövs där bak, säger Pe-
ter Eriksson.

Mattias Ögren ordnade 
2-0 och ett självmål gjor-
de ställningen till 3-0 innan 
den första halvleken var över. 
Den andra halvleken blev en 
transportsträcka och ÄIK:s 
ledning var aldrig hotad.

– Vi fi ck ledningen ganska 
tidigt i matchen och kunde 
spela ut på ett annat sätt efter 
det. Vi borde gjort betydligt 
fl er mål, men 5-1 är helt okej, 
säger ”Erra”.

Ingen Nicklas Ahlbom i 
uppställningen mot Fotö. Är 
han tillbaka i truppen på fre-
dag?

– Han ska träna för fullt 
den här veckan och förhopp-
ningsvis kan han vara med 
mot Nol. Vi hade funderingar 
på att ha med honom redan i 
lördags men valde att avvakta. 

JONAS ANDERSSON

Jonathan Lindström gjorde äntligen årsdebut i AIF-tröjan och le-
vererade direkt. Enligt honom själv var det till och med hans 
bästa match någonsin i gulsvart.

ÄIK övertygade hemma
 Felix Rudin svarade för en mycket bra insats mot Fotö. 
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Div 6D Göteborg
Älvängens IK – Fotö GoIF 5-1 (3-0)

FOTBOLL

Storseger mot Stångenäs

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 0303-74 60 05

nordicwellness.se

199
GYMKORT

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

TRÄNA UTAN BinDNINGSTID

GYM  
KONDITION 

FRIA VIKTER  
GRUPPTRÄNING  

PERSONLIG TRÄNING 
FÖRETAGSFRISKVÅRD  

UNGDOMSKORT  
SENIORKLUBB 
SOL & RELAX  

KOSTHJÄLP 
BARNDANS  

KIDZCLUB 
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1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

öppet 04-23



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

Matcher på Vimmervi i helgen
Fredag 9 maj kl 19:00

Nödinge SK –BK Elit
Div6D

Övriga matcher
Söndag 11 maj
14:00 F04 » Nödinge SK –Skepplanda BTK Ale-Kungälv serien
14:00 P04 » Nödinge SK –IFK Hindås Göteborgsserien
17:00 B-lag » Nödinge SK –FC Komarken Reservklass 4A

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:-

Cafeterian är öppen
Välkomna NÖDINGE – SÅ KLART

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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SKEPPLANDA. Det 
bjöds på dramatik när 
Skepplanda BTK vände 
0-1-underläge till seger 
på Forsvallen.

Avgörandet föll sju 
minuter före full tid.

– Fantastiskt skönt att 
få sätta dit den, jublade 
matchhjälten Christian 
”Figge” Rönkkö.

Det var första hemmasegern 
och tillika andra raka vinsten 
för Skepplanda BTK som 
tycks ha kommit igång efter 
den bleka insatsen i premiä-
ren mot Dardania IF (1-2).

– Precis som i förra 
matchen så visar killarna en 
bra inställning. Vi jobbar 
hårt och då får man också 
marginalerna på sin sida, för-

klarade en nöjd SBTK-trä-
nare i Robert Bävermalm 
efter slutsignalen.

Den första halvleken var 
i ärlighetens namn tämligen 
medioker. Hemmalaget vas-
kade fram några halvchanser, 
framförallt i samband med 
fasta situationer, men det var 
gästerna som tog ledningen i 
den 37:e minuten. Målskytt 
för Sparsör var Adrian Pe-
tersson.

– Vi kom överens i halvlek 
om att fortsätta köra på och 
ha en hög press. Vi visste att 
chanserna skulle dyka upp 
förr eller senare, säger Bä-
vermalm.

Tolv minuter in på den 
andra akten tvingades SA-
IK-målvakten, Henrik Gus-
tavsson, till en trippelrädd-
ning som höll absolut högsta 
klass. Christian Rönkkö sköt 
två gånger och Linus Carls-
son försökte också en gång 

utan att få bollen i nät.
Dessa båda herrar kom 

dock att spela huvudrollen 
lite senare i matchen. Linus 
Carlsson bokfördes för kvit-
teringen i den 73:e match-
minuten då han placerade 
en frispark direkt i mål från 
vänster ytterposition.

Helt uppenbart var att 
hemmalaget gick för ett se-
germål och när matchuret 
visade 83 minuter slog han 
till – Christian Rönkkö. Bol-
len letade sig fram till ”Fig-
ge” via fötterna på Niclas 
Hylander och Linus Carls-
son.

– Det betyder mycket att 
vinna en sådan här match. Vi 
spelar inte på topp, men hu-
vudsaken är att vi tar tre po-
äng, konstaterade Rönkkö.

Nästa match för SBTK 
spelas nu på torsdag borta 
mot Hedared.

JONAS ANDERSSON

SBTK vände och vann
– Christian ”Figge” Rönkkö avgjorde

Linus Carlsson och Christian ”Figge” Rönkkö blev Skepplanda BTK:s målskyttar när Sparörs AIK 
besegrades med 2-1 på Forsvallen.

Amanda Errind var planens gigant när SBTK:s damer hemma-
vann mot Äspered med 4-1 i söndags.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Sparsörs AIK 2-1 (0-1)
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Division 3 nordvästra Göta-
land
Stångenäs – Ahlafors IF 0-5 
(0-1)
Mål AIF: Peter Antonsson 2, Jonathan 
Lindström, Sebastian Hollstein och 
Michael Hintze 1 vardera. Matchens 
kurrar: Henrik Andersson 3, Peter 
Antonsson 2, Jonathan Lindström 1. 

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Sparsörs 
AIK 2-1 (0-1)
Mål SBTK: Linus Carlsson, Christian 
Rönkkö. Matchens kurrar: Oscar 
Frii 3, Mikael Maliniemi 2, Linus 
Carlsson 1.

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Fotö GoIF 5-1 
(3-0)
Mål ÄIK: Johan Parinder, Mattias 
Ögren, självmål, Felix Rudin (straff), 
Jonatan Franzén. Matchens kurrar: 
Markus Ahlbom 3, Felix Rudin 2, 
Johan Parinder 1.

Finlandia-Pallo AIF – Nol IK 
1-2 (1-0)
Mål NIK: Fredrik Johansson, Bojan 
Ilic. Matchens kurrar: Anders Isaksson 
3, Bojan Ilic 2, Fredrik Johansson 1.

Lundby IF 06 – Nödinge 5-3 
(3-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 2, Ajdin Smajlo-
vic. Matchens kurrar: Wshyar Kotani 
3, Ajdin Samjlovic 2, Vernes Krak 1.

Division 6 Trollhättan
Sjuntorps IF – Alvhems IK 7-1 
(2-1)
Mål AIK: Martin Stensson.

Division 7C Göteborg
Surte IS FK – Diseröd 2-2
Mål SIS: Moe Al-hashimi, Sefedin 
Harbas. Matchens kurrar: Sefedin 
Harbas 3, Christian Larsson 2, David 
Eriksson 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Skepplanda BTK – Äspereds IF 
4-1 (1-1)
Mål SBTK: Sophie Högrell 2, Amanda 
Errind, Lotta Hillebjer. Matchens 
kurrar: Amanda Errind 3, Matilda 
Errind 2, Sandra Augustsson 1.

Sollebrunns AIK – Lödöse/Ny-
gård 0-4 (0-2)
Mål: Evelina Löfström 2, Rebecca 
Heinerås, Matilda Johansson.

FOTBOLL

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

1. Ole J Jensen/Rune Jansson            150
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson             137
3. Elsa Persson/Rikard Johansson      123
4. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   118

BRIDGE

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!

DERBY

SKEPPLANDA. Bästa 
tänkbara inledning.

Full pott efter två 
omgångar är Skepplan-
da BTK:s facit i södra 
damtvåan.

– En trevlig start som 
ger arbetsro, förklarar 
tränaren Stig Persson.

Trots underläge med 0-1 ef-
ter tio minuters spel lyckades 
Skepplandas damer vända på 
steken och vinna hemmapre-
miären mot Äspered.

– Det var väl inte så klart 
som siffrorna säger. En jämn 
match där vi ändå är aningen 
bättre och vinner rättvist, sam-
manfattade tränare Persson.

– Äspered agerade, precis 
som vi gör, med en hög press. 
Vi blev lite störda av det. Gäs-
terna skapade en del målchan-
ser, men vårt målvaktsförvärv 
Alicia Björkman spelade sta-
bilt mellan stolparna.

Planens dominant, Aman-
da Errind, kvitterade med 
fyra minuter kvar av den första 
halvleken. Talangen Sophie 
Högrell gjorde sedan två mål 
och förvandlade ställningen 
till 3-1 när 25 minuter var 
gångna av den andra halvle-
ken. Lotta Hillebjer satte spi-
ken i kistan fem minuter före 
full tid.

– På lördag får vi en bra 
värdemätare på var vi står då 
Friscopojkarna gästar Fors-
vallen. De har också inlett se-
riespelet med två fullpoänga-
re. Vi ser fram emot det mötet 
och hoppas på en bra tränings-
vecka, avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

Andra raka för 
SBTK:s damer
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Div 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – Äspereds IF 4-1 (1-1)

FOTBOLL

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 2 Södra
LÖRDAG 10 MAJ 

KL 15.30
SBTK DAM – IK FRISCOPOJKARNA

Division 5 Västra
TISDAG 13 MAJ 

KL 19.00
SBTK HERR – ÖSTADKULLE SK

Skänker pris till bästa spelare

SKÖVDE. Ale Baskets F01 
vann Skövde Basketcup 
som avgjordes den gångna 
helgen. 16 lag deltog i 
denna åldersklass. Ale 
mötte motståndare från 
bland annat Stockholm 
och distriktsmästarna för 
Värmland.

Aletjejerna började med 
att vinna gruppen där mål-
skillnaden var hela 123-30. 
Man tog sig obesegrade 
genom hela turneringen. 
I fi nalen vann Ale Basket 
över Marbo med 38-15. 
Till bäste spelare i fi nalen 
utsågs Ale Baskets Emma 
Charlesson.

Tränarna för laget Peter 
Sjöborg och Pasi Järvinen 
var stolta över sitt lag som 
många gånger varit nära 
i cuper men aldrig nått 
hela vägen fram. Den här 
gången krossade de sina 
motståndare. Guldlaget 
representerades av Minna 
Jaanson, Clara Petersson, 
Ellica Sjöborg, Amanda 
Järvinen, Emma Char-
lesson, Aldina Hodzic, 
Agnes Östelind, Frida 
Häggblad, Milla Ekestig 
och Victoria Zacharoff.

Guld till Ale 
Basket F01

FOTBOLL I ALE

Fre 9 maj kl 19.00
Nolängen
Nol – Älvängen

Fre 9 maj kl 19.00
Vimmervi
Nödinge – Elit

Lör 10 maj kl 15.00
Sjövallen
Ahlafors – Säffl e

Lör 10 maj kl 15.30
Forsvallen
SBTK dam – 
Friscopojkarna

Tis 13 maj kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Östadkulle
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TUVE. Finlandia-Pallo 
AIF har av många utro-
pats som seriefavoriter 
i division 6D Göteborg.

Därför var Nols triumf 
på fredagskvällen sär-
skilt tung.

– Att få med sig 
samtliga poäng från 
de jämna matcherna 
kommer avgöra till slut, 
säger Noltränaren Peter 
Karlsson.

Bataljen mellan Finlandia 
och Nol blev precis så jämn 
och oviss som man på för-
hand hade misstänkt. Hem-
malaget hade kommandot i 
målprotokollet efter ett fi nt 
frisparksmål en kvart in i 
matchen. På planen var det 
däremot jämnt under hela 
matchen. Nol jagade länge 
en kvittering, men utdel-
ningen dröjde till dess att 
Bojan Ilic slog till i match-
minut 71. Fyra minuter 
senare kunde Fredrik Jo-
hansson ge Nol ledningen. 
I detta skede hade hemmala-
get fått två spelare utvisade.

– Det blev matchavgöran-
de, inget snack om det, men 
killarna gör en mycket stark 
laginsats. Vi tar kampen med 
Finlandia som är stora och 
fysiska. Vi hade stor glädje av 
att ha planens bäste spelare, 
Anders Isaksson, på vårt 
mittfält. Han vann många 
viktiga dueller. Självklart 

går vi för trean när de tving-
as avsluta matchen med två 
man mindre, berättar Peter 
Karlsson.

Tre raka
Efter den snöpliga premiär-
förlusten borta mot Bosna IF 
har Nol tre raka vinster. På 
fredag väntar derby hemma 
på Nolängen mot Älvängens 
IK.

– Det blir tufft på nytt. 
Det fi nns inga enkla match-
er i årets serie och nu verkar 

Älvängen ha fått ordning på 
spelet. Vi får ladda om och 
komma väl förberedda för 
att vinna, avslutar Karlsson.

Noterbart från Tuveval-
len var att veteranen och 
assisterande tränaren Stefan 
Berndtsson, 41, gjorde de-
but i Nols A-lagströja. Han 
spelade sista kvarten och 
bytte med Fredrik Johansson 
i anfallet när denne skjutit in 
2-1-målet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Bortaslog seriefavoriterna
Blytung seger för Nol

Div 6D Göteborg
Finlandia-Pallo AIF – Nol IK 1-2 (1-0)

FOTBOLL

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

Spelordning: 48 lag deltar och är uppdelade på 16 grupper.
Segrarna i gruppspelet går till A-slutspel, tvåorna till B-slutspel och treorna till C-slutspel.

Regler för att delta: Spelare födda 92 är de yngsta som får delta. Varje lag får ha max 
2 licensierade spelare per lag, endast en utav dem får vara på planen, de får således byta 
med varandra. De spelare som är födda mellan 85-92 som spelar A- eller B-lagsfotboll 

räknas som licencierad. Spelare födda 84 eller tidigare räknas ej som licensierad.

Regler: Svenska fotbollförbundets regler för 7-manna fotboll.

Undantag: Matchtid är 2 x 10 min (finalspel 2 x 15 min). Varje lag får ha ett obegränsat 
antal avbytare. Domare har rätt att utvisa spelare som uppför sig osportsligt eller 

protesterar mot domare. Utvisningen är personlig och gäller resten av den aktuella 
matchen. Laget har alltså rätt att spela med 7 spelare trots utvisningen. Upprepas 

beteendet under ytterligare match kommer laget att diskvalificeras. Vid lika resultat under 
kval, semi- och finaler, avgörs matcherna med straffar. För att skilja på lag som har fått 

samma poäng och målskillnad under gruppspelet avgörs detta genom lottning.

Tävlingsansvarig: Fotbollssektionen Skepplanda BTK

Avgift: 1300 kr

Pris: A-slutspel, ettan, tvåan 
B-slutspel, ettan 
C-slutspel, ettan 

Skicka er anmälan till: korpcup@skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
SPELAS LÖRDAG 28 JUNI 2014

vs
SÄFFLE FF

Lördag 10 maj kl 15.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Bäst på plan. Anders Isaksson imponerade med sin fysik på Nols 
mittfält när seriefavoriterna, Finlandia, bortabesegrades.
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GÖTEBORG. Nödinge SK 
fi ck en tuff inledning 
på bortamatchen mot 
Lundby IF 06.

3-0 på 38 minuter och 
rullgardinen ner.

NSK var aldrig nära 
att vända i andra halv-
lek.

Efter den suveräna seriepre-
miären där nuvarande topp-
laget Neutrala utklassades 
med 9-0 har det gått grus i 
maskineriet för Nödinges 

fotbollstrollare. Lundby be-
hövde inte förta sig för att 
bärga en säker trepoänga-
re på Sälöfjordsplan.  Efter 
en svag första halvlek gav 
notoriske målskytten Ra-
hel Faraj NSK lite förnyat 
hopp när han placerade in en 
straffspark 20 minuter efter 
pausvilan. Gnistan släcktes 
emellertid tämligen snabbt, 
då hemmalaget drygade ut 
ledningen till 4-1. De blåsk-
rudade gästerna hade dock 
inte givit upp allt hopp utan 
reducerade två gånger om. 
Först genom Ajdin Samlo-
vic och sedan höll sig Rahel 
Faraj framme igen. 4-3 med 

sju minuter kvar att spela. 
Någon riktig dramatik in-
föll inte, eftersom Lund-
bys Christopher Axelsson 
skickade in matchavgöran-
de 5-3 två minuter senare. 
Olyckligt för Nödinge var 
att Hedy Mustafa utvisades 
i slutminuterna.

Nu gäller det för NSK att 
repa mod. På fredagskvällen 
kan laget bättre på självför-
troendet genom en målfest 
mot tabelljumbon BK Elit 
som hittills bara har lyckats 
ta en poäng.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

NSK torskade mot Lundby

Div 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Nödinge 5-3 (3-0)

FOTBOLL
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NÖDINGE. Festival-
borgsarrangören har 
varit van med att slå 
publikrekord.

Så blev det inte i år.
”Bara” 450 ungdomar 

befann sig i Ale gymna-
sium när Medina släppte 
loss.

Det drog fria ungdomseve-
nemanget Festivalborg ar-
rangerades för åttonde gång-
en i Ale gymnasium. Något 
nytt publikrekord blev det 
däremot inte denna gång. 
Reprisen av förra årets suc-
céartister Medina lockade 
bara hälften så många som i 
fjol.

– Vi får självklart ta lär-
dom av årets arrangemang 
och utvärdera tillsammans 
med ungdomarna om varför 
vi inte riktigt lyckades locka 
lika många som förra året. 
Ändå ska vi komma ihåg att 

450 aleungdomar har varit 
här och haft en fantastiskt 
roligt kväll, säger projektle-
dare Thomas Berggren.

Artisterna Sami Rekik 
och Ali Jammali som till-
sammans bildar den popu-
lära hip-hopduon Medina 
stortrivdes hur som helst på 
scenen.

– Ni är fantastiska, ni kan 
ju texterna bättre än oss!

Uppe i caféet hade en 
särskild scen byggts upp 
och här spelade lokala band. 

Längre bort i gymnasiet gavs 
fotbollsentusiaster möjlighet 

att se champions league-
matchen mellan Chelsea och 
Atletico Madrid.

– Ett brett program ska-

par möjlighet att locka fl er, 
men vi måste kanske fundera 
på hur vi kan återge arrang-
emanget en riktig lyskraft 
och bli en ännu tydligare 
attraktion, avslutar Thomas 
Berggren.

I samband med Festival-
borg delades också tre ung-
domsstipendier ut. Till goda 
föredömen utsågs Pyssel-
klubben i Nödinge, Hanna 
Johansson och Isabella An-
dersson (läs mer om detta på 
annan plats).

Svalt intresse för Medina
– Inget 
rekord för 
Festival-
borg i år

Hip-hopduon Medina är enormt populära, men lockade bara hälften så många som i fjol när årets Festivalborg ägde rum.

I väntan på Medina. Caroline Lindberg, Adrian Bujak, Rebecca 
Björck och Emelie Johansson hängde på Festivalborg och vänta-
de tåligt på kvällens stora artist.

Lokala band uppträdde. Här ses Älvängenbandet Two Faced med sångerskan Nina Assadi i fron-
ten.

Medina.

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

Mitsubishi köper man hos

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

Ändå ska vi 
komma ihåg att 
450 aleungdo-
mar har varit 

här och haft en fantas-
tiskt roligt kväll.
THOMAS BERGGREN
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TUVE. Finlandia-Pallo 
AIF har av många utro-
pats som seriefavoriter 
i division 6D Göteborg.

Därför var Nols triumf 
på fredagskvällen sär-
skilt tung.

– Att få med sig 
samtliga poäng från 
de jämna matcherna 
kommer avgöra till slut, 
säger Noltränaren Peter 
Karlsson.

Bataljen mellan Finlandia 
och Nol blev precis så jämn 
och oviss som man på för-
hand hade misstänkt. Hem-
malaget hade kommandot i 
målprotokollet efter ett fi nt 
frisparksmål en kvart in i 
matchen. På planen var det 
däremot jämnt under hela 
matchen. Nol jagade länge 
en kvittering, men utdel-
ningen dröjde till dess att 
Bojan Ilic slog till i match-
minut 71. Fyra minuter 
senare kunde Fredrik Jo-
hansson ge Nol ledningen. 
I detta skede hade hemmala-
get fått två spelare utvisade.

– Det blev matchavgöran-
de, inget snack om det, men 
killarna gör en mycket stark 
laginsats. Vi tar kampen med 
Finlandia som är stora och 
fysiska. Vi hade stor glädje av 
att ha planens bäste spelare, 
Anders Isaksson, på vårt 
mittfält. Han vann många 
viktiga dueller. Självklart 

går vi för trean när de tving-
as avsluta matchen med två 
man mindre, berättar Peter 
Karlsson.

Tre raka
Efter den snöpliga premiär-
förlusten borta mot Bosna IF 
har Nol tre raka vinster. På 
fredag väntar derby hemma 
på Nolängen mot Älvängens 
IK.

– Det blir tufft på nytt. 
Det fi nns inga enkla match-
er i årets serie och nu verkar 

Älvängen ha fått ordning på 
spelet. Vi får ladda om och 
komma väl förberedda för 
att vinna, avslutar Karlsson.

Noterbart från Tuveval-
len var att veteranen och 
assisterande tränaren Stefan 
Berndtsson, 41, gjorde de-
but i Nols A-lagströja. Han 
spelade sista kvarten och 
bytte med Fredrik Johansson 
i anfallet när denne skjutit in 
2-1-målet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Bortaslog seriefavoriterna
Blytung seger för Nol

Div 6D Göteborg
Finlandia-Pallo AIF – Nol IK 1-2 (1-0)

FOTBOLL

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

Spelordning: 48 lag deltar och är uppdelade på 16 grupper.
Segrarna i gruppspelet går till A-slutspel, tvåorna till B-slutspel och treorna till C-slutspel.

Regler för att delta: Spelare födda 92 är de yngsta som får delta. Varje lag får ha max 
2 licensierade spelare per lag, endast en utav dem får vara på planen, de får således byta 
med varandra. De spelare som är födda mellan 85-92 som spelar A- eller B-lagsfotboll 

räknas som licencierad. Spelare födda 84 eller tidigare räknas ej som licensierad.

Regler: Svenska fotbollförbundets regler för 7-manna fotboll.

Undantag: Matchtid är 2 x 10 min (finalspel 2 x 15 min). Varje lag får ha ett obegränsat 
antal avbytare. Domare har rätt att utvisa spelare som uppför sig osportsligt eller 

protesterar mot domare. Utvisningen är personlig och gäller resten av den aktuella 
matchen. Laget har alltså rätt att spela med 7 spelare trots utvisningen. Upprepas 

beteendet under ytterligare match kommer laget att diskvalificeras. Vid lika resultat under 
kval, semi- och finaler, avgörs matcherna med straffar. För att skilja på lag som har fått 

samma poäng och målskillnad under gruppspelet avgörs detta genom lottning.

Tävlingsansvarig: Fotbollssektionen Skepplanda BTK

Avgift: 1300 kr

Pris: A-slutspel, ettan, tvåan 
B-slutspel, ettan 
C-slutspel, ettan 

Skicka er anmälan till: korpcup@skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
SPELAS LÖRDAG 28 JUNI 2014

vs
SÄFFLE FF

Lördag 10 maj kl 15.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Bäst på plan. Anders Isaksson imponerade med sin fysik på Nols 
mittfält när seriefavoriterna, Finlandia, bortabesegrades.
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GÖTEBORG. Nödinge SK 
fi ck en tuff inledning 
på bortamatchen mot 
Lundby IF 06.

3-0 på 38 minuter och 
rullgardinen ner.

NSK var aldrig nära 
att vända i andra halv-
lek.

Efter den suveräna seriepre-
miären där nuvarande topp-
laget Neutrala utklassades 
med 9-0 har det gått grus i 
maskineriet för Nödinges 

fotbollstrollare. Lundby be-
hövde inte förta sig för att 
bärga en säker trepoänga-
re på Sälöfjordsplan.  Efter 
en svag första halvlek gav 
notoriske målskytten Ra-
hel Faraj NSK lite förnyat 
hopp när han placerade in en 
straffspark 20 minuter efter 
pausvilan. Gnistan släcktes 
emellertid tämligen snabbt, 
då hemmalaget drygade ut 
ledningen till 4-1. De blåsk-
rudade gästerna hade dock 
inte givit upp allt hopp utan 
reducerade två gånger om. 
Först genom Ajdin Samlo-
vic och sedan höll sig Rahel 
Faraj framme igen. 4-3 med 

sju minuter kvar att spela. 
Någon riktig dramatik in-
föll inte, eftersom Lund-
bys Christopher Axelsson 
skickade in matchavgöran-
de 5-3 två minuter senare. 
Olyckligt för Nödinge var 
att Hedy Mustafa utvisades 
i slutminuterna.

Nu gäller det för NSK att 
repa mod. På fredagskvällen 
kan laget bättre på självför-
troendet genom en målfest 
mot tabelljumbon BK Elit 
som hittills bara har lyckats 
ta en poäng.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

NSK torskade mot Lundby

Div 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Nödinge 5-3 (3-0)

FOTBOLL
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NÖDINGE. Festival-
borgsarrangören har 
varit van med att slå 
publikrekord.

Så blev det inte i år.
”Bara” 450 ungdomar 

befann sig i Ale gymna-
sium när Medina släppte 
loss.

Det drog fria ungdomseve-
nemanget Festivalborg ar-
rangerades för åttonde gång-
en i Ale gymnasium. Något 
nytt publikrekord blev det 
däremot inte denna gång. 
Reprisen av förra årets suc-
céartister Medina lockade 
bara hälften så många som i 
fjol.

– Vi får självklart ta lär-
dom av årets arrangemang 
och utvärdera tillsammans 
med ungdomarna om varför 
vi inte riktigt lyckades locka 
lika många som förra året. 
Ändå ska vi komma ihåg att 

450 aleungdomar har varit 
här och haft en fantastiskt 
roligt kväll, säger projektle-
dare Thomas Berggren.

Artisterna Sami Rekik 
och Ali Jammali som till-
sammans bildar den popu-
lära hip-hopduon Medina 
stortrivdes hur som helst på 
scenen.

– Ni är fantastiska, ni kan 
ju texterna bättre än oss!

Uppe i caféet hade en 
särskild scen byggts upp 
och här spelade lokala band. 

Längre bort i gymnasiet gavs 
fotbollsentusiaster möjlighet 

att se champions league-
matchen mellan Chelsea och 
Atletico Madrid.

– Ett brett program ska-

par möjlighet att locka fl er, 
men vi måste kanske fundera 
på hur vi kan återge arrang-
emanget en riktig lyskraft 
och bli en ännu tydligare 
attraktion, avslutar Thomas 
Berggren.

I samband med Festival-
borg delades också tre ung-
domsstipendier ut. Till goda 
föredömen utsågs Pyssel-
klubben i Nödinge, Hanna 
Johansson och Isabella An-
dersson (läs mer om detta på 
annan plats).

Svalt intresse för Medina
– Inget 
rekord för 
Festival-
borg i år

Hip-hopduon Medina är enormt populära, men lockade bara hälften så många som i fjol när årets Festivalborg ägde rum.

I väntan på Medina. Caroline Lindberg, Adrian Bujak, Rebecca 
Björck och Emelie Johansson hängde på Festivalborg och vänta-
de tåligt på kvällens stora artist.

Lokala band uppträdde. Här ses Älvängenbandet Two Faced med sångerskan Nina Assadi i fron-
ten.

Medina.

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

Mitsubishi köper man hos

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

Ändå ska vi 
komma ihåg att 
450 aleungdo-
mar har varit 

här och haft en fantas-
tiskt roligt kväll.
THOMAS BERGGREN
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Stugsemester i Sälen
Sälfjällsbyn 
En semester i Dalarnas prakt-
fulla natur innehåller allt det 
som vi älskar med den svenska 
sommaren: De ljusa nätterna, 
de kristallklara sjöarna, bru-
sande älvar och blomstrande 
ängar. Området är rikt på bra 
fiskevatten i både sjö och älv 
och det kan hända att du får 
syn på en älg i skogsbrynet i det 
tidiga morgondiset. Samtidigt 
bjuder den lokala traditionen 
på själva symbolen av Sveriges 
kulturskatt: Dalahästen, som 
fortfarande kan besökas i Nils 
Olssons Hemslöjd i Nusnäs (107 
km), där de har blivit framställ-
da genom århundraden.

Ankomst: 
Torsdagar 14/6-2/8 2014. 
Deposition 500:- ska betalas vid 
ankomst. Slutstädning ingår inte, 
kan köpas till.

          Sälfjällsbyn 

8 dagar i Dalarna

Per stuga till max 5 personer

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS: Pris 

per stuga!

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:-

l’Alexain

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.

www.happydays.nu
eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Schleswig-Holstein
4 dagar i Dersau, Tyskland
Hotel Waldblick Galerie 

★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer 
än 200 små och stora sjöar. Vid 
den största av dessa sjöar: Plön 
See hittar du den lilla staden 
Dersau, där värdsparet Leiber 
står redo att välkomna dig till 
det nyrenoverade hotellet, som 
ligger vackert och endast 500 
meter från den idylliskt belägna 
sjön. Härifrån är det perfekt att 
ge sig iväg på upptäcktsfärd i 
den sköna naturen. Besök även 
hansastaden Lübeck (62 km).

Ankomst: Valfri 1/5-30/9 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-

 
Hotel Waldblick

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

ALAFORS. Aningen kylslaget, 
men tack och lov uppehåll.

Det var de vädermässiga förut-
sättningarna när Ahlafors IF bjöd 
in till traditionsenligt valborgsfi-
rande i Furulundsparken.

Vårtalade gjorde Karin Larsson.

Närmare 200 betalande, samt väldigt 
många barn, räknades in i Furulunds-
parken på onsdagskvällen. Arrangören 
hade ordnat ett varierat programutbud 
med en hel del musikunderhållning.

– Syftet är att ha ett valborgsfirande 
för hela familjen, säger Gittan Otter i 
arrangörskommittén.

De minsta roade sig med ponny-
ridning och fiskdamm. Chokladhjulet 
snurrade för fullt hela kvällen och en 
del hade turen att gå hem med en ask 
under armen. Det fanns även ett annat 
lotteri där besökarna kunde testa lyck-
an. 

Från scenen inledde Amanda och 
Patricia från Ahlafors Fria Skola med 
vacker sång. Bannuwakören tog vid 
och därefter fick publiken lyssna till 

PROkulelebandet. Där-
emellan vårtalade Karin 
Larsson, representant 
från Ahlafors IF:s styrel-
se.

– Vi är nöjda med 
arrangemanget och 
tacksamma att vi slapp 

regnet. Besökarna 
verkade trivas. Vi 
vill rikta ett stort 
tack till alla som på 
ett eller annat sätt 
bidrar till att hålla 
valborgstraditionen 
i Alafors vid liv, av-
slutar Gittan Otter.

JONAS
ANDERSSON

BOHUS. Nyligen var det eleverna 
på Surteskolan som fick ett bok-
paket av Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening.

I förra veckan delades en upp-
sättning av boken ”Mystiska la-
dan” även ut till barnen i årskurs 
1 på Bohusskolan.

– Vi vill stimulera läsandet, 
säger Doris Hellman. 

Bokutdelningen ägde rum på skolbib-
lioteket i Bohus där de förväntansfulla 
barnen trängde ihop sig. När Doris 
Hellman och Olavi Kettunen frågade 
eleverna om de läser mycket kom ett 
unisont ja.

– Fortsätt med det och besök biblio-

teket ofta, uppmanade Olavi.
Barnen fick varsin bok att ta med sig 

hem och det var bara en i elevgruppen 
som redan hade ”Mystiska ladan” hem-
ma.

Slutligen bjöds förstaklassarna och 

dess lärare på frukt som Surte-Bohus 
biblioteks- och kulturförening också 
sponsrade med.

JONAS ANDERSSON

Bokregn 
i Bohus
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Chokladhjulet snurrade för fullt när Ahlafors IF bjöd in 
till valborgsfirande i Furulundsparken.

Liam kammade hem förstapri-
set – en chokladask.

Bannuwakören hälsade våren välkommen.

Eleverna i årskurs 1 på Bohusskolan har just erhållit varsitt exemplar av Mystiska 
ladan, skriven av Helena Bross.  

Våren välkomnades i Furulund

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda
Torsd-sönd 8-11 maj

Vinnare i 
påskkrysset!

Uno Claesson
Nödinge

Daniel Höglund
Älvängen

Rolf Lövberg
Lilla Edet

Gun-Britt Wall
Hålanda

Bertil Aronsson
Lödöse

Anita Gunnarson
Älvängen

Inga Eklund
Skepplanda

Ethel Augustsson
Hjärtum

Tore Eklund
Skepplanda

Arne Augustson
Hålanda
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Stugsemester i Sälen
Sälfjällsbyn 
En semester i Dalarnas prakt-
fulla natur innehåller allt det 
som vi älskar med den svenska 
sommaren: De ljusa nätterna, 
de kristallklara sjöarna, bru-
sande älvar och blomstrande 
ängar. Området är rikt på bra 
fiskevatten i både sjö och älv 
och det kan hända att du får 
syn på en älg i skogsbrynet i det 
tidiga morgondiset. Samtidigt 
bjuder den lokala traditionen 
på själva symbolen av Sveriges 
kulturskatt: Dalahästen, som 
fortfarande kan besökas i Nils 
Olssons Hemslöjd i Nusnäs (107 
km), där de har blivit framställ-
da genom århundraden.

Ankomst: 
Torsdagar 14/6-2/8 2014. 
Deposition 500:- ska betalas vid 
ankomst. Slutstädning ingår inte, 
kan köpas till.

          Sälfjällsbyn 

8 dagar i Dalarna

Per stuga till max 5 personer

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS: Pris 

per stuga!

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:-

l’Alexain

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.

www.happydays.nu
eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Schleswig-Holstein
4 dagar i Dersau, Tyskland
Hotel Waldblick Galerie 

★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer 
än 200 små och stora sjöar. Vid 
den största av dessa sjöar: Plön 
See hittar du den lilla staden 
Dersau, där värdsparet Leiber 
står redo att välkomna dig till 
det nyrenoverade hotellet, som 
ligger vackert och endast 500 
meter från den idylliskt belägna 
sjön. Härifrån är det perfekt att 
ge sig iväg på upptäcktsfärd i 
den sköna naturen. Besök även 
hansastaden Lübeck (62 km).

Ankomst: Valfri 1/5-30/9 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-

 
Hotel Waldblick

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

ALAFORS. Aningen kylslaget, 
men tack och lov uppehåll.

Det var de vädermässiga förut-
sättningarna när Ahlafors IF bjöd 
in till traditionsenligt valborgsfi-
rande i Furulundsparken.

Vårtalade gjorde Karin Larsson.

Närmare 200 betalande, samt väldigt 
många barn, räknades in i Furulunds-
parken på onsdagskvällen. Arrangören 
hade ordnat ett varierat programutbud 
med en hel del musikunderhållning.

– Syftet är att ha ett valborgsfirande 
för hela familjen, säger Gittan Otter i 
arrangörskommittén.

De minsta roade sig med ponny-
ridning och fiskdamm. Chokladhjulet 
snurrade för fullt hela kvällen och en 
del hade turen att gå hem med en ask 
under armen. Det fanns även ett annat 
lotteri där besökarna kunde testa lyck-
an. 

Från scenen inledde Amanda och 
Patricia från Ahlafors Fria Skola med 
vacker sång. Bannuwakören tog vid 
och därefter fick publiken lyssna till 

PROkulelebandet. Där-
emellan vårtalade Karin 
Larsson, representant 
från Ahlafors IF:s styrel-
se.

– Vi är nöjda med 
arrangemanget och 
tacksamma att vi slapp 

regnet. Besökarna 
verkade trivas. Vi 
vill rikta ett stort 
tack till alla som på 
ett eller annat sätt 
bidrar till att hålla 
valborgstraditionen 
i Alafors vid liv, av-
slutar Gittan Otter.

JONAS
ANDERSSON

BOHUS. Nyligen var det eleverna 
på Surteskolan som fick ett bok-
paket av Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening.

I förra veckan delades en upp-
sättning av boken ”Mystiska la-
dan” även ut till barnen i årskurs 
1 på Bohusskolan.

– Vi vill stimulera läsandet, 
säger Doris Hellman. 

Bokutdelningen ägde rum på skolbib-
lioteket i Bohus där de förväntansfulla 
barnen trängde ihop sig. När Doris 
Hellman och Olavi Kettunen frågade 
eleverna om de läser mycket kom ett 
unisont ja.

– Fortsätt med det och besök biblio-

teket ofta, uppmanade Olavi.
Barnen fick varsin bok att ta med sig 

hem och det var bara en i elevgruppen 
som redan hade ”Mystiska ladan” hem-
ma.

Slutligen bjöds förstaklassarna och 

dess lärare på frukt som Surte-Bohus 
biblioteks- och kulturförening också 
sponsrade med.

JONAS ANDERSSON

Bokregn 
i Bohus
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Chokladhjulet snurrade för fullt när Ahlafors IF bjöd in 
till valborgsfirande i Furulundsparken.

Liam kammade hem förstapri-
set – en chokladask.

Bannuwakören hälsade våren välkommen.

Eleverna i årskurs 1 på Bohusskolan har just erhållit varsitt exemplar av Mystiska 
ladan, skriven av Helena Bross.  

Våren välkomnades i Furulund

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda
Torsd-sönd 8-11 maj

Vinnare i 
påskkrysset!

Uno Claesson
Nödinge

Daniel Höglund
Älvängen

Rolf Lövberg
Lilla Edet

Gun-Britt Wall
Hålanda

Bertil Aronsson
Lödöse

Anita Gunnarson
Älvängen

Inga Eklund
Skepplanda

Ethel Augustsson
Hjärtum

Tore Eklund
Skepplanda

Arne Augustson
Hålanda
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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 14 maj 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 
ärenden:

 
ordförande                                         sekreterare

biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 7 maj 2014.

Det är roligt att skriva 
insändare med bud-
skapet Nej till hög-

hus i Älvängen på Gustavas 
Plats och få så mycket posi-
tiv respons, på arbetsplatsen, 
bland grannar och på ICA.  
Det är charmen med att bo 
i mindre samhällen - närhe-
ten och enkla kontakter med 
invånarna.

 ”Självklart ska vi ha 
”höga hus” på Gustavas 
Plats i Älvängen”, det 
uttalandet gjorde Pressfeldt 
i Alekuriren nr 14 2014. 
Pressfeldt hänvisar också till 
en slutrapport, strukturstu-
dien för Älvängens centrum 
som gjordes 2008 och som 
bland annat handlar om hur 
bostadsbyggandet planeras 
se ut, vision 2020. Denna 
rapport antog Kommun-
fullmäktige. I denna rapport 
uttrycker Pressfeldt en helt 
annan uppfattning när han 
talar om Älvängen, nämli-
gen att: ”Aledemokraterna 
anser att tanken att förtäta 
för boende i centrum är en 
viktig tanke som bör utveck-
las ytterligare. En utgångs-
punkt bör vara att Älvängen 
behåller sin småstadskarak-
tär. Inga nya hus bör vara 
högre än 3 våningar och 
gärna med äldre stuk.”  

I denna strukturstudie, 
står även om vikten att 

tillkommande bebyggelse 
bör utformas så att en helhet 
skapas och nya områden får 
kontakt med befi ntlig be-
byggelse. Att utformningen 
av planerade bostadsbygg-
nader medför platser där 
människor möts. Uppfyller 
ett 10-våningshus dessa 
kriterier? 

Jag fi nner det även myck-
et märkligt att Samhälls-
byggnadsnämnden nyligen 
höjer planerat hus med en 
eller två våningar i förhål-
lande till det som redovisas 
tidigare, är det prutmån?

Jag anser att vi ska fort-
sätta arbetet med att göra 
Älvängen till en attraktiv 
«småstad». Då måste vi 
värna om utformningen 
av de nya hus som byggs 
och vi måste skapa 
mötesplatser. Älvängen 
saknar parkområden 
och områden för 
fritidsaktiviteter (exempelvis 
bowlinghall). Det ger större 
förutsättningar för ett mer 
«levande centrum” och 
ökar möjligheten till social 
gemenskap. 

Så vitt jag kan förstå är 
det två till tre hus som man 
planerar att bygga på aktuell 
plats (varav ett är höghus). 
Om behovet av att bygga 
centrumnära bostäder är så 
pass stort, torde det fi nnas 

möjligheter att minska 
höjden avsevärt genom att 
förlänga de övriga husen 
och lägg hellre på en våning 
till fyra istället för tre 
våningshus. 

På vårmarknaden frågade 
Älvängens S-förening 
förbipasserande vilken typ 
av boende de ansåg att 
Älvängen skulle ha? 2/3 var 
emot höghus på Gustavas 
plats. Många var positiva 
till att det byggs bostäder i 
Älvängen, men majoriteten 
ansåg att tre våningar var 
tillräckligt högt. Några an-
såg att det borde pratas mer 
om möjlighet till parkom-
råde med mera. Detta var 
givetvis ingen vetenskaplig 
undersökning, men nog 
så intressant.  Tänkvärt är 
också att det var fl era som 
efterfrågade hyresrätter och 
vi bygger dyra bostadsrätter, 
som inte är för unga och 
inte heller för ensamstående 
med barn.

Låt oss ta beslut med 
hänsyn och omsorg till de 
som redan bor i Älvängen 
och kommande älvängenbor. 
Jag tror att detta bidrar till 
ett mer attraktivt Älvängen 
för de som funderar på att 
fl ytta hit och för oss som re-
dan valt attraktiva Älvängen.

Catrin Vanneryr 

Vi tycker att hela 
Ale ska leva! Det 
är därför vi vill 

snabba på bredbandsutbygg-
naden och ha stråk genom 
Ale där man garanteras 
kollektivtrafi k. Det är därför 
Centerpartiet tillsammans 
med övriga allianspartier i 
regeringen satsar över en 
miljard per år på enskilda 
vägar i Sverige.

Miljöpartiet vill istäl-
let införa nya skatter på 
lastbilstransporter, oavsett 
vilket bränsle de går på, hur 
gynnar det landsbygden? 

Hur ska mjölken och timret 
transporteras? Hur gynnar 
det våra företagare och 
jobbskapare på landsbygden?

Vi tycker de gröna näring-
arna och våra lantbrukare 
är otroligt viktiga för hela 
Sverige och Ale. Lantbru-
kare är småföretagare och 
Svenska bönder ska kunna 
konkurrera på likvärdiga 
villkor som danska, polska, 
och franska kollegor. 

Vi ska fortsätta satsa på 
energiforskning och ett en-
ergieffektivare Sverige.  Idag 
är mer än hälften av Sveriges 

energiförsörjning förnybar. 
Av vår elproduktion är 60 
procent förnybart. Sverige är 
ett av de ledande länderna i 
världen inom förnybar ener-
gi. Vi har redan idag nått de 
mål EU satt för Sverige till 
år 2020. Det är bra men vi 
vill mer! I Ale vill center-
partiet ha bättre möjligheter 
för att ha en bil som drivs 
på annat än fossila bränslen. 
Vi behöver ha en biogassta-
tion och fl er laddstolpar för 
elbilar i Ale.

Elena Fridfelt 
Centerpartiet

Svenska kraftnät var 
inbjudna att delta på 
Starrkärrs ortsutveck-

lingsmöte den 16 april, men 
valde att avstå eftersom man 
ansåg att man inte hade 
någon ny information att 
delge på mötet. I inbjudan 
till mötet fi ck bolaget ett 
antal frågor som arbetsgrup-
pen mot den tänkta kraftled-
ningen Regional motström 
önskade  svar på under 
mötet. Svenska Kraftnät har 
genom kommunikations-
ansvarig Hanna Hansson  
lämnat följande svar:

Hur Svenska kraft-
nät kommit fram till att 
ledningen behövs? Vilka är 
de främsta argumenten i 
dagsläget?

Stamnätet mellan Troll-
hättan (Skogssäter) och norra 
Göteborg (Stenkullen) består 
av två 400 kV-ledningar. 
Söder om Stenkullen fi nns 
tre stamnätsledningar som 
ansluter Göteborg och kärn-
kraftproduktionen i Ring-
halsområdet. Nätet mellan 
Skogssäter och Stenkullen 
är därför betydligt svagare 
än det övriga stamnätet på 
västkusten. 

Det fi nns fl era anledning-
ar till att vi ska förstärka 
nätet just mellan Trollhättan 
och Stenkullen. Dels är de 
befi ntliga stamnätsledning-
arna ungefär 60 år gamla. 
De dimensionerades för 
den situation som gällde på 
1950-talet. Idag betyder det 
att om det blir fel på en av de 
två ledningarna så kommer 
så mycket effekt att överföras 
till det regionala 130 kV-nä-
tet som försörjer konsumen-
terna mellan Trollhättan och 
Göteborg att detta nät blir 

överbelastat. Konsekvensen 
kan bli omfattande ström-
avbrott i regionen. För att 
lösa det behövs ytterligare 
kapacitet och en till väg för 
elen i form av en ny ledning. 
Dessutom är denna del av 
stamnätet så svag att den 
begränsar möjligheten till 
utbyte med södra Norge 
vilket inte är tillåtet enligt 
EU-regler. EU tillåter inte 
att Sveriges interna be-
gränsningar får följder för 
ett fritt handelsfl öde mellan 
länder. Dessa problem kan 
ledningen bara lösa om den 
går mellan just stationerna 
Skogssäter och Stenkullen. 
Ledningen behövs även för 
att kunna ta tillvara på elen 
från framtida vindkraftut-
byggnad i Dalsland, Bohus-
län och Västergötland.

De argument som står i 
samrådsunderlaget om varför 
SVK inte vill bygga i redan 
befi ntliga ledningsgator är 
alltför tunt så där fi nns fl era 
frågetecken att räta ut.

Svenska kraftnät kommer 
att redogöra för valda och 
avförda alternativ i miljökon-
sekvensbeskrivningen som 
är en bilaga till ansökan om 
koncession för elledningen. 
Det ingår i Energimarknads-
inspektionens bedömning 
att avgöra om den ansökan 
Svenska 
kraftnät 
lämnar in 
behöver 
komplette-
ras.

Varför 
byggandet 
av Sydväst-
länkens 
markkabel 
inte kan 

jämföras med markkabel 
mellan Skogssäter - Sten-
kullen.

El produceras och kon-
sumeras närmast uteslu-
tande som växelström. En 
växelströmsledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen 
behövs för att skapa ett 
maskat nät av ledningar där 
elen kan ta alternativa vägar 
vid en störning. Ett starka-
re växelströmsnät i Västra 
Götaland ger en tryggare 
elleverans till såväl stora som 
mindre orter. En likströms-
ledning på sträckan bidrar 
inte till driftsäkerheten på 
samma sätt.

Likströmsdelen av led-
ningen Syd Västlänken som 
syftar främst till något annat: 
att öka överföringen från 
mellersta till södra Sverige.

Samhällsekonomiska kal-
kyler och kostnadskalkyler.

I samrådsunderlaget 
framgår de tekniska och 
ekonomiska utredningar som 
Svenska kraftnät har gjort. 
I det material som utgör 
ansökan om koncession 
ingår samhällsekonomiska 
bedömningar. Det innebär 
att de kommer att omfattas 
av Energimarknadsinspektio-
nens prövning. 

Sune Rydén

ÄLVÄNGEN. En 33-årig alebo har 
dömts för våldtäkt av Alingsås Tingsrätt. 
Våldtäkten ägde rum i Älvängen tidigare 
i höstas. Förutom två års fängelse ska 
mannen betala ett skadestånd om 115 000 
kronor. Paret strålade samman hemma 
i kvinnans lägenhet för att titta på fi lm. 
33-åringen menar i sitt försvar att kvin-
nan ska ha önskat sex med våldsinslag. 
Efter att ha inlett akten valde han själv till 
slut att avbryta. Kvinnan hävdar bestämt 
att hon aldrig viljat ha sex med mannen. 
Hon fl ydde själv ut från lägenheten och 
var påtagligt uppriven efteråt. Detta gör 
33-åringens version mindre trovärdig. 

33-årig alebo 
dömd för våldtäkt

Centerpartiet tycker att man får bo i hela Ale Bättre boende-
miljö i Älvängen

Svenska kraftnäts svar till Starrkärr/Kilandas 
ortsutvecklingsmöte om 400 kV-ledningen:

www.alesossarna.se

I FRAMTIDENS ALE
LAGAR VI MAT I HEMMEN 

HOS VÅRA ÄLDRE
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Ale

Rösta på Sverigedemokraterna i Eu-valet den 25:e Maj!

Sedan EU-inträdet har kostnaden för medlemskapet ökat väldigt kraftigt. Årets 
avgift var hela 37,7 miljarder kronor. För de pengarna kan vi exempelvis få 
10 000 lärare, 15 000 vårdplatser och 18 000 äldre- omsorgsplatser. Vår 
uppfattning är att dessa pengar hade gjort betydligt större nytta i den svenska 
välfärden än i Bryssel.

Vill du veta mer om vår EU-kritiska politik, besök www.sverigedemokraterna.se

BRYSSEL UT 
UR SVERIGE

EU ut ur Sverige - Verka för att EU skrivs ut ur grundlagen

Återupprätta gränskontroller för att motverka brottslighet

Nej till generell arbetskraftsinvandring

Stärkt konkurrenskraft för svenska bönder

Fredagen den 9:e maj 
är det hela Europas 
födelsedag. Vi fi rar 

att vår del av världen lever i 
fred och frihet även om det 
mullrar i Ryssland. Vi får 
aldrig glömma vår kontinents 
blodiga historia. Europadagen 
är en dag då befolkningarna 
i EU:s länder manifesterar 
samarbete och samhörighet. 
En dag för att uppmärksamma 
att Europa löser konfl ikter vid 
förhandlingsbordet och inte 
genom krig

Tidigare generationer av 
européer vande sig vid krig 
och konfl ikter. EU står inför 
stora utmaningar. Men ensam 
är inte stark! Vi behöver mer 
av samarbete - inte mindre.

I Kina, Japan och Sydko-
rea produceras fl er bilar än 
i Europa och Nordamerika 

tillsammans. De mest välutbil-
dade tonåringarna fi nns inte i 
Ale (även om vi jobbar på det) 
utan i Shanghai. Samtidigt 
har Europa världens bäst 
välutbildade hemmafruar. Ett 
enorm slöseri med kvinnors 
kompetens och skaparkraft. 
Det håller inte i längden. EU 
måste vara en kraft för moder-
nisering och tillväxt.

Folkpartiet liberalerna 
anser att EU behövs bland 
annat för:

EU-kommissionen beräknar 
att ett frihandelsavtal med 
USA kan lyfta EU:s BNP 
med en halv procent. I kronor 
räknat betyder det mer än 500 

miljarder kronor.
Folkpartiet liberalerna 

står upp mot det historielösa 
Europa. På många håll fi nns 
tendenser till växande främ-
lingsfi entlighet, antisemitism 
och annan intolerans. I vårt 
Ale/ i vårt Europa ska inga 
muslimer, romer, judar eller 
HBT-personer behöva drab-
bas av förföljelse. Folkpartiet 
står upp för människors lika 
och okränkbara värde, särskilt 
när det blåser snålt.

Att fi ra Europadagen visar 
att vi tar Europa på allvar.

Den 25 maj är det val till 
Europaparlamentet. Håll 
främlingsfi entliga partier 
borta från EU! Gå och rösta 
demokratiskt!

Rose-Marie Fihn 
Folkpartiet Liberalerna Ale

BURHULT. Söndagen den 
18 maj inbjuder Alefjälls 
Naturskyddsförening (ANF) 
till en vårvandring vid Lilla 
och Stora Lövsjön.

Vi kommer att följa en 
9 kilometer lång markerad 
vandringsled. Vandringen 
startar vid Ljungslätt som 
är beläget utmed grusvägen 
som går från Burhult till 
Gråbo. 

För de som inte vet var 
Ljungslätt ligger så fi nns 
också möjligheten till 
samkörning från Kilanda 
skola. Därefter åker vi ge-
mensamt till Ljungslätt.

Området vid Lilla och 
Stora Lövsjön bjuder på fi na 
naturmiljöer i ett varierat 
skogslandskap med fl era 
bra platser att rasta vid och 
beundra utsikten. Lövsjöarna 
innehåller ett rikt fågelliv. 
Kanske har vi turen att få se 
någon större rovfågel segla 
förbi. I området fi nns både 
Duvhök, Sparvhök och häck-
ande Fiskgjuse. 

Efter att vi kommit 
tillbaka till Ljungslätt fi nns 
möjligheten för den som inte 
har bråttom hem att göra 
ett besök i en mycket vacker 
Bokskog som fi nns alldeles 

intill Burhultsvägen några 
kilometer bort vid Sundasjön 
på vägen mot Kollanda. Vi 
kommer att ta våra bilar till 
Sundasjön, och därefter en 
mycket kort promenad till 
en Bokskog när den är som 
vackrast.

Låter det trevligt så packa 
din ryggsäck med en termos 
kaffe och smörgåsar och följ 
med. Glöm inte vattenfl as-
kan, det kan bli varmt!

Alla är välkomna att kom-
ma med, givetvis även de som 
inte är medlemmar i ANF. 
Välkomna hälsar vi i Alefjälls 
Naturskyddsförening.

Vandra i Lövsjöområdet på Alefj äll

Ensam är inte stark

I senaste numret av 
Alekuriren presenterar 
moderaterna en siffra 

om att vårt förslag om 
”Matlagning i hemmet” för 
våra äldre skulle kosta 16 
miljoner. Detta är en siffra 
helt tagen ur luften baserad 
på vad moderaterna själva 
anser att det skulle innebära 
att genomföra förändringen. 
Detta är väldigt märkligt, på 
gränsen till oärligt, efter-
som Matlagning i hemmet 
faktiskt är genomfört i Mun-
kedals kommun. 

Här fi nns riktiga siffror 
på vad det innebär och inte 
den typen av hemmasnick-
rade låtsasberäkningar som 
moderaterna ägnar sig åt. 
Man gissar och låtsas istället 
för att titta på fakta. Är det 
så man hanterar frågor om 
kostnader är det kanske inte 
så konstigt att man har svårt 

att få budgeten att gå ihop? 

Munkedals kommun 
driver sedan 2012 Mat-
lagning i hemmet för våra 
äldre. Vi har gjort en seriös 
ekonomisk utvärdering 
av en projektperiod innan 
vi införde verksamheten 
permanent. Den ekonomis-
ka utvärderingen fi nns att ta 
del av på alesossarna.se och 
hos Munkedals kommun. 
Det visar tydligt att kost-
nadsökningarna är inga eller 
marginella. Antalet personer 
med beviljad insats ökar inte 
och antalet timmar kopp-
lat till insatsen ökar inte. 
Ekonomin i hemtjänsten 
har inte försämrats sedan 
införandet. 

Andra siffror som också 
är viktiga för vår vilja att 
i Ale genomföra samma 
förbättring som i Munkedal 
är att 100 % av de gamla 

med hemtjänst är nöjdare 
med den mat de får nu än 
de kalla matlådorna. Därför 
lovar vi socialdemokrater 
Matlagning i hemmet för 
våra gamla!

Åsa Karlsson (S),
kommunstyrelsens ordförande i 

Munkedal
Paula Örn (S) 

kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande i Ale

Debattera mera
Den lokala debatten är aldrig så het 
som under ett valår. Lokaltidningens  
insändarsidor är viktiga för  
närdemokratin. Det är en mötesplats  
för politiker, men också en skådeplats  
där väljarna möter kandidaternas åsikter. 

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka kränkande innehåll och på grund 
av utrymmesskäl korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!

Moderaterna hittar på om 
matlagning hos äldre i hemmet

V få b i Al ?
Svar till Centerpartiet och Kristdemokraterna

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!

 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
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Socialdemokraterna svarar på 
insändaren från Carina Zito 
Averstedt (M) och Ida Löf-
gren (M).
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Friluftsgudstjänst

med invigning av 

Frälsarkransen
Den 11 maj kl. 11.00 är det  
invigning av en meditations-
vandring på den nyaste delen 
av Starrkärrs kyrkogård. 

Vi träffas inne i kyrkan för att 
sedan gå ut på kyrkogården och 
ha en friluftsgudstjänst. 
Frälsarkransen består av ett antal 
olikfärgade pärlor där varje pärla 
och färg har sin betydelse. 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

SKEPPLANDA KYRKA
Söndag 11 maj kl 17.00

”Nu grönskar det i dalens famn”
Musik från barocken

Trio Acantus Elisabet Ehlersson, Annette 
Svennblad, Sabina Nilsson sång

Johan Dahlbäck – flöjt
Rolf Mårtensson – violin

Mats Lindberg – cello
Peter Corneliusson – cembalo

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

11 maj i Surte kyrka kl. 17.00
Åke Andreasson. ”Vägen till livet”
Bibelutdelning till 6 åringar. Barnkören 
Peacedrums och förskolan Paradiset med-
verkar. Kyrkkaffe efteråt.

Välkommen på Gudstjänst  
för stora och små 

NÖDINGE FÖRSAMLING

4:e södagen i påsktiden / 
Joh 13:31-35.

Skulptören Eva 
Spångberg berättade en 
gång om ett replikskifte med 
ett par resenärer. De hade 
besökt henne på hennes gård 
Björkelunda, utanför Vrig-
stad i Småland och frågade 
efter vägen till Växjö.  –Ja, då 
får ni vända tillbaka till Vrig-
stad och svänga där, svarade 
Eva

-  Nej, det är för långt att 
åka tillbaka. Vi vill fortsätta 
den här vackra vägen.

- Visst kan ni fortsätta 
den här vägen – men då 
kommer ni inte till Växjö!

 En anekdot om hur vi 
allt som oftast inte får ihop 
vad vi vill med hur vi agerar.  
Resenärerna visste vart de 
ville, men ville inte accepte-
ra vägbeskrivningen, målet 
och vägen dit kom i konfl ikt 
med varandra sas.

  Det verkar lätt oförnuf-
tigt, men kanske är de inte 
ensamma om detta, kanske 
sker detta hos oss alla då och 
då.  Ta bara det här med att 
gå ner i vikt – kilona ska rasa 
medans jag äter som vanligt.  
Hur går det ihop? Det är ju 
just mina vanliga vanor som 
får kilona att öka!  

    Likaså ska jag både hin-
na jobba, se till att barnen 
kommer dit dom ska, ta ett 
träningspass, surfa på nätet, 
streama de bästa tv-serierna, 
utveckla mig själv och få 
tid att njuta av god mat och 
vänners gemenskap – fast 
dygnet inte räcker till för 
allt det.

  All vägbeskrivning som 
säger att jag måste välja, blir 
obekväm och ifrågasätts. 
För jag vill helst bara lägga 
till – inte ta bort.  Ändå 
vet vi att för att komma dit 
vi vill så ställs vi förr eller 
senare inför val som säger  
antingen – eller…  Fråga 
vilken elitidrottsman som 
helst. Att då säga: Jag vill ha 
både – och, är oklokt. Trots 
det verkar människan oftast 
välja den enklaste vägen. 
Inte för att den leder dit jag 
vill, utan för att den är just 
– enkel!

    Allting som är värde-
fullt kräver tid och priorite-
ringar.  Så vet jag målet får 
jag göra mina vägval annars 
kommer jag inte fram. Är 
det det Jesus talar om, när 
han talar om att den breda , 
bekvämare vägen leder fel. 
Och att vägen till det jag 
vill är smal och betydligt 
snårigare?   

    På söndag är temat 
”Vägen till livet” Hur ser 
våra vägval på livs-vägen ut? 
Alltnog vet vi vart vi vill, 
men väljer ofta den väg som 
känns bäst, som verkar mer 
spännande eller rätt och 
slätt  - enklast. Oavsett vart 
den leder!  

  Vi önskar ett liv utan 
bekymmer och problem, ett 
långt och friskt liv och var-
för inte – odödlighet. Men 
det fi nns ingen väg till ett 
problemlöst liv, det är livet i 
sig för stort och mångfacet-
terat för. Däremot fi nns det 

en väg med livsmening och 
mål, där vägvisaren går med 
och hjälper mig att välja 
kurs genom möjligheter och 
problem.  När Jesus säger 
att han är vägen, sanningen 
och livet visar han mig en 
helhet för mitt och allas våra 
liv. Vi är insatta i ett sam-
manhang och inte slumpvist 
utkastade i det okända. 

  Du är sedd, du är 
kapabel och har livskom-
petens och Gud hoppas på 
din kärlek till honom och 
till din medmänniska. För 
det är det Jesus kallar oss 
till – att öva på kärleken 
och respekten för livet och 
varandra.  Såsom jag har 
älskat er ska också ni älska 
varandra, säger han.  Det 
är inte enkelt och kräver ett 
livslångt försök! Men det 
är gott och meningsfullt. 
Ensamma som människor 
så är det inte möjligt – men 
tillsammans med Gud är det 
annorlunda, för honom är ju 
allt möjligt! 

   Så jag får välja: gå min 
väg ensam med alla krång-
ligheter eller gå livsvägen 
tillsammans med Jesus som 
vet vad jag är ämnad för och 
vill mitt eviga bästa.  För 
Guds tanke är inte bara 
att vi ska komma till vårt 
’Växjö’ här och nu – hans 
destination för oss är evig-
heten!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen

Vart tog vägen vägen, är
vi på en åker och åker?

BETRAKTELSE

SKEPPLANDA. Skepp-
landa Hembygdsförening 
anordnade enligt traditio-
nen valborgsmässofi rande 
på Grönköp. Man hälsade 
våren välkommen med tal 
sång och musik. Cirka 150 
personer hade samlats vid 
hembygdsgården i det vack-
ra men lite kyliga vädret.

De gamla byggnaderna, 
gammelstugan och smedjan 
hölls öppna för besökare 
och i ladugården samlades 
alla som var intresserade av 
loppisen som naturligtvis 
var öppen.

Besökarna fi ck lyssna till 
medlemmar 
ur spel-
manslaget 
Kafferast 
som spelade 
nyckelharpa, 
fi ol, dragspel 
och gitarr. 
De fi ck 
många varma 
applåder.

Skepp-
landa 
kyrko- och 
hembygd-
skör sjöng 
många vackra 
vårvisor och 
sången kling-
ade vackert 
mellan de 
gamla bygg-
naderna.

Årets 
vårtalare 
var Hillevi 
Pettersson, 

som höll ett uppskattat tal 
om hembygden och våren 
medan elden sprakade mun-
tert i en eldkorg bredvid.

Kaffe och hembakade 
kakor serverades efter 
ceremonin och besökarna 
lät sig väl smaka. Det blev 
en stämningsfull valborgs-
mässoafton och Skepplanda 
Hembygdsföreningen gläds 
åt den stora uppslutningen.

Nästa stora evenemang 
på Grönköp blir midsom-
marfi rande. Väl mött då!

Siv Grahn

KOLLANDA. Så har det 
åter blivit dags för 
Dragspelsstämma i 
Kollanda.

Under dagarna tre, 
8-10 maj, kommer det 
att ljuda vackra toner 
från Skogsvallen.

– Vi har beställt fi nt 
väder, poängterar Ingrid 
Tilly.

Dragspelsstämman i Kollan-
da är numera ett säkert vår-
tecken. Förra året sken solen 
när Gerhard Andersson in-
vigningstalade på fredagsef-
termiddagen. Förhoppnings-
vis blir det likadant i år också.

– Vi smygstartar stämman 
redan på torsdagen, men den 
offi ciella invigningen sker 
dagen därpå. Sedan fortsätter 
vi hela lördagen med under-
hållning från scen, berättar 
Ingrid Tilly.

I fjol kom ett 50-tal hus-
bilar och husvagnar. Upp-
ställning sker då som nu på 
Skogsvallens gräsmatta.

– Den är välansad och vän-
tar på årets gäster, säger Ing-
rid Tilly.

– Alla hälsas hjärtligt väl-
komna och de som önskar tar 
med sig valfritt instrument, 
avslutar Ingrid Tilly.

JONAS ANDERSSON

Aktivas Seniorers aprilmö-
te inföll i år på valborgsmäs-
soafton. På scenen stod Klö-
ver tre med Alf Ivarsson, 
Jan Albertsson och Leif 
Andersson. Gruppen valde 
att inleda med den passande 
Klöversnoa. Sedan fi ck vi 
njuta av Alfs sång i Country 
roads och ett härligt drag-
spelsmedley av Janne. Leif 
sjöng stolt om sin namne i 
Rosa på bal. Trion har ett 
långt musikaliskt samarbete 
och en rik repertoar att ösa 
ur. Vi fi ck ta del av både 
smäktande tango och gamla 
godingar. Fredriks gånglåt 
av Mats Pålsson fi ck hän-
der att klappa taktfast och 
Gösta Linderholms Rulla 
in en boll gjorde många 
riktigt danssugna. Gå ut hårt 
och sedan öka gällde även 
dagens underhållare. Med 
riviga Down in Louisiana 
följd av Guitar booggie, som 
extranummer gjorde dagen 
till en riktig fullpoängare. 
För att inte tala om alla his-
torier och skämt som drogs.

I god stämning följde 
kaffe och lite info. Presumti-
va squaredansare kan få veta 

mer av Gunnel Holgers-
son. Göran S påminde om 
affärer som ger rabatt. Se 
medlemskortets baksida! 
Morgan B delade ut pris till 
vinnaren i årets striketäv-
ling, Rolf Lyckesjö. Ulf L 
rapporterade från KPR om 
olika former av anhörigstöd. 
Medborgarservice lämnar 
mer upplysning. Bengt B 
vill ha besked om höstens 
aktiviteter senast den 20 
maj. Han påminde även om 
kommande resor.

Barbro L slog ett slag 
för resan Gårdarna runt 
sjön den 22 maj. Kerstin E 
informerade om Blekingere-
san den 12-14 september.

Till musik av Klöver tre 
utdelades slutligen Lise-
bergskort till Aktivas aktiva.

Inga Isaksson

Martti Risku är maj månads 
utställare i Ale Slöjdares lokal 
i Nol. Martti Risku är mäster-
smed och sedan flera år verk-
sam i Ale med egen smedja 
i Bohus. Han behärskar allt 
inom smide och på utställ-
ningen i Nol kan man njuta 
såväl av brukskonsthantverk 
som rena konstföremål. Ut-
ställningen sker i samarbe-
te med Studieförbundet Vux-
enskolan.

Risku ställer 
ut i Nol

Våren hälsades välkommen vid hembygdsgården i Skepplanda 
på valborgsmässoafton.

Torsdag-lördag, 8-10 maj, bjuds det in till Dragspelsstämma på 
Skogsvallen i Kollanda.

Valborgsmässofi rande på Grönköp

Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder
Torsdag 22 maj
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Dags för Dragspelsstämma

Aktivas valborgsmöte



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, Kris-
tensson. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 7/5 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa, Andersson. 
Sönd 11/5 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Friluftsgudstjänst, 
Nilsson. Invigning av en 
meditationsvandring på den 
nyaste delen av Starrkärrs 
kyrkogård. Vi träffas inne 
i kyrkan för att sedan gå ut 
på kyrkogården och ha en 
friluftsgudstjänst. Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Göte Siverbo. 
Älvängens kyrka kl 18, Mässa, 
Nilsson. Onsd 14/5 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för 
församlingen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 11/5 kl 17, 
Musikgudstjänst Imberg. 
Onsd 14/5 kl 10, Storcafé 
– möte Ida Olenius vår nya 
präst i Lödöse församling. 
Kl 18.30, Veckomässa samt 
vårfest. Hålanda sönd 11/5, 
se övriga. S:t Peder sönd 
11/5 kl 10, Famgjt Olenius. 
Torsd 15/5 kl 12, Sopplunch. 
Ale-Skövde, sönd 11/5 kl 12, 
Mässa Olenius. Tunge sönd 
11/5, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 7/5 kl 18.30, Tonår / 
ÄventyrarScout. Torsd 8/5 kl 
18.30, Ledarträff Spårar & 
UpptäckarScout. Fred-Lörd 
9-10 maj UNGDOMS-
HELG Gäst Karin Åkesson 
Göteborg. Lörd 10/5 kl 
19, GUDSTJÄNST Karin 
Åkesson & Lars Gunther plus 

Ungdomar medverkar.
Onsd 14/5 kl 18.30, Spårar / 
UpptäckarScout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 6/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Kl 19, 
Styrelsemöte. Onsd 7/5 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18-19, Bön. Torsd 8/5 kl 19, 
Vårkväll inför Ordet med den 
mycket uppskattade musika-
liska föreställningen Växtvärk 
med Carl-Henrik Jaktlund 
och Michael Johnson. Fika. 
Fred 9/5 kl 19.30, Green-
house - Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 10/5 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 11/5 kl 16, ”Med själ 
och hjärta” - Församlingsge-
menskap med samtal om för-
ändrad ansvarsfördelning för 
våra pastorer och nysatsning 
riktad mot barn och ungdo-
mar. Församlingsmöte. Film 
för barnen. Servering. Månd 
12/5 kl 10, RPG Stavgång. 
Tisd 13/5 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
Torsdag 8/5 kl 18.30, 
KVÄLLSMÄSSA & BIBEL-
STUDIUM. Nödinge kyrka 
Reine Bäck. Lördag 10/5 
kl 11, KONFIRMATION 
OCH MÄSSA. Nödinge 
kyrka Reine Bäck. Kl 15, 
KONFIRMATION OCH 
MÄSSA. Nödinge kyrka 
Reine Bäck. Sönd 11/5 kl 
11, GUDSTJÄNST. 
Nödinge kyrka Åke Andreas-
son. Kl 13, FINSK GUDS-
TJÄNST. Surte kyrka. Kl 
17, GUDSTJÄNST FÖR 
STORA OCH SMÅ. Surte 
kyrka Åke Andreasson, kyr-
kaffe efteråt. Tisd 13/5 kl 
11, GUDSTJÄNST. 
Nödinge servicehus Reine 
Bäck.

Equmeniakyrkan Älvängen
(fd Missionskyrkan)
Torsd 8/5 kl 19, Vårkväll 
inför ordet i Smyrna: ”Växt-
värk” med Carl-Henrik Jakt-
lund och Michael Johnson. 
Sö 11/5 kl 16, Gudstjänst 
och equmenia-avslutning 
Leif Jöngren och equmenia. 
Servering. Må 12/5 kl 19.30, 
Körövning. Ti 13/5 kl 10, 
Tisdagsbön. On 14/5 kl 18.30 
’Män Mat Möte’ i Equmeni-
akyrkan. Anmäl dig till Leif 
Jöngren tel 0707-43 54 60 
el Lennart Johansson, Blå 
kyrkan.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan.
Onsd 7/5 18:30. Tonår: 
Spårning. Onsd 7/5 21:00. 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen! Sönd 11/5 11:00. 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
MBL (Malte, Bodil & Lasse) 
sjunger och spelar. Nattvard. 
Enkelt fika. Fynda på vår 
second hand/loppis till halva 
priset! Månd 12/5 19:00. 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Onsd 
14/5 15:00. Onsdagsträff: 
Vårfest med Lena Kildén och 
Ingrid Levin. Sista chansen 
att fynda på vår second hand/
loppis. Det är halva priset! 
Onsdag 14/5 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Det kan bli ändringar i 
detta program, men www.sur-
temissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 7/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 11/5 
kl 11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund. Onsd 14/5 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
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Rinaldo Sorano, Älvängen 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar sambon Lille-
mor samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Teuvo Miettinen, Bohus 
har avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar sonen Mika med 
familj som närmast sörjande.

Harriet Karlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Einar Pettersson. I 
Nödinge kyrka hölls tisdagen 
29 april begravningsguds-
tjänst för Einar Pettersson, 
Nödinge. Officiant var kyr-
koherde Åke Andreasson.

Astrid Olsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 30 
april begravningsgudstjänst 
för Astrid Olsson, Alafors. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ulla Klang. I Surte kapell 
hölls fredagen 2 maj begrav-
ningsgudstjänst för 
Ulla Klang, Bohus. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Ann-Margreth Thelian-
der. I Starrkärrs kyrka hölls 
fredagen 2 maj begravnings-
gudstjänst för Ann-Margreth 
Theliander, Nol. Officiant 
var kyrkoherde Björn Nils-
son.

Min underbara Livskamrat
Vår fantastiska Pappa
Morfar och Svärfar

Rinaldo Sorano

* 20 januari 1915

Har idag stilla och lugnt 
insomnat.

Älvängen 
den 25 april 2014

LILLEMOR
ANGELA

Christopher, Christian, 
Claudia

GIULIANA och LIVIO
Irene och Riccardo

Non sei andato via, sei 
soltanto nascosto in un 

posto qui vicino, proprio 
dietro l’angolo

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 

närmaste.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat vår kära

Manja Karlsson
vid hennes bortgång, för

närvaro vid
begravningen, vackra

blommor samt
minnesgåvor framför vi

vårt varma tack.

ANTERO

Martin och Anneli

Vår kära lilla Mamma

Harriet
Karlsson

* 8 augusti 1927

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
24 april 2014

LENA, EVASTINA, JAN

med familjer

Släkt och vänner

Vi minns Dig med

kärlek, ömhet och

glädje

Du hade ett hjärta så

innerligt gott

Tack och farväl ifrån

oss, Dina kära

Vi vet, att vi stod Ditt

hjärta så nära

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

22 maj kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 eller via

www.alebegravning.se,
senast måndagen 19 maj.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Läkare Utan Gränser,

tel. 010-199 33 00.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik
och Kungälvs sjukhus

avd. 8 för god vård
och omsorg.

Vår älskade Mormor

Harriet
Karlsson

Du gav oss en barndom

fylld med härliga

minnen och en känsla

av att vi var speciella

just för dig

Du lämnar oss med stor

saknad men allra

mest med glädjen

över att få ha växt

upp med en

fantastisk mormor

I våra hjärtan har du

alltid en speciell plats

Dina barnbarn
AnnaCecilia Karl Henrik,AnnaCecilia, Karl Henrik

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Lilly Wik
vid hennes bortgång, för
alla vackra blommor vid

hennes bår och för
minnesgåvorna till olika
fonder, vill vi framföra

vårt varma tack.

ARNE

Inga-Lill, Bosse, Lennart

med familjer

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 alla ni härliga ungdomar 
& vuxna som gjorde FESTI-
VALBORG 2014 till den fan-
tastiska fest som det blev.
Det finns mycket kraft och 
energi i Ale kommun.

Festivalborgsgruppen

Tack till alla som hjälpte till 
vid vårt Valborgsfirande.

Styrelsen Hålanda IF

VECKANS ROS

Se hit ni som läser Alekuri-
ren. Det spelas musik högt 
pä dag och natt, hela tiden, 
tänk efter.

Skärpning Ale

VECKANS RIS
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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, Kris-
tensson. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 7/5 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa, Andersson. 
Sönd 11/5 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Friluftsgudstjänst, 
Nilsson. Invigning av en 
meditationsvandring på den 
nyaste delen av Starrkärrs 
kyrkogård. Vi träffas inne 
i kyrkan för att sedan gå ut 
på kyrkogården och ha en 
friluftsgudstjänst. Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Göte Siverbo. 
Älvängens kyrka kl 18, Mässa, 
Nilsson. Onsd 14/5 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för 
församlingen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 11/5 kl 17, 
Musikgudstjänst Imberg. 
Onsd 14/5 kl 10, Storcafé 
– möte Ida Olenius vår nya 
präst i Lödöse församling. 
Kl 18.30, Veckomässa samt 
vårfest. Hålanda sönd 11/5, 
se övriga. S:t Peder sönd 
11/5 kl 10, Famgjt Olenius. 
Torsd 15/5 kl 12, Sopplunch. 
Ale-Skövde, sönd 11/5 kl 12, 
Mässa Olenius. Tunge sönd 
11/5, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 7/5 kl 18.30, Tonår / 
ÄventyrarScout. Torsd 8/5 kl 
18.30, Ledarträff Spårar & 
UpptäckarScout. Fred-Lörd 
9-10 maj UNGDOMS-
HELG Gäst Karin Åkesson 
Göteborg. Lörd 10/5 kl 
19, GUDSTJÄNST Karin 
Åkesson & Lars Gunther plus 

Ungdomar medverkar.
Onsd 14/5 kl 18.30, Spårar / 
UpptäckarScout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 6/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Kl 19, 
Styrelsemöte. Onsd 7/5 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18-19, Bön. Torsd 8/5 kl 19, 
Vårkväll inför Ordet med den 
mycket uppskattade musika-
liska föreställningen Växtvärk 
med Carl-Henrik Jaktlund 
och Michael Johnson. Fika. 
Fred 9/5 kl 19.30, Green-
house - Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 10/5 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 11/5 kl 16, ”Med själ 
och hjärta” - Församlingsge-
menskap med samtal om för-
ändrad ansvarsfördelning för 
våra pastorer och nysatsning 
riktad mot barn och ungdo-
mar. Församlingsmöte. Film 
för barnen. Servering. Månd 
12/5 kl 10, RPG Stavgång. 
Tisd 13/5 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
Torsdag 8/5 kl 18.30, 
KVÄLLSMÄSSA & BIBEL-
STUDIUM. Nödinge kyrka 
Reine Bäck. Lördag 10/5 
kl 11, KONFIRMATION 
OCH MÄSSA. Nödinge 
kyrka Reine Bäck. Kl 15, 
KONFIRMATION OCH 
MÄSSA. Nödinge kyrka 
Reine Bäck. Sönd 11/5 kl 
11, GUDSTJÄNST. 
Nödinge kyrka Åke Andreas-
son. Kl 13, FINSK GUDS-
TJÄNST. Surte kyrka. Kl 
17, GUDSTJÄNST FÖR 
STORA OCH SMÅ. Surte 
kyrka Åke Andreasson, kyr-
kaffe efteråt. Tisd 13/5 kl 
11, GUDSTJÄNST. 
Nödinge servicehus Reine 
Bäck.

Equmeniakyrkan Älvängen
(fd Missionskyrkan)
Torsd 8/5 kl 19, Vårkväll 
inför ordet i Smyrna: ”Växt-
värk” med Carl-Henrik Jakt-
lund och Michael Johnson. 
Sö 11/5 kl 16, Gudstjänst 
och equmenia-avslutning 
Leif Jöngren och equmenia. 
Servering. Må 12/5 kl 19.30, 
Körövning. Ti 13/5 kl 10, 
Tisdagsbön. On 14/5 kl 18.30 
’Män Mat Möte’ i Equmeni-
akyrkan. Anmäl dig till Leif 
Jöngren tel 0707-43 54 60 
el Lennart Johansson, Blå 
kyrkan.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan.
Onsd 7/5 18:30. Tonår: 
Spårning. Onsd 7/5 21:00. 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen! Sönd 11/5 11:00. 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
MBL (Malte, Bodil & Lasse) 
sjunger och spelar. Nattvard. 
Enkelt fika. Fynda på vår 
second hand/loppis till halva 
priset! Månd 12/5 19:00. 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Onsd 
14/5 15:00. Onsdagsträff: 
Vårfest med Lena Kildén och 
Ingrid Levin. Sista chansen 
att fynda på vår second hand/
loppis. Det är halva priset! 
Onsdag 14/5 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Det kan bli ändringar i 
detta program, men www.sur-
temissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 7/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 11/5 
kl 11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund. Onsd 14/5 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Halvera 
antalet 
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på tio år.
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Rinaldo Sorano, Älvängen 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar sambon Lille-
mor samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Teuvo Miettinen, Bohus 
har avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar sonen Mika med 
familj som närmast sörjande.

Harriet Karlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Einar Pettersson. I 
Nödinge kyrka hölls tisdagen 
29 april begravningsguds-
tjänst för Einar Pettersson, 
Nödinge. Officiant var kyr-
koherde Åke Andreasson.

Astrid Olsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 30 
april begravningsgudstjänst 
för Astrid Olsson, Alafors. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ulla Klang. I Surte kapell 
hölls fredagen 2 maj begrav-
ningsgudstjänst för 
Ulla Klang, Bohus. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Ann-Margreth Thelian-
der. I Starrkärrs kyrka hölls 
fredagen 2 maj begravnings-
gudstjänst för Ann-Margreth 
Theliander, Nol. Officiant 
var kyrkoherde Björn Nils-
son.

Min underbara Livskamrat
Vår fantastiska Pappa
Morfar och Svärfar

Rinaldo Sorano

* 20 januari 1915

Har idag stilla och lugnt 
insomnat.

Älvängen 
den 25 april 2014

LILLEMOR
ANGELA

Christopher, Christian, 
Claudia

GIULIANA och LIVIO
Irene och Riccardo

Non sei andato via, sei 
soltanto nascosto in un 

posto qui vicino, proprio 
dietro l’angolo

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 

närmaste.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat vår kära

Manja Karlsson
vid hennes bortgång, för

närvaro vid
begravningen, vackra

blommor samt
minnesgåvor framför vi

vårt varma tack.

ANTERO

Martin och Anneli

Vår kära lilla Mamma

Harriet
Karlsson

* 8 augusti 1927

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
24 april 2014

LENA, EVASTINA, JAN

med familjer

Släkt och vänner

Vi minns Dig med

kärlek, ömhet och

glädje

Du hade ett hjärta så

innerligt gott

Tack och farväl ifrån

oss, Dina kära

Vi vet, att vi stod Ditt

hjärta så nära

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

22 maj kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 eller via

www.alebegravning.se,
senast måndagen 19 maj.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Läkare Utan Gränser,

tel. 010-199 33 00.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik
och Kungälvs sjukhus

avd. 8 för god vård
och omsorg.

Vår älskade Mormor

Harriet
Karlsson

Du gav oss en barndom

fylld med härliga

minnen och en känsla

av att vi var speciella

just för dig

Du lämnar oss med stor

saknad men allra

mest med glädjen

över att få ha växt

upp med en

fantastisk mormor

I våra hjärtan har du

alltid en speciell plats

Dina barnbarn
AnnaCecilia Karl Henrik,AnnaCecilia, Karl Henrik

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Lilly Wik
vid hennes bortgång, för
alla vackra blommor vid

hennes bår och för
minnesgåvorna till olika
fonder, vill vi framföra

vårt varma tack.

ARNE

Inga-Lill, Bosse, Lennart

med familjer

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 alla ni härliga ungdomar 
& vuxna som gjorde FESTI-
VALBORG 2014 till den fan-
tastiska fest som det blev.
Det finns mycket kraft och 
energi i Ale kommun.

Festivalborgsgruppen

Tack till alla som hjälpte till 
vid vårt Valborgsfirande.

Styrelsen Hålanda IF

VECKANS ROS

Se hit ni som läser Alekuri-
ren. Det spelas musik högt 
pä dag och natt, hela tiden, 
tänk efter.

Skärpning Ale

VECKANS RIS
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Grattiskramar
Milo

på 1-årsdagen 7 maj

Hipp hipp hurra! Grattis till
Matteo

på hans 5-årsdag den 11 
maj. Många grattiskramar

från Mamma, Pappa och Ida

Grattis
Albert

på 8-årsdagen.
Kramar från

Mormor & Morfar

Ville 3 år den 17 maj,
Sigge 1 år den 1 maj

Många Grattiskramar från
Morfar och Mormor samt kusinen Ida

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

Herrcykel 28 tum. Srescent 
med bockstyre. Säljes billigt.
tel. 0303-96 388

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

2 rok i Lilla Edet centrum 
45m2, hyra 4275 kr/mån.
tel. 0760-75 88 80

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

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

Utställning med Martti Risku. 
Konstsmide - bruksföremål. 
Passa på att se mästersmeden 
arbeta under maj månad i Ale 
slöjdares lokal på Trastv. 1 i 
Nol. I sammarbete med Studie-
förbundet vuxenskolan
Utställning konstsmide

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/

Tak- och måleriarbeten 
utförs till fasta priser. ROT-
avdrag och F-skatt.
tel. 0709-67 86 62

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Vi gratulerar Dhan Hector 
som fyller 60 år! Välkomna 
att vara med och fira Dhan i 
Equmeniakyrkan (Missions-
kyrkan) Älvängen. Lördag 
17 maj kl 18 med en välgö-
renhetskonsert och efter-
fest. Anmälan till efterfes-
ten senast 11 maj till

fru.engstrom@gmail.com 
eller tel 0702-18 34 06

UPPVAKTNING

Tack till alla vänner, släk-
tingar och bekanta som för-
gyllde våran 150-årsfest 
samt ett särskilt tack till 
våra flickor med respektive 
som ordnade festen för oss.

Märta och Lennart

Ett stort tack till alla som 
kom till vår utfrågning av 
Ales politiker den 23 april 
i Medborgarhuset, Ledet. 
Alltså tack till ABF, Aleku-
riren och vår teknikhjälp 
Jouko Kangasoja samt inte 
minst den intresserade 
publiken ska ha ett tack.

PRO Ale samorganisation

TACK

All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Lars Jonasson

All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Roland Berndtsson

UNDANBEDES

  

Lödöse 0520-66 00 10
3 förGäller t o m 11/5 2014

Kiviks juice, 1 L
Finns i flera olika smaker

NUMMER 18         VECKA 19| 31ÖVRIGA ANNONSER



KOM I FORM  
TILL SOMMAREN

TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID

199KR/MÅN

GYMKORT 

GYM
KONDITION

GRUPPTRÄNING
CROSSFIT 442
SOL & RELAX

BARNDANS
REHAB

KOSTRÅDGIVNING
KIDZCLUB

PERSONLIG TRÄNING
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

SENIORKLUBB

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

100 GRUPPTRÄNINGS-
PASS I VECKAN!

TRÄNING
FÖR ALLA

FRÅN


