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Drömvärvning 
till Ahlafors IF

Arne Adiels var Ales 
första kommunalråd

Makarna Johanna och Daniel Tidholm var återigen snabbast i Ale Torgs vårlopp som denna gång sträckte sig över en mil för 
de som var tuffast. Emir Halakic var först i herrklassen som sprang halva sträckan och Kirsty Pihl. 13-årige Lukas var yngst 
med att springa milen. Populäraste loppen var annars Papricaloppet, där 134 deltagare, 3-12 år, tog sig runt Ale Torg. 
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Ale kommun fi rar 40 
år. Hur det ska ske 
har ännu inte offent-

liggjorts, men nu tänker inte 
vi vänta längre i alla fall. 
Som ett led i jubileet träffar 
lokaltidningen alla tidigare 
kommunalråd. Först ut är 
socialdemokraten Arne 
Adiels. Jag hade äran att 
själv få besöka Ales första 
kommunalråd. Det var ett 
av mina bästa möten. Jösses 
så intressant det är att prata 
med någon som nästan levt 
ett helt sekel. Tänk vad han 
har fått uppleva. Världskrig, 
fattigdom, demokratins 
utbredning, ett gränslöst 
Europa, teveapparaten från 
jätteburk till lövtunn platta, 
kreditkort, datorn, mobil-
telefonen, charterfl yget, 
snabbtåget och grammo-
fonskivan som blev CD som 
blev trådlös musik genom 
mobilen med tillgång till 
alla världens artister... Arne 
Adiels ler när vi pratar om 
det mesta. Det enda han 
reagerar instinktivt på är 
internet, där vill han inte bli 
omnämnd. ”Det är fruktans-
värt att höra hur folk blottar 
sig och låter sig utnyttjas utan 
kontroll på nätet”. Det är 
svårt att säga emot honom.

Ale kommun har nu de-
fi nitivt vänt trenden på det 
dåliga näringslivsklimatet. 
I Svenskt Näringslivs årliga 
ranking har Ale klättrat 

102 placeringar. Tittar man 
ännu längre tillbaka kan 
man se att Ale förfl yttat 
sig 180 positioner i rätt 
riktning. Vad är det då som 
har hänt?

Egentligen är det ingen 
mirakelmedicin som har 
använts, utan sunt förnuft. 
Vad ska man göra när stäm-
ningen på arbetsplatsen, i 
fotbollslaget eller i familjen 
börjar bli ohållbar? Prata 
så klart. Dialog har löst 
många konfl ikter och så har 
nu skett även i Ale. Kom-
munledningen, både från 
politiskt och tjänstemanna 
håll, har inte bara lyssnat 
utan också tagit åt sig av kri-
tiken och gjort förändring-
ar. Företagarna har blivit 
sedda och bekräftade. Det 
räckte väldigt långt den här 
gången. 180 placeringar är 
ett bra kvitto på att dialogen 
gjort underverk.

Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M), kommente-
rar självfallet den glädjande 
rapporten på annan plats 
i denna tidning. Han sa 
däremot också något 
annat som jag tog fasta 
på. Konceptet att ta 
in företagarna, lyssna 
av, engagera dem och 
därefter lägga fram 
en gemensam strategi 
används nu också för att 
lösa skolans problemsitu-

ation i Ale. Där har en bred 
politisk samverkansgrupp 
bestämt att låta utvalda lä-
rare och  rektorer formulera 
mirakelmedicinen. I dialog 
med dem som gör jobbet i 
klassrummet försöker man 
hitta lösningen på varför re-
sultaten uteblir i Ales skolor. 
Tänk om det kunde fung-
era. Tänk om vi plötsligt 
kan få skriva om en kraftigt 
förbättrad skola. Det vore 
nåt. Samtidigt skulle nog 
tanken slå mig om varför 
det behövde gå så långt 
innan någon förstod att vi 
måste prata med varandra 
när det uppstår problem.

Nu startar vi upp vår 
utfrågning av partiernas 
lokala listettor. Först ut 
är Sverigedemokraternas 
Robert Jansson.

Dialog vänner

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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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

AUTO SWEDEN
I GÖTEBORG

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

Även obesiktigade bilar.
Kontant betalning.

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

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:

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

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

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

NYTT TAK
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600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder
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Arr: Ale kulturskola, AKIF, Starrkärr-
Kilanda hembygdsförening, RUM, SV

SPELMANS 
STÄMMA  

i Prästalund, Starrkärr!

Söndag 25 maj  
kl 12:00 - ca 16

Scenframträdande på öppen scen och 
buskspel, hembygdsföreningen öppnar 
husen och guidar, fikaförsäljning, korv 

med bröd och lotteri. Fri entré!

Välkommen!
ÖPPETTIDER 

Mån–fred 08–19
Lörd 10–16

Handelsplats
 Älvängen
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POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.
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”Vi vill gärna fortsätta vara vågmästare”
– Sverigedemokraternas listetta, Robert Jansson, tror på fem mandat
NÖDINGE. Ett blev tre och tre 
ska bli fem.

Sverigedemokraterna i Ale 
känner medvind och hoppas 
på nya mandat.

– Vi trivs bra i vågmästar-
rollen och har fl era gånger 
avgjort viktiga frågor. En röst 
på oss har stor betydelse, 
säger partiets listetta i Ale, 
Robert Jansson.

Den gångna mandatperioden har 
Sverigedemokraterna haft tre man-
dat i kommunfullmäktige. Robert 
Jansson, ordförande i Ale, har varit 
första ersättare. Det är hans för-
sta politiska uppdrag och intresset 
tog fart i samband med valet till 
EU-parlamentet 2009.

– Det var då jag upptäckte hur 
EU påverkar Sverige och då menar 
jag inte positivt. Det är en överstat-
lighet som har fl yttat makten från 
kommun- och regionfullmäktige 
samt Sveriges riksdag till Bryssel. 
Många beslut som vi tar i Ale är 
redan reglerade från EU. Kvoterna 
för invandring är ett exempel. Vi 

tycker att Sverige har en extrem in-
vandringspolitik och det har inget 
med rasism att göra. Tvärtom har 
Sverigedemokraterna störst kata-
strofbistånd, men vi vill hellre hjäl-
pa de behövande i deras närområ-
de. Att ge stöd i närområdena anser 
vi är mer humant och effektivt ef-
tersom att vi på så vis kan hjälpa fl er 
människor. Dessutom är EU-med-
lemsskapet alldeles för dyrt. Peng-
ar vi hade behövt i svensk skola går 
istället till att rädda misskötta syd-
europeiska länders ekonomi, säger 
Robert Jansson.

Överstatligheten i EU och in-
vandringspolitiken var två avgöran-
de skäl till att han valde att gå med 
i Sverigedemokraterna. Det tredje 
var kriminalpolitiken.

– Kriminaliteten ökar och sam-
hället vägrar ta tag i problemet. Vi 
säger att hårdare, det vill säga läng-
re, straff är viktigt för att stoppa 
brottsutvecklingen i Sverige. Vårt 
medlemsskap i EU är självfallet 
också kopplat till den ökade orga-
niserade brottsligheten, menar Ro-
bert som också vill se ett ökat stöd 
till brottsoffer.

– Idag är vi mer måna om gär-
ningsmännen än om brottsoffrena. 
Staten ska garantera att den som 
utsätts för ett grovt brott också får 
den ersättning som domen fastsla-

git.
När Robert 

Jansson gick med 
i Sverigedemo-
kraterna var det 
ett noga övervägt 
beslut.

– Jag kände att 
jag ville engage-

ra mig. De fl esta i min omgivning 
håller med om våra åsikter i partiet, 
men de är tysta om det. En del bryr 
sig inte alls, fast det fi nns också de 
som inte längre pratar med mig. 
Det får stå för dem. Jag har inga 
problem att prata med någon oav-
sett vilken åsikt de har.

Han berättar att Sverigedemo-
kraterna länge varit utfrusna i Ale, 
men att det politiska klimatet nu 
har börjat ändra karaktär.

Nästan alla hälsar
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ROBERT JANSSON

Ålder: 27
Bor: Lägenhet i Nol
Familj: Flickvän
Yrke: Produktionsutvecklare
Uppväxt: Hästgård i Kollanda
Läser helst: Dagens Industi
Helst på TV: Nyhetsprogram. ”Upp-
drag Granskning funkar också”.
Intressen förutom politik: ”Politi-
ken tar 90% av fritiden, men jag 
gillar löpning, natur och tekniska 
prylar”.
Politisk förebild: Jimmie Åkesson
Ett beslut som statsminister: 
”Begränsa invandringen”.
Gör jag för miljön: ”Jag tar pendeln 
så ofta jag kan. Den är suverän”.
Favorithemsida: di.se (Dagens Industri)

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

Robert Jansson är Sverigedemokraternas listetta i Ale. Han gick med i partiet för fem år sedan. Det var inför valet till EU-parlamentet 2009, då precis som nu, är han skarpt kritisk.

Super-

valåret 

2014

U
TF

RÅGNINGEN

Barack Obama eller Putin
Stefan Löfvén eller Fredrik Reinfeldt
Mikael Berglund eller Paula Örn

Vem föredrar Robert...
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ALE. Näringslivsklima-
tet i Ale fortsätter att 
förbättras kraftigt.

I den senaste ranking-
en som Svenskt Nä-
ringsliv presenterade på 
tisdagen har Ale klättrat 
till plats 61.

En förbättring på 180 
platser jämfört med 
bottennoteringen 2012.

Det lokala företagsklimatet 
har länge varit ett orosmoln 
för kommunledningen i Ale. 
Idag ser det annorlunda ut. 
Svenskt Näringslivs rapport 
visar att Ale är den kommun 
som har förbättrat sig bäst 
i Västra Götaland och som 
nummer tre i Sverige.

– Rankingen är ett direkt 
resultat av det arbete som 
kommunen, tjänstemän och 
politiker, har gjort tillsam-
mans med engagerade före-
tagare i Ale. Jag visste att vi 
skulle kunna vända trenden, 
men att nå plats 61 av landets 
290 kommuner hade jag ald-
rig vågat drömma om. Det 
är fantastsikt, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Det var på hans initiativ 
och efter en rundringning 
till ett antal etablerade fö-
retagare i Ale som ett nä-
ringslivsråd bildades. Här 
fi ck båda parter ge sin syn på 
klimatet och dialogen mel-
lan kommun och näringsliv 
stärktes. Man rensade luften 
för att sedan sätta full fart 
framåt.

– Framför allt under det 
sista året har arbetet i rådet 
blivit mer konkret. Delta-
garna har jobbat i olika fo-
kusgrupper och det är roligt 
att det är just inom dessa 
områden som vi ser de störs-
ta förbättringarna. På frågan 
om kommunens konkurrens 
med företagen har vi klättrat 
188 placeringar. Här tror jag 
informationsinsatserna kring 
hur upphandlingen fungerar 
har gjort stor nytta. Dessut-
om har vi pratat mycket om 
hur konkurrenssituationen 
ser ut och då har många fö-
retagare upptäckt att det inte 
längre är så vanligt att kom-
munen konkurrerar. Många 
företagare har också noterat 
att prissättningen för dagens 

lunch i Ale gymnasium har 
marknadsanpassats, säger 
Mikael Berglund.

Ordförande i näringslivs-
rådet, Stefan Brandt, var 
glad över klättringen.

– Ales framsteg ger en 
tydlig bild av ett ökat enga-
gemang från såväl politiskt 
håll, tjänstemännens håll 
som från näringslivets håll. 
Ale har lyckats komma in i 
en positiv spiral som ökat 
såväl självförtroendet som 
framtidstron, säger Stefan 
Brandt.

Särskilt glädjande för Ale 
kommun är också att företa-
garna anser att kommunpo-
litikernas och de kommunala 
tjänstemännens attityder till 
företagande har förbättrats 
kraftigt. 

– Mycket har handlat om 
mjuka värden, hur vi upp-
träder mot varandra, och 
tack vare en förbättrad dia-
log har vi nu skapat ett kli-
mat värt namnet. Nu ska vi 
njuta ett tag och se att våra 
gemensamma ansträngning-
ar har gett resultat – sen ska 
vi analysera och fortsätta 
resan uppåt, avslutar Mikael 
Berglund.

Rankingen baseras på ett 
par hunda intervjuer med 
företagare i Ale samt statistik 
från SCB. I fjol rankades Ale 
på plats 163.

– Näringslivsklimatet på stark uppgång
Ale bäst i Väst!

www.ahlaforsif.se

Kostnad: 300:- som sätts in på AIF:s bankgirokonto: 5437-5142

SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 juni, AVGIFT 300 kr
Anmälan och frågor till Carolin Larsson.
E-post: carolin.larsson@skf.com
Mobil: 0703 –67 23 78

www.ahlaforsif.se

Dessa frågor behöver vi ha svar på vid anmälan:
- Barnets namn och ålder
- T-shirtstorlek
- Skall barnet hämtas/lämnas på fritids?
- Eventuella allergier
-  Får barnet bada under uppsikt av vuxen i 

samband med fotbollsskolan?
-  Får barnet vara med på bild på internet? 

ahlaforsif.se, sociala medier etc
- Förälders namn, mobil samt e-post 
- Övrigt

AHLAFORS IF
1913 2014

AHLAFORS IF BJUDER IN TILL

FOTBOLLSSKOLA
PÅ SJÖVALLEN
16-19 juni kl 09.00-13.00.
Flickor och pojkar födda 01-07
Välkommen till Ahlafors IF:s fotbollsskola som även i år 
arrangeras på härliga Sjövallen. En skön och kul start på 
sommarlovet! 
Även i år samarbetar vi med Vakna som kommer att köra 
”värderingsövningar” mellan bollpassen.

Under veckan kommer vi också att få besök av spelare från 
IFK Göteborg samt en hemlig gäst.

För att orka hela dagen serveras lunch i form av varm mat. 

Alla deltagare får ett paket med fotboll, t-shirt och 

Ahlafors IF står också för skjuts till och från Himlaskolan samt 
Ahlafors Fria Skola dessa dagar.

Kommunstyrelsens ordförande i Ale, Mikael Berglund (M), är 
strålande glad över näringslivsklimatets utveckling. Ola Serne-
ke och Sefa AB har storsatsat på en ny handelsplats i Älvängen, 
vilket bidragit med positiva signaler till näringslivet.

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

Så placerar sig Ale i jämförelse med
Sveriges övriga 290 kommuner:
Service till företag    96 
Tillämpning av lagar och regler   79 
Konkurrens med företag   70 
Tillgång till kompetens   48 
Vägnät, tåg- och fl yg    1 
Tele- och IT-nät    39 
Sammanfattande omdöme   76 
Allmänhetens attityder till företagande  86 
Kommunpolitikernas attityder till företagande 61 
Tjänstemäns attityder till företagande  134 
Medias attityder till företagande  3 
Skolans attityder till företagande  72
Total ranking av näringslivsklimatet i Ale:  61
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På gång

Inbjudan till heldagsinformation för 
nya företagare med Skatteverket! 
Datum: Plats:

Tid: 

registrerat eller kommer att registrera enskild 

Bokföring 
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Arbetsgivare 
Kassaregister 

 

 

Centrum! 

MAJ

16
FREDAG Stora Bokbytar- 

dagen i Ale
Ta med dig en bok hemi
från och byt med någon 

I skolan. På bussen och 
tåget.  Bokbytarbord 

kl 10 – 17 Välkommen!

MAJ

17
LÖRDAG Start: Sommarlån

för barn!

veckor från 2 juni.

Stelnar du till? 

obehindrat i ledningen.

arbetsbelastning och ökade kostnader.

toaletten.

Hållbarhetsquiz

1. Hur många resor gjordes under 2013  
med Alependeln?

2. Hur många cyklister i Ale följer vi i  
projektet Testcyklisterna?

3. Var kan du kostnadsfritt låna en elmätare 
för att mäta dina apparaters elförbrukning?
1. Kommunhus Nödinge
2. Biblioteken i Ale kommun

4. Varifrån kan du få bidrag för att dra  
fiberkablar till ditt hus?

2. Boverket

5. Var bör du helst tvätta bilen?
1. På gatan

 

Skepplanda 
simhall

Glasbruksmuseet

Repslagarmuseet



ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-
sons förslag i Skepplanda 
om att kalla den nya stor-
kommunen för Ale, berättar 
Arne Adiels.

Det har gått 40 år sedan 

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan 
sammanslagningen. I Skepp-
landa tog man hastigt beslut 
om att bygga en simhall, 
men fl era av räkningarna 
hann inte komma förrän den 
nya kommunen bildats. Li-
kadant var det med Nödinge 
idrottshall. Den fi ck nybil-
dade Ale kommun också vara 
med och betala. Ekonomin 
var lite rörig inledningsvis, 
alla hade försökt dra sina 
fördelar, minns Arne Adiels.

Diskussionen om att Ale 
behövde en centralort pågick 
redan då.

– Det var många viljor. Äl-

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där.

Ett annat diskussions-
ämne var den framtida in-
frastrukturen. Riksväg 45 
ansågs vara underdimensio-
nerad.

För trångt
– Att bygga ut den i befi nt-
ligt läge var aldrig på ta-
peten. Det var för trångt. 
Istället tittade vi på möjlig-
heten att dra en ny väg ge-
nom Vättlefjäll, men vi var 
oroliga för hur samhällena i 
Götaälvdalen skulle påver-
kas. Nu vet vi att det gick att 
bygga både ny motorväg och 

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-
vängen var ett av fl era stora 
skolprojekt.

Ekonomiskt var den nya 
kommunen ofta på grön 
kvist. Någon prikär situation 
förelåg aldrig, men Adiels 
minns att det stod många 
tomma lägenheter i Skepp-
landa och Nödinge.

– Miljonprogrammet 
kostade på. Det byggdes för 
mycket på för kort tid.

Den allvarligaste hän-
delsen under Adiels tid som 
kommunalråd var tveklöst 
PLM:s besked om att stänga 
Glasbruket i Surte.

Hårda förhandlingar 
– Det var hårda förhand-
lingar med företaget. Vi 
ansåg oss svikna eftersom 
företaget inte meddelat oss 
i förväg. Från kommunens 
sida vidtogs många åtgärder. 
Jag minns att vi åkte runt till 
företag i Ale och Lilla Edet 
och vädjade om jobb. Fak-
tum var att vi lyckades bra. 
Tillsammans med Arbetsför-
medlingen löste vi den värsta 
krisen, säger han.

Är det någon annan sär-
skild händelse under din 
tid somkommunalråd som 
du tänker tillbaka på?

– Ja, det var väl när kon-
ungen kom på besök. Det 
var väldigt stort på den tiden, 
men eftersom jag inte tror på 
monarkin fi ck Erik Alexan-
dersson ta hand om honom. 

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en 
lång politisk bakgrund.

– Pappa var vice ordfö-
rande i kommunalnämnden i 
Starrkärr och mina farbröder 
var också engagerade. 1945 
blev jag själv ordförande.

Med 97 år på nacken har 
Arne Adiels upplevt det mes-
ta. Allt från tevens, datorns 
och mobiltelefonens upp-
komst.

– Tevens ankomst är kan-
ske det som märkts tydligast. 
Plötsligt gick inte folk ut 
längre, de satt hemma och 
tittade på burken. Jag minns 
att det arrangerades demon-
strationer i Nols Folkets hus, 
där vi kunde få se hur en teve 
fungerade. Det var fascine-
rande. Idag har du teven i 
telefonen, säger Arne Adiels 
och skrattar.

Han är fortfarande poli-
tiskt engagerad, men nume-
ra hos Socialdemokraterna i 
Lilla Edet.

Lämnade Ale
– Jag lämnade Ale när de 
gick med på att Alebyggen 
fi ck sälja sina äldreboenden. 
Det beslutet kommer jag 
aldrig att acceptera, morrar 
Adiels.

Han om någon borde 
kunna säga att det var bättre 
förr, men det gör han inte.

– Nej, vi lever i en fantas-
tisk tid på många sätt. Förr 
fanns ingen socialvård och 
även om det fi nns familjer 

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön 
eller i lägenheten i spanska 
Torre Vieja. Och sjuk, det är 
han nästan aldrig.

– Nej, jag fi ck rosfeber 
i vintras. Det är nog enda 
gången jag varit dålig och jag 
lovade mamma att fylla 100 
år så jag tänker inte ge upp 
än, säger Arne Adiels.

Ett tydligt bevis på hans 
livsglädje skänkte han i april, 
då Arne Adiels gifte om sig 
med Ing-Britt Andersson.

– Vi har inte haft så bråt-
tom, men det var dags nu. 
Det fi nns ju vissa fördelar 
med att vara gift och det är 
klart att vi ska ta vara på dem.

VECKA 20         NUMMER 19|06

lansforsakringar.selansforsakringar.se/skadegladje

Teckna en 
villaförsäkring nu 
så bjuder vi på ett 

vattenlarm. 
(värde ca 400 kr)

Skadeglädje.

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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ARNE ADIELS

Ålder: 97.
Bor: Alafors.
Familj: Omgift med Ing-Britt 
Andersson. Två barn från 
tidigare äktenskap och tre 
barnbarn.
Gör: Glad pensionär hemma 
i Alafors, sommarhuset på 
Instön och i lägenheten i 
Torre Vieja.
Politisk karriär: Socialdemo-
krat. Ordförande i Starrkärr 
kommunalnämnd 1945, 
kommunalråd i Ale 1974-
77, landstingsråd 1980-88.

I Skepplanda 
tog man has-
tigt beslut om 
att bygga en 

simhall, men fl era av 
räkningarna hann inte 
komma förrän den nya 
kommunen bildats. 
Likadant var det med 
Nödinge idrottshall. 
ARNE ADIELS
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1977-87 Evald Malm (S)

1987-91  Sven Pettersson (S)

1992-94  Jan Skog (M)
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1998-06  Inga-Lill Andersson (S)

2007-10  Jarl Karlsson (S)

2010- Mikael Berglund (M)
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kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
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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 7–25 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 7–25 maj
Mån, ons–fre kl 08.00–16.30
Tis kl 08.00–18.30
Lör 24 maj kl 10.00–14.00
Sön 25 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

(vid Svenheimers)
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ÄLVÄNGEN. Pensionärs-
föreningarna SPF och 
RPG Alebygden bjöd 
gemensamt in till ett 
öppet möte om äldre-
omsorgen.

Träffen hölls i Älväng-
ens aktivitetshus som 
var fylld till brädden – 
60 personer hade tagit 
plats i samlingslokalen.

Kommunen repre-
senterades av äldre-
omsorgschef Ann-Sofi e 
Borg och Ellinor Seth, 
verksamhetschef häl-
so- och sjukvård, som 
svarade på deltagarnas 
frågor.

Nyligen arrangerade PRO 
en utfrågning av företrädar-
na för de politiska partierna 
och deras syn på framtidens 
äldreomsorg i Ale kommun. 
I onsdags gjorde SPF och 
RPG Alebygden en liknande 
aktivitet, men den skillnaden 
att panelen istället bestod av 
verksamhetsansvariga tjäns-
temän för respektive områ-
den inom äldreomsorgen.

– Hjärtligt välkomna och 
roligt att se så mycket folk 
här, konstaterade Daniel 
Höglund, som hade fått 
uppgiften att agera modera-
tor.

Ellinor Seth var först ut 
med att beskriva de utma-
ningar som väntar inom häl-
so- och sjukvårdssektorn.

– Den största utmaningen 
ligger i att hitta kompetent 
personal. Det är svårt att 
rekrytera i första hand tim-
vikarier för sjuksköterskor. 
Vi kan inte säga att vi inte 
har tillräckligt med personal 
en julaftonskväll, utan vi ska 
kunna tillgodose en kvalita-
tiv vård alla dagar året om.

Ellinor berättade sedan 
om det arbete som görs för 
att förhindra fallolyckor i 
form av Senior alert.

– Senior alert är ett na-
tionellt kvalitetsregister för 
att arbeta med förebyggan-
de vård och omsorg. Äldre 
på särskilda boenden får ett 

erbjudande om att vara med 
i kvalitetsregistret. Registret 
är en hjälp i det förebyg-
gande arbetet med att hitta 
risker inom områdena fall, 
undernäring, trycksår och 
munhälsa. Riskbedömning-
en genomförs tillsammans 
med brukaren och under-
sköterskan på boendet. Efter 
riskbedömningen görs en åt-
gärdsplan tillsammans med 
brukaren, sjuksköterska, ar-
betsterapeut, fysioterapeut 
och undersköterska.

Otrolig utveckling
Ann-Sofi e Borg, ansvarig för 
kommunens hemtjänst och 
särskilda boenden, redogjor-
de för den utveckling som 
skett inom dessa specifi ka 
enheter under senare år.

– Förutom Ale Hemtjänst 
fi nns fem privata företag att 
välja bland sedan LOV:en in-
fördes för ungefär två år se-
dan. Ale Hemtjänst har den 
allra största delen. När det 
gäller hemtjänsten så har det 
skett en otrolig utveckling 
sedan jag började inom äld-
reomsorgen för 25 år sedan. 
Hemtjänsten som förut var 
förknippat med inköp av mat 
och städ kräver idag ett be-
tydligt mer omfattande arbe-
te. Servicetjänsterna är den 
lilla delen. Istället handlar 
det om att hjälpa brukarna 
upp på morgonen, stöttning 

vid till exempel dusch och 
måltider.

– Om vi ska titta på kom-
munens särskilda boenden så 
fi nns det fem stycken, från 
Fridhem i Surte till Klocka-
reängen i Skepplanda. Totalt 
är det 172 bostäder. Vi klarar 
av att hantera de ansökning-
ar vi har och just nu är det ett 
bra läge, förklarade Ann-So-
fi e Borg och avslöjade också 
planerna om ett nytt särskilt 
boende i Älvängen.

– Frågan ska lyftas mer 
konkret i nämnden nu i juni. 
Den politiska ambitionen är i 
alla fall att det ska bli ett nytt 
boende här i Älvängen. Om 
det ska ersätta eller komplet-
tera nuvarande verksamhet 
på Vikadamm återstår att se.

Plötsligt fi ck mötet ett 

oväntat besök i form av 
vårdhundsteamet Carina 
Cederholm och hunden 
Spyke.

– Vi är Ale kommuns 
första vårdhundsteam. Vi 
jobbar ute på boendena. Vi 
jobbar på olika sätt med olika 
individer. Spyke är tränad på 
att bekräfta människor. Det 
blir promenader, lekar och 
spel, förklarade Carina.

– Spyke är väldigt upp-

skattad och önskemålen är 
många. Djur gör väldigt gott 
i vården.

Efter kaffepausen fi ck 
åhörarna möjligheten att 
ställa sina frågor. Alla var 
rörande överens om att det 
hade varit en berikande och 
mycket informativ eftermid-
dag där hunden Spyke ut-
gjorde mötets mest populära 
gäst. 

JONAS ANDERSSON

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg och Ellinor Seth, verksam-
hetschef hälso- och sjukvård, var inbjudna att svara på frågor 
på det öppna möte som SPF och RPG Alebygden hade bjudit in 
till i onsdags. Daniel Höglund agerade moderator.

Ale kommuns första vård-
hundsteam Carina Cederholm 
och hunden Spyke gjorde ett 
uppskattat gästspel.

Ett 60-tal personer kom till 
Älvängens aktivitetshus i ons-
dags eftermiddag.
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N– Kommunens tjänstemän svarade på frågor
Öppet möte om äldreomsorgen

POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.
–

Eu – världsledande i klimatpolitik, nu!

Klimatinsatser skapar jobb

Ett öppet och humant europa

–
RÖSTA I EU-VALET SENAST 25 MAJ!

wWw.mP.sE/aLE wWw.mP.sE/eU

OLLE
LUDVIGSSON
KANDIDAT I EU-VALET

RÄTTVISA
VILLKOR OCH
FLER JOBB
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Ellinor berättade sedan 
om det arbete som görs för 
att förhindra fallolyckor i 
form av Senior alert.

– Senior alert är ett na-
tionellt kvalitetsregister för 
att arbeta med förebyggan-
de vård och omsorg. Äldre 
på särskilda boenden får ett 

erbjudande om att vara med 
i kvalitetsregistret. Registret 
är en hjälp i det förebyg-
gande arbetet med att hitta 
risker inom områdena fall, 
undernäring, trycksår och 
munhälsa. Riskbedömning-
en genomförs tillsammans 
med brukaren och under-
sköterskan på boendet. Efter 
riskbedömningen görs en åt-
gärdsplan tillsammans med 
brukaren, sjuksköterska, ar-
betsterapeut, fysioterapeut 
och undersköterska.

Otrolig utveckling
Ann-Sofi e Borg, ansvarig för 
kommunens hemtjänst och 
särskilda boenden, redogjor-
de för den utveckling som 
skett inom dessa specifi ka 
enheter under senare år.

– Förutom Ale Hemtjänst 
fi nns fem privata företag att 
välja bland sedan LOV:en in-
fördes för ungefär två år se-
dan. Ale Hemtjänst har den 
allra största delen. När det 
gäller hemtjänsten så har det 
skett en otrolig utveckling 
sedan jag började inom äld-
reomsorgen för 25 år sedan. 
Hemtjänsten som förut var 
förknippat med inköp av mat 
och städ kräver idag ett be-
tydligt mer omfattande arbe-
te. Servicetjänsterna är den 
lilla delen. Istället handlar 
det om att hjälpa brukarna 
upp på morgonen, stöttning 

vid till exempel dusch och 
måltider.

– Om vi ska titta på kom-
munens särskilda boenden så 
fi nns det fem stycken, från 
Fridhem i Surte till Klocka-
reängen i Skepplanda. Totalt 
är det 172 bostäder. Vi klarar 
av att hantera de ansökning-
ar vi har och just nu är det ett 
bra läge, förklarade Ann-So-
fi e Borg och avslöjade också 
planerna om ett nytt särskilt 
boende i Älvängen.

– Frågan ska lyftas mer 
konkret i nämnden nu i juni. 
Den politiska ambitionen är i 
alla fall att det ska bli ett nytt 
boende här i Älvängen. Om 
det ska ersätta eller komplet-
tera nuvarande verksamhet 
på Vikadamm återstår att se.

Plötsligt fi ck mötet ett 

oväntat besök i form av 
vårdhundsteamet Carina 
Cederholm och hunden 
Spyke.

– Vi är Ale kommuns 
första vårdhundsteam. Vi 
jobbar ute på boendena. Vi 
jobbar på olika sätt med olika 
individer. Spyke är tränad på 
att bekräfta människor. Det 
blir promenader, lekar och 
spel, förklarade Carina.

– Spyke är väldigt upp-

skattad och önskemålen är 
många. Djur gör väldigt gott 
i vården.

Efter kaffepausen fi ck 
åhörarna möjligheten att 
ställa sina frågor. Alla var 
rörande överens om att det 
hade varit en berikande och 
mycket informativ eftermid-
dag där hunden Spyke ut-
gjorde mötets mest populära 
gäst. 

JONAS ANDERSSON

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg och Ellinor Seth, verksam-
hetschef hälso- och sjukvård, var inbjudna att svara på frågor 
på det öppna möte som SPF och RPG Alebygden hade bjudit in 
till i onsdags. Daniel Höglund agerade moderator.

Ale kommuns första vård-
hundsteam Carina Cederholm 
och hunden Spyke gjorde ett 
uppskattat gästspel.

Ett 60-tal personer kom till 
Älvängens aktivitetshus i ons-
dags eftermiddag.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N– Kommunens tjänstemän svarade på frågor
Öppet möte om äldreomsorgen

POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.
–

Eu – världsledande i klimatpolitik, nu!

Klimatinsatser skapar jobb

Ett öppet och humant europa

–
RÖSTA I EU-VALET SENAST 25 MAJ!

wWw.mP.sE/aLE wWw.mP.sE/eU

OLLE
LUDVIGSSON
KANDIDAT I EU-VALET

RÄTTVISA
VILLKOR OCH
FLER JOBB
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HÄLJERED. Två stora 
byggprojekt pågår just 
nu i Häljered.

Trafi kverket bygger 
en omformarstation för 
järnvägen.

Parallellt uppför Vat-
tenfall Service Nordic, 
som totalentreprenör, 
ett nytt 20 kV ställverk 
på uppdrag åt Ale El 
som är anläggningsäg-
are.

Det nya ställverket är en 
investering på närmare elva 
miljoner kronor. En förstu-
die gjordes för ett och ett 

halvt år sedan, därefter var 
det upp till Ale Els styrelse 
att fatta beslut i frågan. Efter 
att styrelsen gjort tummen 
upp inleddes projekteringen 
i april förra året och ett upp-
handlingsförfarande gick ut 
efter sommaren.

– Entreprenören startade 
sitt arbete i januari och pro-
jektet ska vara färdigställt i 
mitten av november i år. To-
talentreprenaden ligger på 
knappt tio  miljoner kronor, 
men medräknat vissa kring-
arbeten så kommer inves-
teringen att uppgå till cirka 
elva miljoner kronor, säger 
Jan Mohr, planeringschef 
på Ale El.

Det nuvarande ställverket 
är från tidigt 70-tal. Således 
ansåg Ale El att det var dags 

att investera i en modernare 
utrustning.

– Kundnyttan, att vi kan 
bibehålla en hög leveranssä-
kerhet, var det som låg till 
grund för beslutet. Isola-
tionsmedel i form av vaku-
um ersätter olja, berättar Jan 
Mohr.

Arbetet med att få in alla 
utgående 20kV-ledningar i 
det nya ställverket kommer 
att ske under perioden au-
gusti-oktober. 

– Det är när överlägg-
ningsarbetet äger rum som 
vår egen personal kommer 
in i bilden. Förhoppningsvis 
ska processen fungera pro-
blemfritt och utan att våra 
kunder berörs på något sätt, 
avslutar Jan Mohr.

– Kundnyttan i första rummet
Nytt ställverk i Häljered

 Bengt Johansson och Jan Mohr på Ale El framför det nya ställverk som håller på att växa 
 fram i Häljered. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

VI BYGGER NYTT, MODERNT
ÄLDREBOENDE CENTRALT I ÄLVÄNGEN
Tillsammans med Allianspartierna planerar vi för ett nytt 
äldreboende i centrala Älvängen. Byggstart 2015.
Det är dags att gå från ord till handling. Aledemokraternas idé är att dagens 
aktivitetshus (dagcentral) lämnar plats för ett efterlängtat och centralt äldreboende, 
men också med nya aktivitets- och samlingslokaler i bottenplanet med bland annat 
matservering. I en första etapp 3-4-våningar med 48 lägenheter även anpassade 
för trygghets- och särskilt boende. Trädgårdstema med park om 1500 kvm 
tomt utöver husen! Härifrån har de boende allt inom räckhåll – service, handel, 
vårdcentral, apotek och kollektivtrafi k.

www.aledemokraterna.se
Mail: info@aledemokraterna.se    Tel: 0705-448055

ICA-handlare Marianne Sjöö överlämnade i samband med Vårloppet på Ale Torg årets första Vak-
nacheck. Julia Lindegren, 14, från Älvängen fick ta emot som representant för ungdomar i Ale.

164 116 kronor till Vaknafonden
NÖDINGE. I samband 
med Vårloppet på Ale 
Torg i lördags överläm-
nade ICA-handlare Ma-
rianne Sjöö årets första 
Vaknacheck.

Den innehöll impone-
rande 164 116 kronor.

Pengar som kom-
mer uteslutande från 
ICA-kundernas val av 
påse.

Sedan 2005 säljer ICA Kvan-
tum på Ale Torg en svart 
påse till förmån för Vakna 
och det drogförebyggande 
arbetet i Ale.

– Det är ett fantastiskt in-
itiativ som har betytt oerhört 
mycket för barn och unga. 
Med dessa extrapengar kan 
vi göra många riktade insat-
ser som hade varit svåra att 
fi nansiera annars, säger Vak-
nas general, Thomas Berg-
gren.

Nu var det inte generalen 
själv som fi ck ta emot check-
en. Det gjorde Julia Linde-
gren från Älvängen.

– Julia är en bra represen-
tant för positiva ungdomar i 
Ale. Hon har varit engagerad 
i mycket som Vakna gjort, 
bland annat Festivalborg, 
berättar Thomas Berggren.

Marianne Sjöö signerade 
och överlämnade checken på 
164 116 kronor.

– Det känns väldigt bra att 
ICA kan vara en del i detta 
viktiga arbete och totalt har 
vi nu skänkt över 1,7 mil-
joner kronor – eller rättare 
sagt – våra kunder har gjort 
det.TEXT & BILD

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ADRESS KATTLEBERG 220 BOAREACA 134+125 M²/ 6 ROK
TOMTAREA 6552 M² ACCEPTERAT PRIS 1 450 000 KR
VISAS ON 21/5 17.30-18.30 RING /MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

VILLA SAMT TOMT - ÄLVÄNGEN
Nu finns chansen att förvärva detta trevliga hus tillsammans
med en avstyckad och lättbyggd tomt intill. Detta öppnar
upp möjligheter för den som vill ha en stor tomt, kanske
bygga nytt eller för att sälja tomten separat. Huset är i
behov av renovering och har äldre standard invändigt.

KILANDA. Hultasjöns bad-
plats har via parkförvalt-
ningen i Ale kommun fått 
ett rejält ansiktslyft. Ett antal 
hundra tusen kronor har in-
vesterats i att göra området 
mer gästvänligt.

– Vi har schaktat ut och 
gjort i ordning den yta som 
är mellan bryggan och de 

gamla omklädningsrummen. 
Där har vi lagt ut tonvis med 
sand, som med all säkerhet 
kommer att uppskattas av 
barnfamiljerna. Terrängen 
är lite svårbemästrad, men 
resultatet blev riktigt bra, 
säger parkchef Anders Al-
fredsson.

– Hultasjön är utan tvekan 

en av kommunens absolut 
populäraste badplatser som-
martid. Det känns jättebra 
att vi nu har förbättrat till-
gängligheten ytterligare och 
vi hoppas att alla gäster ska 
vara nöjda med det arbete 
som gjorts, avslutar Anders 
Alfredsson. 

JONAS ANDERSSON

Badplatsen vid Hultasjön har rustats upp inför kommande badsäsong.

Ansiktslyft för Hultasjöns badplats
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NÖDINGE. I tisdags var 
barnen på Äppelgårdens 
förskola ute och plocka-
de skräp.

Försedda med blå 
plasthandskar och gula 
påsar från organisatio-
nen Håll Sverige Rent 
gav de sig ut i skogsom-
rådet bredvid förskolan.

En hel del saker 
som inte hör hemma i 
naturen togs upp, bland 
annat godispapper, 
snusdosor och glas.

I runt 80 procent av Sveriges 
kommuner fi nns det Grön 

Flagg-certifi erade skolor 
och förskolor. Äppelgårdens 
förskola är en av dem. Grön 
Flagg bygger på ett hand-
lingsinriktat arbete inom oli-
ka teman som konsumtion, 
vattenresurser samt klimat 
och energi.

– Att engagera oss i 
Skräpplockardagen ser vi 
som ett naturligt inslag i 
Grön Flagg-arbetet, för-
klarar förskollärare Victor 
Sahlin.

112 barn fördelat på sex 
avdelningar deltog i skräpp-
lockningen som dessvärre 
fi ck genomföras i regn och 
kyla. Humöret var emeller-

tid på topp hos barnen när 
de gav sig ut på skräpjakt i 
naturen.

– Titta här! Det är ett ci-
garettpaket. Det slänger vi i 
påsen, förklarade en av elev-
erna från avdelning Larven.

Efter en stunds intensivt 
arbete väntade återsamling 
vid förskolan. Väl inne i vär-
men fi ck barnen sin belöning 
– en tatuering med Håll Sve-
rige Rent-symbolen.

– Alla på Äppelgårdens 
förskola är med på tåget när 
det gäller miljöarbetet. Bar-
nen är goda ambassadörer, 
avslutar Victor Sahlin.

JONAS ANDERSSON

På jakt efter skräp. Barnen från avdelning Larven hittade en hel del saker som inte hör hemma i 
naturen.

– Ett naturligt inslag i Grön Flagg-arbetet 
Äppelgårdens barn samlade skräp

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 
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SKEPPLANDA. Det är 
inte bara Norges natio-
naldag som infaller på 
lördag.

Även i Skepplanda 
kommer det att fi ras 
rejält.

Skepplandadagen är 
tillbaka med ett digert 
programutbud.

Det är dukat till fest på och 
runt Albotorget. Skepplan-
daföreningen som står bak-
om arrangemanget hoppas 
på en rejäl tillströmning av 
besökare.

– Vi håller tummarna att 
väderleken är med oss. Hur 
som helst ska det bli en riktig 
folkfest med massor av olika 
aktiviteter. Det ska fi nnas 

något för alla åldrar, säger 
Jonas Molin, ordförande i 
Skepplandaföreningen.

Larmet blåser igång 
Skepplandadagen strax före 
klockan tio och därefter sker 
själva öppningsceremonin 
med tal av Kommunstyrel-
sens ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Det kommer att bli va-
rierande underhållning från 
den nybyggda scenen, som 
är belägen mitt på torget. 
PROkulelebandet, Dans-
föreningen Korskruven, 
Backlights och Glädjekören 
är några exempel på lokala 
artister som ska visa upp sina 
färdigheter.

Albotorget fyller liksom 
Ale kommun 40 år och ett 

jubileumsfi rande av bästa 
märke är att vänta i Skepp-
landa på lördag.

JONAS ANDERSSON

Dukat till fest i Skepplanda

Jonas Molin, ordförande i 
Skepplandaföreningen.  

 Grabbarna i Backlights intar scenen på Skepplandadagen. 
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FÖR VÄST-
SVERIGE!
KRYSSA CECILIE

TILLSAMMANS

FÖRBÄTTRAR

VI ALE
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En majoritet av svenska folket vill att 
EU ska satsa mer på miljön, vill minska 
detaljstyrningen från EU och säger nej 
till euron som valuta i Sverige.

Tänka sig – det tycker vi också!

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se

Klara färdiga spring. Här går starten i PaprICAloppet där 134 barn i åldern 3-12 år deltog. I mål 
väntade medaljer och andra överraskningar.

Daniel TIdholm från Surte vann för andra gången Ale Torgs Vårlopp. Det var länge en jämn upp-
görelse mellan honom och Patrik Johansson, men Daniel var till sist en halvminut snabbare och 
vann milen på tiden 35:36.

Johanna Tidholm från Surte vann damklassen över 10 km på 
tiden 40:58. Sex minuter före tvåan Annie Högedahl. Detta var 
Johannas andra seger i Vårloppet.

Sportlife och Sara Bohman höll i uppvärmningen både för de 
yngre deltagarna och det lite mer erfarna.

NÖDINGE. Ale Torgs 
tredje upplaga av Vår-
loppet arrangerades i 
lördags.

Nytt för i år var att 
deltagarna fi ck välja 
mellan 5 och 10 km.

Det blev precis som 
för två år sedan en 
dubbel för makarna 
Tidholm från Surte.

Första året vann de i över-
lägsen stil, i fjol var de sjuka, 
och i år upprepade Johanna 
och Daniel Tidholm sin be-
drift från premiärloppet.

– Eftersom det är vår 
bröllopsdag idag så kändes 
det extra kul att förgylla den 
med en bra prestation, skoja-
de paret.

De valde båda två att 
springa milen, en bra träning 
inför helgens Göteborgsvarv.

Annars var det Papr-ICA-
loppet som tilldrog sig 
störst intresse med hela 134 
springande barn.

Från scenen såg Sara 
Bohman från Sportlife till 
att alla startande var upp-
värmda ordentligt inför varje 
lopp. Under dagen agerade 
hon sedan konferencier och 
skojade friskt med löparna. 
Det blev ett riktigt trivsamt 
arrangemang för löpare och 
publik.

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

Vår- och Papr-ICA-lopp

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

5 FÖR

99:-
Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

FANTA/COLA/SPRITE
2 LITER

:-5 /ST

HALVBAGUETTER

BARKIS

:-99/KG
:-

5 FÖR

99:-

PELARGO
N

/KG4990

FÄRSK TORSKFILÉ

79:-

FÄRSK LAXFILÉ

/KG

GRÖNA DRUVOR 
 I ASK 500G

15:-/ST

Scan 800g

2,2 kg Arla

/KG4990
HUSHÅLLSOST

FÄRSKA
RÄKOR

FÄRSK BENFRI

FLÄSKKARRÉ

3990
/KG

5 FÖR

89:-
5990

/ST

SVENSK
KYCKLINGFILÉ

Guldfågeln 1kg15:-/ST

MEDLEMSPRIS

Scan 800g

/ST5:-/ST2:-

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FÄRDIG-
KRYDDADE
SPARERIBS

3990
/KG

990
/KG

MINIVATTEN-
MELON

KAFFE
Löfbergs Lila Välj mellan 
olika sorter och rostningar.
450-500 g,  Gäller ej Hela 
bönor, KRAV och Fairtrade.
Max 1 köp/hushåll.
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En majoritet av svenska folket vill att 
EU ska satsa mer på miljön, vill minska 
detaljstyrningen från EU och säger nej 
till euron som valuta i Sverige.

Tänka sig – det tycker vi också!

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se

Klara färdiga spring. Här går starten i PaprICAloppet där 134 barn i åldern 3-12 år deltog. I mål 
väntade medaljer och andra överraskningar.

Daniel TIdholm från Surte vann för andra gången Ale Torgs Vårlopp. Det var länge en jämn upp-
görelse mellan honom och Patrik Johansson, men Daniel var till sist en halvminut snabbare och 
vann milen på tiden 35:36.

Johanna Tidholm från Surte vann damklassen över 10 km på 
tiden 40:58. Sex minuter före tvåan Annie Högedahl. Detta var 
Johannas andra seger i Vårloppet.

Sportlife och Sara Bohman höll i uppvärmningen både för de 
yngre deltagarna och det lite mer erfarna.

NÖDINGE. Ale Torgs 
tredje upplaga av Vår-
loppet arrangerades i 
lördags.

Nytt för i år var att 
deltagarna fi ck välja 
mellan 5 och 10 km.

Det blev precis som 
för två år sedan en 
dubbel för makarna 
Tidholm från Surte.

Första året vann de i över-
lägsen stil, i fjol var de sjuka, 
och i år upprepade Johanna 
och Daniel Tidholm sin be-
drift från premiärloppet.

– Eftersom det är vår 
bröllopsdag idag så kändes 
det extra kul att förgylla den 
med en bra prestation, skoja-
de paret.

De valde båda två att 
springa milen, en bra träning 
inför helgens Göteborgsvarv.

Annars var det Papr-ICA-
loppet som tilldrog sig 
störst intresse med hela 134 
springande barn.

Från scenen såg Sara 
Bohman från Sportlife till 
att alla startande var upp-
värmda ordentligt inför varje 
lopp. Under dagen agerade 
hon sedan konferencier och 
skojade friskt med löparna. 
Det blev ett riktigt trivsamt 
arrangemang för löpare och 
publik.

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

Vår- och Papr-ICA-lopp

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

5 FÖR

99:-
Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 
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99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

FANTA/COLA/SPRITE
2 LITER

:-5 /ST
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:-99/KG
:-

5 FÖR

99:-

PELARGO
N

/KG4990
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79:-

FÄRSK LAXFILÉ

/KG
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 I ASK 500G

15:-/ST

Scan 800g

2,2 kg Arla

/KG4990
HUSHÅLLSOST

FÄRSKA
RÄKOR

FÄRSK BENFRI

FLÄSKKARRÉ

3990
/KG

5 FÖR

89:-
5990

/ST

SVENSK
KYCKLINGFILÉ

Guldfågeln 1kg15:-/ST

MEDLEMSPRIS

Scan 800g

/ST5:-/ST2:-

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FÄRDIG-
KRYDDADE
SPARERIBS

3990
/KG

990
/KG

MINIVATTEN-
MELON

KAFFE
Löfbergs Lila Välj mellan 
olika sorter och rostningar.
450-500 g,  Gäller ej Hela 
bönor, KRAV och Fairtrade.
Max 1 köp/hushåll.
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Claes  
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Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
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Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

En riktig pärla 
med stor tomt!

Letar ni efter ett fritidshus med bra åretruntstandard? 

Pris 595.000:- som utgångspris. 
Visas 18/5. Sandbacken 124.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Väst
erl

anda

Snyggt hus med 
högt läge!

Pris 1.995.000:- utgångspris.
Ring för visning. Brobacken 6.

Alafo
rs

Med möjlighet 
att hyra ut!

Pris 3.200.000:- som utgångspris.
Ring för visning. Göteborgsvägen 85.
Henrik Kjellberg  0727-316 360

Älvä
ngen

Se gärna våra samtliga 67 objekt på  
vår hemsida: axelssonsfast.se

SKEPPLANDA. Utfl yk-
ter, promenadgrupper, 
café med underhållning, 
läscirklar, ledsagning, 
allsång och gudstjänster.

Gunvor Bergius Hult 
samordnar det mesta 
för de boende på Klock-
areängen i Skepplanda.

För sitt enastående 
engagemang belöna-
des hon i tisdags med 
Kristdemokraternas 
Vitsippspris.

Hedersutmärkelsen kändes 
nästan i underkant när per-
sonalen på Klockareängen 
berättade om den ideella och 
osjälviska insats som Gunvor 
Hult utför.

– Vi hade aldrig kunnat 
erbjuda ett så kvalitativt bo-
ende om det inte hade varit 
för alla dessa frivilliga som 

ställer upp och hjälper till. 
Gunvor är en eldsjäl som 
inte bara är delaktig i aktivi-
teterna, utan hon leder också 
planeringen och samord-
ningen. Det fi nns inga ord 
för hennes betydelse, säger 
Frida Nökleby, en i perso-
nalen.

Huvudpersonen själv talar 
med mindre bokstäver och 
vill allt annat än framhäva 
sig.

– Jag tycker bara det är ro-
ligt. Det är så många andra 
som är med och hjälper till, 
säger Gunvor ödmjukt och 
berättar att de fl esta frivilliga 
också är med i Skepplanda 
SPF.

Många frivilliga
Personalen intygar att de är 
bortskämda med att ha till-
gång till en fantastiskt stor 
grupp av frivilliga i Skepp-
landa, men utan någon som 
samordnar allt och alla hade 
inte mycket blivit av.

Om sanningen ska fram 
är det just Gunvor som styr 
upp att saker och ting fal-
ler på plats. En stor del av 
aktiviteterna sker på Klock-
areängen. Under vår och 
höst ser hon till att ett antal 
caféstunder kryddas med un-
derhållning och att de som 
önskar prata med någon får 
ett besök. Hennes engage-
mang är nämligen stort även 

i föreningen Ale Stöd- och 
besöksverksamhet.

– Att få träffa och sprida 
glädje till andra människor 
är det som driver mig. Jag 
gillar den sociala samvaron, 
säger Gunvor som i princip 
kan namnet på alla boende.

Det var som alla förstår 
inte särskilt svårt att överty-
ga Kristdemokraternas jury 
när Gunvor Hults namn 
kom på förslag.

Guldkant
– Det är personer som Gun-
vor som ger tillvaron för 
väldigt många en extra guld-
kant. Vitsippspriset är avsett 
för personer och organisa-
tioner som jobbar precis som 
Gunvor gör, ideellt, frivilligt 
och osjälviskt, berättar Sune 
Rydén, Kristdemokraternas 
förstanamn i Ale.

Gunvor som föddes med 
efternamnet Bergius är en 
genuin alebo. Född och upp-
vuxen i Båstorp, men sedan 
många år tillbaka boende i 
Skepplanda samhälle. Inn-
an hon gifte sig med Bertil 
Hult hann hon med att vara 
springtös åt en skoaffär på 
Redbergsplatsen, jobba i en 
lagerlokal i Göteborg för att 
sedan börja på Trollhättans 
fl ygmotor. Där blev karriä-
ren kortvarig.

– Ja, jag gifte ju mig och 
vi fi ck tre barn så då blev 

jag hemmafru istället. Mitt 
föreningsengagemang star-
tade i nykterhetsföreningen 
Blå Bandet. Vi hade mycket 
barnverksamhet på den ti-
den, berättar Gunvor.

Vitsippspriset går till en 
person som utför en före-

dömlig, ideell och osjälvisk 
handling till gagn för andra. 
På den beskrivningen passar 
Gunvor Hult väldigt bra in.

Kristdemokraterna i Ale 
delade ut Vitsippspriset 15 år 
i rad, men tvingades göra ett 
uppehåll under två år. Senast 

priset delades ut var 2011, då 
Kristina Ekstrand på Röda 
Korset i Älvängen belöna-
des. 

Nu är den trevliga tradi-
tionen tillbaka igen.

Värdig mottagare av Vitsippspriset

GUNVOR HULT

Ålder: 81 i oktober.
Uppväxt: Båstorp.
Bor: Skepplanda.
Familj: Gift med Bertil och 
tre barn.
Aktuell: Årets mottagare 
av Kristdemokraternas 
Vitsippspris.

– Gunvor Hult hjälper så många hon kan

Kristdemokraterna Sune Rydén och Ingrid Hellberg uppvaktade i tisdags Gunvor Hult i Skepplan-
da med att utse henne till årets mottagare av Vitsippspriset.
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu pågår försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bo bekvämt 
med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge – och möjlighet att 
påverka pris och månadsavgift. Välj bland våra välplanerade hem om 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: Söndag 18 maj kl. 11-12     
Plats: Vi ses i nybyggda grannfastigheten Brf Aleäng, Torkels Kulle 4   
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 min med pendeln. 
Som alltid när Peab bygger köper du din bostad till fast pris utan budgivning.
Månadskostnad från 6 610 kr/mån.
Stomvisning: Söndag 18 maj kl. 12-13 på Jordkällevägen    
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Välkommen på visning 18 maj
Hur skulle du trivas i ett modernt hem i idylliska Ale, nära badsjöar och natur?

Stomvisning!

Hitta ditt drömhem på peabbostad.se

Hur kom musiken in i ditt 
liv?
– Jag växte upp i en frikyrklig 
familj, min pappa var pastor. 
Jag började spela på gehör. 
Mitt första musikminne har 
jag som femåring. Min pap-
pa var sjuk och jag spelade 
piano för honom. Han sa: 
Vad fint du spelar!

Har du någon förebild?
– Elvispianisten Per-Erik Hal-

lin har betytt mycket för mig.

Vilka instrument spelar du?
– Nu blir det mestadels pia-
no, men även sax. Jag börja-
de spela trummor som ton-
åring i ett band på Öckerö. 
Vi bodde på Rörö. Gitarr är 
också ett instrument som jag 
behärskar.

Hur känns det att fylla 60 
år?
– Mitt liv har aldrig varit bätt-
re. Det känns gott! Musiken 
har givit mig så många mö-
ten med människor. Det enda 
som är lite frustrerande är att 
jag inte alltid vet i vilket sam-
manhang jag har träffat perso-
nerna som jag möter på byn. 
Det kan ha varit i Guntorps 
missionskyrka, i Smyrnakyr-
kan eller genom Ale Lucia för 

att nämna några exempel.

Har du någon framtids-
dröm?
– Det är att få vara frisk, 
fortsätta spela och möta 
människor i min tro.

Varför en välgörenhets-
konsert?
– Jag har allt jag behöver och 
vill inte ha några presenter. 
Jag gjorde en konsert när jag 
fyllde 50 och tyckte det kunde 
vara roligt att göra det igen. 
Det är många duktiga musi-
ker som kommer att finnas 
med. Pengarna som arrange-
manget genererar ska gå till 
flyktingar. Alla som vill är väl-
komna att besöka konserten 
och förhoppningsvis blir det 
en riktig folkfest.

JONAS ANDERSSON

Firar 60 med 
välgörenhetskonsert

Musiken har han i blodet.
Till helgen fyller Dhan Hector 60 år.

Istället för kalas bjuder han in till välgörenhetskonsert i Missionskyrkan.

DHAN HECTOR

Ålder: Fyller 60 år.
Familj: Barnen Johanna, 31, 
och Andreas, 28.
Bor: Älvängen.
Arbete: Serviceelektriker.
Intressen: Musiken och min 
tro.

VECKANS PROFIL
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Det är vi
som är
Axelssons!

En riktig pärla 
med stor tomt!

Letar ni efter ett fritidshus med bra åretruntstandard? 

Pris 595.000:- som utgångspris. 
Visas 18/5. Sandbacken 124.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Väst
erl

anda

Snyggt hus med 
högt läge!

Pris 1.995.000:- utgångspris.
Ring för visning. Brobacken 6.

Alafo
rs

Med möjlighet 
att hyra ut!

Pris 3.200.000:- som utgångspris.
Ring för visning. Göteborgsvägen 85.
Henrik Kjellberg  0727-316 360

Älvä
ngen

Se gärna våra samtliga 67 objekt på  
vår hemsida: axelssonsfast.se

SKEPPLANDA. Utfl yk-
ter, promenadgrupper, 
café med underhållning, 
läscirklar, ledsagning, 
allsång och gudstjänster.

Gunvor Bergius Hult 
samordnar det mesta 
för de boende på Klock-
areängen i Skepplanda.

För sitt enastående 
engagemang belöna-
des hon i tisdags med 
Kristdemokraternas 
Vitsippspris.

Hedersutmärkelsen kändes 
nästan i underkant när per-
sonalen på Klockareängen 
berättade om den ideella och 
osjälviska insats som Gunvor 
Hult utför.

– Vi hade aldrig kunnat 
erbjuda ett så kvalitativt bo-
ende om det inte hade varit 
för alla dessa frivilliga som 

ställer upp och hjälper till. 
Gunvor är en eldsjäl som 
inte bara är delaktig i aktivi-
teterna, utan hon leder också 
planeringen och samord-
ningen. Det fi nns inga ord 
för hennes betydelse, säger 
Frida Nökleby, en i perso-
nalen.

Huvudpersonen själv talar 
med mindre bokstäver och 
vill allt annat än framhäva 
sig.

– Jag tycker bara det är ro-
ligt. Det är så många andra 
som är med och hjälper till, 
säger Gunvor ödmjukt och 
berättar att de fl esta frivilliga 
också är med i Skepplanda 
SPF.

Många frivilliga
Personalen intygar att de är 
bortskämda med att ha till-
gång till en fantastiskt stor 
grupp av frivilliga i Skepp-
landa, men utan någon som 
samordnar allt och alla hade 
inte mycket blivit av.

Om sanningen ska fram 
är det just Gunvor som styr 
upp att saker och ting fal-
ler på plats. En stor del av 
aktiviteterna sker på Klock-
areängen. Under vår och 
höst ser hon till att ett antal 
caféstunder kryddas med un-
derhållning och att de som 
önskar prata med någon får 
ett besök. Hennes engage-
mang är nämligen stort även 

i föreningen Ale Stöd- och 
besöksverksamhet.

– Att få träffa och sprida 
glädje till andra människor 
är det som driver mig. Jag 
gillar den sociala samvaron, 
säger Gunvor som i princip 
kan namnet på alla boende.

Det var som alla förstår 
inte särskilt svårt att överty-
ga Kristdemokraternas jury 
när Gunvor Hults namn 
kom på förslag.

Guldkant
– Det är personer som Gun-
vor som ger tillvaron för 
väldigt många en extra guld-
kant. Vitsippspriset är avsett 
för personer och organisa-
tioner som jobbar precis som 
Gunvor gör, ideellt, frivilligt 
och osjälviskt, berättar Sune 
Rydén, Kristdemokraternas 
förstanamn i Ale.

Gunvor som föddes med 
efternamnet Bergius är en 
genuin alebo. Född och upp-
vuxen i Båstorp, men sedan 
många år tillbaka boende i 
Skepplanda samhälle. Inn-
an hon gifte sig med Bertil 
Hult hann hon med att vara 
springtös åt en skoaffär på 
Redbergsplatsen, jobba i en 
lagerlokal i Göteborg för att 
sedan börja på Trollhättans 
fl ygmotor. Där blev karriä-
ren kortvarig.

– Ja, jag gifte ju mig och 
vi fi ck tre barn så då blev 

jag hemmafru istället. Mitt 
föreningsengagemang star-
tade i nykterhetsföreningen 
Blå Bandet. Vi hade mycket 
barnverksamhet på den ti-
den, berättar Gunvor.

Vitsippspriset går till en 
person som utför en före-

dömlig, ideell och osjälvisk 
handling till gagn för andra. 
På den beskrivningen passar 
Gunvor Hult väldigt bra in.

Kristdemokraterna i Ale 
delade ut Vitsippspriset 15 år 
i rad, men tvingades göra ett 
uppehåll under två år. Senast 

priset delades ut var 2011, då 
Kristina Ekstrand på Röda 
Korset i Älvängen belöna-
des. 

Nu är den trevliga tradi-
tionen tillbaka igen.

Värdig mottagare av Vitsippspriset

GUNVOR HULT

Ålder: 81 i oktober.
Uppväxt: Båstorp.
Bor: Skepplanda.
Familj: Gift med Bertil och 
tre barn.
Aktuell: Årets mottagare 
av Kristdemokraternas 
Vitsippspris.

– Gunvor Hult hjälper så många hon kan

Kristdemokraterna Sune Rydén och Ingrid Hellberg uppvaktade i tisdags Gunvor Hult i Skepplan-
da med att utse henne till årets mottagare av Vitsippspriset.
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu pågår försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bo bekvämt 
med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge – och möjlighet att 
påverka pris och månadsavgift. Välj bland våra välplanerade hem om 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: Söndag 18 maj kl. 11-12     
Plats: Vi ses i nybyggda grannfastigheten Brf Aleäng, Torkels Kulle 4   
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 min med pendeln. 
Som alltid när Peab bygger köper du din bostad till fast pris utan budgivning.
Månadskostnad från 6 610 kr/mån.
Stomvisning: Söndag 18 maj kl. 12-13 på Jordkällevägen    
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Välkommen på visning 18 maj
Hur skulle du trivas i ett modernt hem i idylliska Ale, nära badsjöar och natur?

Stomvisning!

Hitta ditt drömhem på peabbostad.se

Hur kom musiken in i ditt 
liv?
– Jag växte upp i en frikyrklig 
familj, min pappa var pastor. 
Jag började spela på gehör. 
Mitt första musikminne har 
jag som femåring. Min pap-
pa var sjuk och jag spelade 
piano för honom. Han sa: 
Vad fint du spelar!

Har du någon förebild?
– Elvispianisten Per-Erik Hal-

lin har betytt mycket för mig.

Vilka instrument spelar du?
– Nu blir det mestadels pia-
no, men även sax. Jag börja-
de spela trummor som ton-
åring i ett band på Öckerö. 
Vi bodde på Rörö. Gitarr är 
också ett instrument som jag 
behärskar.

Hur känns det att fylla 60 
år?
– Mitt liv har aldrig varit bätt-
re. Det känns gott! Musiken 
har givit mig så många mö-
ten med människor. Det enda 
som är lite frustrerande är att 
jag inte alltid vet i vilket sam-
manhang jag har träffat perso-
nerna som jag möter på byn. 
Det kan ha varit i Guntorps 
missionskyrka, i Smyrnakyr-
kan eller genom Ale Lucia för 

att nämna några exempel.

Har du någon framtids-
dröm?
– Det är att få vara frisk, 
fortsätta spela och möta 
människor i min tro.

Varför en välgörenhets-
konsert?
– Jag har allt jag behöver och 
vill inte ha några presenter. 
Jag gjorde en konsert när jag 
fyllde 50 och tyckte det kunde 
vara roligt att göra det igen. 
Det är många duktiga musi-
ker som kommer att finnas 
med. Pengarna som arrange-
manget genererar ska gå till 
flyktingar. Alla som vill är väl-
komna att besöka konserten 
och förhoppningsvis blir det 
en riktig folkfest.

JONAS ANDERSSON

Firar 60 med 
välgörenhetskonsert

Musiken har han i blodet.
Till helgen fyller Dhan Hector 60 år.

Istället för kalas bjuder han in till välgörenhetskonsert i Missionskyrkan.

DHAN HECTOR

Ålder: Fyller 60 år.
Familj: Barnen Johanna, 31, 
och Andreas, 28.
Bor: Älvängen.
Arbete: Serviceelektriker.
Intressen: Musiken och min 
tro.

VECKANS PROFIL
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ÄLVÄNGEN. En gång varje 
läsår arrangeras lekdag på 
Älvängenskolan. Eleverna 
får då prova på diverse olika 
aktiviteter ute på skolgården 
och vid området Mossen vid 
Knaptorp. Den här gång-
en var förutsättningarna de 
bästa tänkbara, inget regn 
och en behaglig temperatur 
i luften.

Istället för vanliga lek-
tionstimmar med matema-

tik, svenska och engelska på 
schemat väntade stationer 
med hopprep, putta kula 
samt ring- och bollekar. 

Efter några timmars in-
tensivt lekande var det dags 
för lunch – korv med bröd 
som avnjöts i det fria. Däref-
ter fortsatte aktiviteterna till 
elevernas stora förtjusning. 
En annorlunda skoldag, men 
ack så rolig! 

JONAS ANDERSSON

Hoppa hage är ett självklart inslag på Älvängenskolans lekdag. 

Det gäller att hålla tungan rätt i mun och vara koncentrerad när 
man ska hoppa rep.

Lekdag på
Älvängenskolan

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.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 5 maj
Narkotikabrott
Dopingkontroll görs på ett 
gym i Nol och ett gym i 
Älvängen. En person på res-
pektive anläggning kropps-
besiktigas och misstänks för 
brott mot dopinglagen, eget 
bruk. De misstänkta är en 
22-årig man från Nol och en 
29-årig man från Lödöse.

Torsdag 8 maj
Rattfylleri
En bilist stoppas av polis i 
Bohus. Föraren misstänks 
för rattfylleri, grov olovlig 
körning samt vårdslöshet i 
trafik.
En 27-årig man från Göte-
borg grips av polis i Nol. 
Mannen är misstänkt för 
brott mot vapenlagen, ringa 
narkotikabrott samt olaga 
hot.

Lördag 10 maj
Inbrott
Inbrott i kommunhuset i Ala-
fors. Kontanter tillgrips ur en 
kassalåda i cafeterian.
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SKEPPLANDA. I tisdags 
gästades Grönköp av 50 
elever från Garnvindesko-
lan. Det var klasserna ett, 
två och tre från avdelning-
en Vindan som besökte 
hembygdsgården. Guider 
var Göran Johansson och 
ordförande Sten Olsson. 
Barnen var indelade i olika 
grupper som fi ck gå runt i 
de olika byggnaderna och se 
på föremål som visade hur 
man levde och verkade förr 
i tiden. 

Det var uppdelat i olika 
stationer. En aktivitet var 
målning på stort papper i 
sockenmagasinet, där bar-
nen hjälptes åt att beskriva 
miljön och omgivningarna 
i bild. 

En annan var museet på 
vinden där man kan beskåda 
allt från skomakeri, väv-
stol, lanthandel och äldre 
bygdedräkter. Även den 
gamla skrivmaskinen och 
räknesnurran väckte barnens 
intresse. De fi ngrade förtjust 
på tangenterna och trodde 
knappt sina öron när det 
berättades att den gamla 

räknesnurran användes för 
samma ändamål som en 
miniräknare.

Smedjan var en populär 
aktivitet och barnen ham-
rade glatt på städet medan 
hembygdsvärdarna Sten 
och Göran berättade om 
funktionerna och försökte 
svara på alla frågor i tur och 
ordning. 

Stor förundran
Gammelstugan väckte stor 
förundran hos barnen. De 
inspekterade inredningen 
och frågade om alla gamla 
ting. De förundrades över 
den gamla sängen, en gosse 
frågade om man bakade 
pizza i den öppna bakugnen. 
De ville veta vilka som hade 
bott i huset och hur de hade 
levt. Lyckan var total när 
Sten visade hur en musfälla 
som stod på golvet fungera-
de. Likaså utedasset väckte 
stor nyfi kenhet. Kunde det 
vara möjligt att man skulle 
gå så långt för att gå på toa? 

När alla grupper hade 
gått runt och besett de 
olika sevärdheterna var det 

dags för korvgrillning. De 
duktiga lärarna grillade och 
delade ut varmkorv och saft 
till barnen som stod i kö och 
väntade på sin tur. Det blev 
då tillfälle till samtal med 
barnen, som berättade att de 
tyckte det var roligt att gå 
runt i de gamla byggnaderna 
och frågade när det var öp-
pet så att de kunde komma 
tillbaka. Särskilt smedjan 
och skomakeriet var det 
riktigt många som gillade.

Stugvärdarna rekom-
menderade barnen att ta 
med sina föräldrar komma 
till midsommarfi randet och 
till hembygdsdagen den 9 
augusti. Då är alla byggna-
der öppna och verksamheten 
i full gång. Smeder tillverkar 
nyttiga ting av järn i smed-
jan och bagerskor bakar 
bröd över elden i gammel-
stugans öppna bakugn. 

Det blev en fantastisk dag 
för alla, både för besökare 
och för oss som var vär-
dar. Barnens glädje och 
entusiasm var fantastisk att 
se och vi som är aktiva i 
hembygdsföreningen gläds 
åt att en ny generation får 
ta del bygdens historia, de 
samlingar som har bevarats 
och den vackra miljön som 
hembygdsgården Grönköp 
utgör.

Siv Grahn

Garnvindeskolan besökte Grönköp

 Eleverna från Garnvindeskolan grillade korv i samband 
 med sitt besök på Skepplanda hembygdsgård. 

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

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-
Mer än

bara lokal-
tidning
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ÄLVÄNGEN. En gång varje 
läsår arrangeras lekdag på 
Älvängenskolan. Eleverna 
får då prova på diverse olika 
aktiviteter ute på skolgården 
och vid området Mossen vid 
Knaptorp. Den här gång-
en var förutsättningarna de 
bästa tänkbara, inget regn 
och en behaglig temperatur 
i luften.

Istället för vanliga lek-
tionstimmar med matema-

tik, svenska och engelska på 
schemat väntade stationer 
med hopprep, putta kula 
samt ring- och bollekar. 

Efter några timmars in-
tensivt lekande var det dags 
för lunch – korv med bröd 
som avnjöts i det fria. Däref-
ter fortsatte aktiviteterna till 
elevernas stora förtjusning. 
En annorlunda skoldag, men 
ack så rolig! 

JONAS ANDERSSON

Hoppa hage är ett självklart inslag på Älvängenskolans lekdag. 

Det gäller att hålla tungan rätt i mun och vara koncentrerad när 
man ska hoppa rep.

Lekdag på
Älvängenskolan

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.
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brott mot dopinglagen, eget 
bruk. De misstänkta är en 
22-årig man från Nol och en 
29-årig man från Lödöse.
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Bohus. Föraren misstänks 
för rattfylleri, grov olovlig 
körning samt vårdslöshet i 
trafik.
En 27-årig man från Göte-
borg grips av polis i Nol. 
Mannen är misstänkt för 
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narkotikabrott samt olaga 
hot.
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gästades Grönköp av 50 
elever från Garnvindesko-
lan. Det var klasserna ett, 
två och tre från avdelning-
en Vindan som besökte 
hembygdsgården. Guider 
var Göran Johansson och 
ordförande Sten Olsson. 
Barnen var indelade i olika 
grupper som fi ck gå runt i 
de olika byggnaderna och se 
på föremål som visade hur 
man levde och verkade förr 
i tiden. 

Det var uppdelat i olika 
stationer. En aktivitet var 
målning på stort papper i 
sockenmagasinet, där bar-
nen hjälptes åt att beskriva 
miljön och omgivningarna 
i bild. 
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vinden där man kan beskåda 
allt från skomakeri, väv-
stol, lanthandel och äldre 
bygdedräkter. Även den 
gamla skrivmaskinen och 
räknesnurran väckte barnens 
intresse. De fi ngrade förtjust 
på tangenterna och trodde 
knappt sina öron när det 
berättades att den gamla 

räknesnurran användes för 
samma ändamål som en 
miniräknare.

Smedjan var en populär 
aktivitet och barnen ham-
rade glatt på städet medan 
hembygdsvärdarna Sten 
och Göran berättade om 
funktionerna och försökte 
svara på alla frågor i tur och 
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Gammelstugan väckte stor 
förundran hos barnen. De 
inspekterade inredningen 
och frågade om alla gamla 
ting. De förundrades över 
den gamla sängen, en gosse 
frågade om man bakade 
pizza i den öppna bakugnen. 
De ville veta vilka som hade 
bott i huset och hur de hade 
levt. Lyckan var total när 
Sten visade hur en musfälla 
som stod på golvet fungera-
de. Likaså utedasset väckte 
stor nyfi kenhet. Kunde det 
vara möjligt att man skulle 
gå så långt för att gå på toa? 

När alla grupper hade 
gått runt och besett de 
olika sevärdheterna var det 
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duktiga lärarna grillade och 
delade ut varmkorv och saft 
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väntade på sin tur. Det blev 
då tillfälle till samtal med 
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runt i de gamla byggnaderna 
och frågade när det var öp-
pet så att de kunde komma 
tillbaka. Särskilt smedjan 
och skomakeriet var det 
riktigt många som gillade.

Stugvärdarna rekom-
menderade barnen att ta 
med sina föräldrar komma 
till midsommarfi randet och 
till hembygdsdagen den 9 
augusti. Då är alla byggna-
der öppna och verksamheten 
i full gång. Smeder tillverkar 
nyttiga ting av järn i smed-
jan och bagerskor bakar 
bröd över elden i gammel-
stugans öppna bakugn. 

Det blev en fantastisk dag 
för alla, både för besökare 
och för oss som var vär-
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åt att en ny generation får 
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samlingar som har bevarats 
och den vackra miljön som 
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S80 D5 Aut – Sportpaket, Summum, Teknikpaket
År: 2010 Mil: 19 800
Svart Metallic Stenungsund      Pris 179.900:- 

Renault Clio III 1,2 16V – Anniversary, Reservhjul 
År: 2011 Mil: 5 840
Extrem Blå Stenungsund      Pris 73.500:- 

C70 T5 Aut – Summum, Aluminiumfälg Mirzam 18 tums 
År: 2006 Mil: 8 960
Svart Metallic Stenungsund      Pris 179.900:- 

V60 D4 s/s Aut – Momentum DE, Volvo On Call, High Perf 7”
År: 2013 Mil: 2 330
Caspian Blå Lilla Edet            Pris 279.500:-      

Renault Clio III 1,2 FF – Anniversary, Reservhjul 
År: 2011 Mil: 6 430
Silver Metallic Lilla Edet            Pris 73.500:-  

V70II T4 Aut – Summum, Tonade rutor, Aktiva
År: 2012 Mil: 13 500
Svart  Stenungsund      Pris 179.500:-

V50 1,8 F – Momentum, Muggh fram + bak 
År: 2010 Mil: 2 250
Svart Metallic Stenungsund      Pris 139.500:-

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se

Genomgått
kvalitetstest

Upp till 2 års 
garanti

Bytesrätt 
i 30 dagar

1 års fri 
service

bil hos oss

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 21.000:- Nu 248.000:- 

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

V60 T3 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7” 
Passion Röd
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:- 

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
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POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.

Konstruktivt 
samråd om 
Gutavas Plats

Samråd med sakägare angående den planerade byggnationen på Gustavas Plats i Älvängen. Att 
Älvängen behöver fler lägenheter var alla överens om, men förslaget om ett tiovåningshus ogillas. 

ÄLVÄNGEN. Den planerade byggnatio-
nen på Gustavas Plats i Älvängen har 
fått kritik.

På onsdagens samråd rätades en del 
frågetecken ut, men några tio våning-
ar kommer inte att accepteras.

– Sänk nivån och förläng istället 
två av byggnaderna så får ni in lika 
många lägenheter ändå och alla blir 
nöjda, föreslog Magnus Larsson.

Att det fi nns kritik mot förslaget att låta en 
av huskropparna på Gustavas Plats bli tio vå-
ningar högt var ingen nyhet. Motsättningen 
till trots fanns det en stor lyhördhet i Älväng-
ens Folkets Hus.

– Jag tycker att en del av tankarna var rik-
tigt konstruktiva och inget är ristat i sten. Vi 
ska fundera på vad som är bäst, men idén att 
skapa ett landmärke för Älvängen ligger fast. 
Det skulle alla ha glädje av, sen kan vi disku-
tera om det är sex, sju eller tio våningar högt, 
sa Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD) efter mötet.

När det gäller byggnationen på Gustavas 
Plats är det främst höjden på ett av husen 
som kritiseras. De övriga tankarna som Sefa 
har presenterat verkade ha sjunkit in. Däre-
mot fi nns det en skarp kritik mot parkerings-
situationen och att antalet parkeringar till 
nybygget också blir för få.

– Jag var lovad att inte förlora några par-
keringar när Göteborgsvägen byggdes om i 
Älvängen. Verkligheten blev en annan. Dess-
utom medförde de tunga transporterna att 

det blev skador i fastigheten, men inte heller 
det har vi kompenserats för. Det är klart man 
blir orolig när man nu hör att husen ska på-
las. Vilka skador kommer det att medföra och 
vem ska lura mig den här gången, röt Gun-
nar Larsson.

Jan A Pressfeldt föreslog att alla fastig-
hetsägare går samman och anlitar en obero-
ende besiktningsman som synar husen före 
och efter bygget.

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson 
påtalade vikten av att projektet kommer till 
stånd.

Måste bygga
– Vi måste bygga nya attraktiva lägenheter 
centralt i Älvängen. Det här är en helt su-
verän tomt med 400 meter till resecentrum 
och all handel inom räckhåll. Det är projekt 
som detta som kan rädda serviceutbudet i en 
ort som Älvängen. Dessutom kommer detta 
sannolikt att medföra att fl yttkedjan startar 
upp, det vill säga att äldre husägare säljer sina 
villor till barnfamiljer och själva fl yttar till en 
bekväm lägenhet i Älvängens centrum. 

Parkeringsbekymret kommenterade han 
också.

– Det fi nns bara en utväg och det är ett 
parkeringshus. Vi får nog driva den här frå-
gan från kommunens sida, menade Blom-
bergsson.

 I detaljplanearbetet för Gustavas Plats 
har en mängd utredningar gjorts avseende 
behov, geoteknik, trafi kbuller, dagvatten och 
skuggeffekter. Rallatébäcken har bedömts 
som särskilt viktig att bevara och skydda från 
påverkan.

– Nästa utställning kommer ni att kunna 
se i La Plaza-huset som vi nu kommer att 
använda som informationslokal, avslutade 
Magnus Blombergsson.

Totalt ska bygget omfatta 60 bostadsrätter 
och 600 kvm verksamhetslokaler.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

KVARTERET HÅLLPLATSEN

För två år sedan utlyste Ale kommun en 
markanvisningstävling för tomten där 
det tidigare busscentrum låg i Älvängen. 
Politiker och tjänstemän var alla överens 
om att Sefas förslag var det klart bästa. Det 
erbjöd lägenheter på höjden och butiksytor 
i markplan. Husen som planeras håller hög 
arkitektonisk kvalitet och nytänkande när 
det gäller energieffektivitet med bland annat 
solfångare. Höghuset som föreslås var från 
början åtta våningar, men har nu höjts till 
tio. Detta ska ligga in mot berget för att inte 
störa gatubilden. Närmast Göteborgsvägen 
ska husen ha samma höjd som närliggande. 
Synpunkter på planen ska vara Ale kommun 
skriftligen tillhanda senast 16 maj. 
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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

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

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

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

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

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

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

NÖDINGE. Alla bär vi på 
drömmar.

Däremot kan de se 
olika ut.

Kyrkbykören beskrev 
detta i sin musikal ”I 
have a dream”.

I torsdags var det premiär 
för Kyrkbykörens årliga mu-

sikal i Ale gymnasium. Det 
var femtonde året som Mia 
Odlöw lät högstadieeleverna 
sätta upp en föreställning.

– Det är lika roligt varje år, 
att se eleverna svetsas sam-
man och blicka fram mot ett 
gemensamt mål. 

Temat för årets musikal var 
drömmar. Publiken fi ck möta 
ett antal personer med olika 
drömmar. Någon uttryckte 
önskan om att bli sångerska, 
en annan hade längtan att bli 

kock medan drömmen för 
vissa bara var att överleva.

– Vad kan hjälpa oss att 
uppfylla våra drömmar, vad 
kan hindra oss och vad hän-
der om vi inte har någon 
dröm? 

Nervöst men roligt
Inledningsnumret med ”I 
have a dream” gör nedslag på 
olika individer som alla bär 
på en dröm. Vi får lyssna på 
ett fantastiskt gitarrspel sig-
nerat Josefi ne Karlsson.

– Jag har spelat fel tidiga-
re, men den här gången gick 
det bra, förklarade Josefi ne 

som pustade ut efter premi-
ären.

– Nervöst men samtidigt 
väldigt roligt.

Det är en blandning av 
rock och mer fi nstämda vi-
sor. ”Somliga går med tra-
siga skor” framförs på ett 
briljant sätt av Jenna Ny-
man med Josefi ne Karlsson 
återigen vid gitarren. I det-
ta nummer ser vi en tiggare 
som vädjar om en slant, men 
folk går förbi och väljer att 
inte se. Den unga miljöakti-
visten med budskapet ”Räd-
da världen” för dock glada 
tillrop och pengar i sin in-
samlingsbössa.

– Vad är det för mekanis-
mer som styr hur vi väljer 

att skänka pengar? Varför 
är det okej att stoppa i en 
bössa men inte i en annan? 
Musikalen tar upp en hel del 
intressanta frågeställningar, 
säger Mia Odlöw.

I en ensemble på drygt 
20 elever är två killar. En av 
dem är Mahan Zirdehi vars 
dans får publiken att jubla.

– Jag är självlärd. Jag lyss-
nar mycket på musik och gör 
egna danser, berättar Mahan.

Avslutningen bär samma 
toner som inledningsnumret 
– ”I have a dream”. Budska-
pet är tydligt.

– När dagen blir natt är 
vi alla människor med sam-
ma längtan, men med olika 
drömmar…

– Kyrkbykören 15-årsjubilerade

Drömlik konsert 
i Ale gymnasium

Jenny Nyman gjorde en suve-
rän tolkning av ”Somliga går 
med trasiga skor”.

Johanna Lundmark, Isabelle Rohdin Krantz och Madeleine Köhler, tre av Kyrkbykörens duktiga 
sångfåglar.

Kyrkbykören 15-årsjubilerade med musikalen ”I have a dream”. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Gaziza Maloudi sjunger led-
motivet ur Fame med Mahan 
Zirdehi sittandes framför sig.
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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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www.alefruktogront.se

ALE TORG, NÖDINGE

Frukt&Grönsakshuset

SVENSK TOMAT

9:90/kg

SVENSK GURKA

9:90/kg

SVENSK
FÄRSKPOTATIS

9:90/kg

GRANATÄPPLEJUICE

  6-PACK  

    120kr22.90 
KR/ST

5 FÖR  

    100kr

PELARGONER

AFRIKANSK MARGUERIT
5 FÖR  

    100kr

(SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER)

Gilla Frukt & 
Grönsakshuset

på Facebook

Alltid provsmak i butiken

Våryra!
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 BOHUS. I tisdags fi rade 
Fothälsodagen 10 år.

Bakom arrangemang-
et stod Förbundet Sveri-
ges Fotterapeuter.

På Lloyds Apotek i 
Bohus centrum fanns 
Annica Laxman på plats 
för att ge tips och råd 
kring allmän fothälsa 
och fotvård.

Annica Laxman är medicinsk 
fotvårdsterapeut och driver 
sedan ett drygt år tillbaka 
Älvdalens Fotvårdsclinic i 
Älvängen. Inför Fothälso-
dagen blev hon ombedd att 
komma till Lloyds Apotek 
för att agera konsult. Annica 
fi ck under tre timmar möj-
ligheten att sprida sina kun-
skaper till apotekskunder om 
hur viktigt det är att ta hand 
om fötterna.

– Jag upplyser alla som 
jag kommer i kontakt med 
om hur angeläget det är att 

man ser om sina fötter och 
inte väntar till dess att smär-
ta uppstår. Fotvård ska ske 
i förebyggande syfte, säger 
Annica Laxman.

– Det är en myt att det bara 
skulle vara äldre människor 
som besöker fotvårdstera-
peuter. Så är inte fallet. Jag 
har många idrottande ung-
domar som kunder, som har 
problem med sina fötter av 
en eller annan orsak. Det är 

bättre att ta bort en liktorn 
direkt, innan man får så ont 
att det inte går att sätta ned 
foten.

Vad är ditt bästa råd till 
aleborna inför sommaren?

– Undvik allt för tunna 
och platta skor, det blir som 
att gå på asfalt. Jag rekom-
menderar en tunn sviktsula i 
sommarskon så att foten får 
rörelse

JONAS ANDERSSON

Lloyds Apotek uppmärksammade Fothälsodagen. Annica Laxman, som driver Älvdalens Fotvårds-
clinic, fanns på plats för att ge tips och råd.

– Apotekskunder fi ck tips och råd

Fothälsodagen
10-årsjubilerade

RÅD OM EGENVÅRD

Tvåla in och tvätta fötterna. 
Torka och torka noggrant mel-
lan tårna. Lägg hushållspap-
per mellan tårna en stund, för 
att torka ut ordentligt. Smörj 
in fötterna varje dag, men 
inte mellan tårna. 
Strumpor kan vara av olika 
material, välj något som pas-
sar dig. Det är viktigt att välja 
rätt storlek eftersom inte bara 

skor utan även trånga strum-
por kan ge förhårdnader. Om 
du har lätt för att få svullna 
fötter – använd stödstrumpor.
Och skorna ska passa dina 
fötter, det är inte fötterna 
som ska anpassa sig efter 
skorna.

Källa: Förbundet 
Sveriges Fotterapeuter
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STARRKÄRR. I dagar-
na fem, med start den 
28 maj, arrangeras en 
pilgrimsvandring från 
Göteborg till Lödöse.

Vandringen är upp-
lagd i olika etapper där 
de medverkande för-
samlingarna ansvarar 
för varsin dag.

– Vi vandrar oavsett 
väder, förklarar Ingela 
Fransson från Starr-
kärr-Kilanda församling.

Vandringsleden mellan Gö-
teborg och Lödöse invigdes 
i fjol. Sträckan är tillika en 
pilgrimsled varför försam-
lingarna i Ale tillsammans 
med Nylöse församling, 
Angereds församling och 
Pilgrimscentrum i Göteborg 
nu gör gemensam sak och 
arrangerar sin alldeles egna 
invigningsvandring, vilken 
äger rum 28 maj-1 juni.

– Som deltagare kan man 
vara med hela vägen eller 
vissa etapper. Informations-
folder fi nns att få hos respek-
tive församling, säger Ingela 
Fransson och tillägger:

– Det är lätt att ta sig med 
allmänna kommunikationer 
till start och slutpunkt varje 
dag. Det är en fördel.

Anmälan om deltagande 
ska ske senast den 20 maj. 
Vandringen är inte förenad 
med några kostnader, men 

arrangören vill ändå ha en 
uppfattning om hur många 
personer som kommer till 
respektive etapp.

– Väl ingångna skor är att 
rekommendera. Vandrings-
kängor behövs inte utan ett 
par sköna gympaskor duger 
gott. Deltagarna tar med 
egen matsäck och vatten för 
dagen. Varje etapp är cirka 
15 kilometer och beräknad 
vandringstid med stopp är 
ungefär sex timmar.

Frihet, enkelhet, tystnad, 
bekymmerslöshet, långsam-

het, andlighet och delande är 
pilgrimsvandringens nyckel-
ord. 

– Vi har lagt till ett åtton-
de ord och det är förundran. 
Det gäller som tema för vår 
invigningsvandring.

– En pilgrimsvandring är 
både en yttre och inre resa. 
Den yttre resan kan vi se ge-
nom att fötterna förfl yttar 
sig. Den inre resan kan man 
få hjälp med genom ett tan-
keväckande ord eller tystnad, 
avslutar Ingela Fransson. 

JONAS ANDERSSON

Ingela Fransson, diakon i Starrkärr-Kilanda församling, är med 
och ansvarar för den pilgrimsvandring som kommer att äga rum 
mellan Göteborg och Lödöse under perioden 28 maj-1 juni. 

– Pilgrimsvandring med tema förundran
En inre och yttre resa
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TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

VI FIRAR 
17 MAJ!

EXTRAÖPPET
LÖRDAGSÖPPET 17 MAJ KL 10-13

Erbjudandet gäller 12-17 maj 2014

PÅ ALLA KAMINER FRÅN JØTUL

Torsdagar 14-18 Tel. 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors

STURES SPISAR AB

WWW.JOTUL.SE

17% 
RABATT

Nyfiken på golf?  
Nu kan du prova på gratis 
på Ale Golfklubb.
Vi träffas på vår ”Driving Range” kl 18.00 med start torsdag 15/5  
och därefter 22/5, 29/5,  5/6, 12/6, 20/6, 27/6 och 3/7. 

Vi går igenom grunderna i svingen och puttning. 

Klubbor finns att låna och  
rangebolllarna är fria.  

Varför inte spela en runda  
på vår fina korthålsbana?

Ung som gammal,  
alla är varmt välkommna.
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Skepplanda

DAGEN En familjedag   
med fart & fläktLördag 17 maj kl 10-16, Albotorget

Larmet

 Öppningsceremoni  
med tal av kommunstyrelsens  
ordförande i Ale kommun,  
Mikael Berglund och  
Hemvärnet skjuter salut

dAnce In LinE 

PROkulele 

Topaliti

 Dansföreningen 
Korkskruven 

Backlights 

Kulturskolan, 4drums 

Godisregn för barnen

Sportlife

 Kulturskolan  
Paula Kaltenbach

Stuffa-Stig 

Glädjekören 

PÅ SCEN

Många företag och föreningar finns på 
plats och visar vad de har att erbjuda!

FRÅN TORGET

SÄ
NDER LIVE

Gör en utrensning hemma.  
Fyll bilen/släpet med prylar  

och kom hit!

Det går givetvis bra att sälja 
utan bil.

Ta med eget bord
hyra.

Entré: 100:-/plats
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HEDARED. Skepplanda 
BTK har hittat flytet.

I torsdags kom tredje 
raka segern.

Lagets skyttekung 
Christian ”Figge” Rönk-
kö blev åter matchhjälte 
för gulsvart med två 
vackra fullträffar.

Det var Christian Rönkkö 
som fixade segermålet hem-
ma mot Sparsörs AIK i förra 
veckan. På Hedbyvallen slog 
han till igen – två gånger om 
dessutom.

– En välbehövlig seger 
som gör att vi hänger på i 
toppen, konstaterade match-
ens ende målgörare efter 
slutsignalen.

Klara målchanser
Gästerna hade grepp om 
händelserna matchen ige-
nom, men hade märkbart 
svårt att omsätta spelövertag 
i klara målchanser under den 
första halvleken. Undanta-
get var när Linus Carlsson 
sprintade sig loss på vänster-
kanten och serverade bollen 
till Niclas Hylander, som 
träffade en hemmaförsvarare 
istället för målburen.

– Vi var alldeles för stres-

sade under den första halv-
leken, felkanaliserade. I 
paus kom vi överens om att 
lugna ner oss, låta bollen 
göra jobbet och mala ner 
våra motståndare, förklarar 
SBTK-tränaren Robert Bä-
vermalm.

Det blev precis så. SBTK 
fick till ett betydligt bättre 
passningsspel samtidigt som 
Hedared mattades betänk-
ligt. 0-1 kom i den 67:e mi-
nuten och var inte alls olo-
giskt. Planens främste aktör, 
Jonathan Westlund, hittade 
fram med en lång, svepande 
passning till Christian Rönk-
kö som vände ut och in på sin 
försvarare innan han enkelt 

rullade bollen i nät.
Slutresultatet fastställdes 

med dryga kvarten kvar att 
spela. Rönkkö utnyttjade ett 
friläge på bästa sätt, chippa-
de bollen förbi en utrusande 
målvakt och 0-2 var ett fak-
tum.

Giftiga chanser
Skepplanda hade sedan bud 
på ytterligare fullträffar. In-
hopparen Oscar Hellström 
noterades för fyra giftiga 
chanser och nyförvärvet från 
Ahlafors IF, Erik Hägg-
ström, vara bara någon cen-

timeter ifrån att få göra sitt 
första seriemål i den gulsvar-
ta tröjan.

– Vi har tålamod och den 
andra halvleken är riktigt 
bra. Killarna tar ansvar och 
försvarsspelet är hundrapro-
centigt. Där finns inget att 
anmärka på, summerade Ro-
bert Bävermalm.

Nästa match för Skepp-
landa BTK spelas på tisdag 
hemma mot Östadkulle och 
på söndag väntar Herrljunga 
borta.

JONAS ANDERSSON

Jonathan Westlund var planens gigant när SBTK bortabesegrade 
Hedareds BK med 2-0 i torsdags kväll.

SBTK tog tredje raka

Div 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda BTK 0-2 (0-0)
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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

Division 3 NV Götaland 
Ahlafors IF – Säffle FF 3-0 
(1-0)
Mål AIF: Michael Hintze, Peter Antons-
son, Nima Kadivar. Matchens kurrar: 
Sebastian Hollstein 3, Michael Hintze 
2, Jonathan Lindström 1. 

Division 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda 
BTK 0-2 (0-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2. 
Matchens kurrar: Jonathan Westlund 
3, Christian Rönkkö 2, Emil Frii 1.

Division 6D Göteborg
Nol IK – Älvängen 2-0 (0-0)
Mål: Jesper Garvetti, Bojan Ilic. 
Matchens kurrar NIK: Anders 
Isaksson 3, Jesper Garvetti 2, Raied 
Juma 1. Matchens kurrar ÄIK: Markus 
Ahlbom 3, Jonatan Franzén 2, Niklas 
Ahlbom 1.

Nödinge SK – BK Elit 7-0 (4-0)
Mål NSK: Ajdin Smajlovic 2, Karl 
Hamfeldt, Magnus Olofsson, Wshyar 
Kotani, Haris Avdic, Kristoffer Glasö. 
Matchens kurrar: Ajdin Smajlovic 3, 
Wshyar Kotani 2, Vernes Krak 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Alvhems 
IK 0-0
Matchens kurrar AIK: Patrik Jonsson 
3, Jimmy Lidén 2, Emanuel Stensson 
1.

Division 7C Göteborg
Rödbo IF – Surte IS FK 1-7
Mål SIS: Peter Slak 2, Jonathan 
Pusterli 2, Christofer Küchler, Kenny 
Sorjonen, John Landstedt. Matchens 
kurrar: Jonathan Pusterli 3, Peter 
Slak 2, Lasse Karlsson 1.

Div 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – IK Frisco-
pojkarna 3-0 (2-0)
Mål: Matilda Errind 2, Lotta Hillebjer. 
Matchens kurrar: Matilda Errind 3, 
Sandra Augustsson 2, Lotta Hillebjer 1.

Lödöse/Nygård – Sjömarkens 
IF 3-0 (1-0)
Mål: Rebecca Heinerås 2, Evelina 
Löfström.

FOTBOLL

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till 

ÅRSMÖTE
Söndag 8 juni kl 18 

i Paradisgården, Bohus.

Grillen är tänd från kl 16.

Alla medlemmar välkomna!
Styrelsen

E-post: kansli@surtebandy.se

SKEPPLANDA. Full pott 
efter tre omgångar och 
12-2 i målskillnad.

SBTK:s damer går som 
tåget.

– Över förväntan, 
säger tränaren Stig 
Persson.

Tredje raka segern inkasse-
rades i lördags när Skepplan-
das damer hemmavann mot 
Friscopojkarna.

– Den sämsta insatsen hit-
tills, men det räckte ändå till 
seger. Frisco var inte riktigt 
att känna igen, förklarar Stig 
Persson.

Att vinna utan att överty-
ga är ett styrkebesked. SBTK 
förfogar över ett par riktiga 
klasspelare som håller en 
hög lägstanivå och bär laget 
på sina axlar. Syskonen Ma-
tilda och Amanda Errind är 

två lysande exempel, back-
klippan Sandra Augustsson 
en annan viktig kugge.

– Vi är lite bättre och vin-
ner fullt välförtjänt. Nu har 
vi inlett säsongen med tre 
raka segrar vilket naturligtvis 
känns bra inför fortsättning-
en. Serien är väldigt jämn 
och det gäller att vi jobbar 
stenhårt i varje match om vi 
ska lyckas behålla vår topp-
placering. Nu möter vi Sol-
lebrunn borta nästa gång, 
som är poänglöst hittills. 
Det är ändå en tuff uppgift 
som väntar oss, säger Stig 
Persson.

Rutinerade Lotta Hille-
bjer inledde målskyttet på 
Forsvallen genom att göra 
1-0 i den 34:e spelminuten. 
Strax innan halvtidsvilan 
ökade Matilda Errind på till 
2-0. Matilda blev sedan två-
målsskytt när hon fastställ-
de slutresultatet i den 75:e 
matchminuten.

JONAS ANDERSSON

Glada målskyttar. Matilda Errind svarade för två fullträffar och lagkaptenen Lotta Hillebjer satte 
en boll i nät när SBTK:s damer besegrade IK Friscopojkarna med 3-0 i lördags.

Det går inte att blunda för 
att SBTK har fått en väl-
digt bra start på säsong-
en. Amanda Errind fick vis-
serligen lämna Forsvallen 
mållös i lördags, men ut-
gjorde ändå ett ständigt hot 
mot Friscopojkarnas för-
svar.
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SBTK:s 
damer går 
som tåget

Division 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – IK Friscopojkarna 3-0 (2-0)

FOTBOLL

VECKA 20         NUMMER 19|22 SPORT

FOTBOLL I ALE

Tis 13 maj kl 19.00 
Forsvallen
Skepplanda – Östadkulle

Fre 16 maj kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – FC Gauthiod

Sön 18 maj kl 15.00
Surte IP
Surte – Hjuvik

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se



HEDARED. Skepplanda 
BTK har hittat flytet.

I torsdags kom tredje 
raka segern.

Lagets skyttekung 
Christian ”Figge” Rönk-
kö blev åter matchhjälte 
för gulsvart med två 
vackra fullträffar.

Det var Christian Rönkkö 
som fixade segermålet hem-
ma mot Sparsörs AIK i förra 
veckan. På Hedbyvallen slog 
han till igen – två gånger om 
dessutom.

– En välbehövlig seger 
som gör att vi hänger på i 
toppen, konstaterade match-
ens ende målgörare efter 
slutsignalen.

Klara målchanser
Gästerna hade grepp om 
händelserna matchen ige-
nom, men hade märkbart 
svårt att omsätta spelövertag 
i klara målchanser under den 
första halvleken. Undanta-
get var när Linus Carlsson 
sprintade sig loss på vänster-
kanten och serverade bollen 
till Niclas Hylander, som 
träffade en hemmaförsvarare 
istället för målburen.

– Vi var alldeles för stres-

sade under den första halv-
leken, felkanaliserade. I 
paus kom vi överens om att 
lugna ner oss, låta bollen 
göra jobbet och mala ner 
våra motståndare, förklarar 
SBTK-tränaren Robert Bä-
vermalm.

Det blev precis så. SBTK 
fick till ett betydligt bättre 
passningsspel samtidigt som 
Hedared mattades betänk-
ligt. 0-1 kom i den 67:e mi-
nuten och var inte alls olo-
giskt. Planens främste aktör, 
Jonathan Westlund, hittade 
fram med en lång, svepande 
passning till Christian Rönk-
kö som vände ut och in på sin 
försvarare innan han enkelt 

rullade bollen i nät.
Slutresultatet fastställdes 

med dryga kvarten kvar att 
spela. Rönkkö utnyttjade ett 
friläge på bästa sätt, chippa-
de bollen förbi en utrusande 
målvakt och 0-2 var ett fak-
tum.

Giftiga chanser
Skepplanda hade sedan bud 
på ytterligare fullträffar. In-
hopparen Oscar Hellström 
noterades för fyra giftiga 
chanser och nyförvärvet från 
Ahlafors IF, Erik Hägg-
ström, vara bara någon cen-

timeter ifrån att få göra sitt 
första seriemål i den gulsvar-
ta tröjan.

– Vi har tålamod och den 
andra halvleken är riktigt 
bra. Killarna tar ansvar och 
försvarsspelet är hundrapro-
centigt. Där finns inget att 
anmärka på, summerade Ro-
bert Bävermalm.

Nästa match för Skepp-
landa BTK spelas på tisdag 
hemma mot Östadkulle och 
på söndag väntar Herrljunga 
borta.

JONAS ANDERSSON

Jonathan Westlund var planens gigant när SBTK bortabesegrade 
Hedareds BK med 2-0 i torsdags kväll.

SBTK tog tredje raka

Div 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda BTK 0-2 (0-0)

FOTBOLL

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

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

Division 3 NV Götaland 
Ahlafors IF – Säffle FF 3-0 
(1-0)
Mål AIF: Michael Hintze, Peter Antons-
son, Nima Kadivar. Matchens kurrar: 
Sebastian Hollstein 3, Michael Hintze 
2, Jonathan Lindström 1. 

Division 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda 
BTK 0-2 (0-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2. 
Matchens kurrar: Jonathan Westlund 
3, Christian Rönkkö 2, Emil Frii 1.

Division 6D Göteborg
Nol IK – Älvängen 2-0 (0-0)
Mål: Jesper Garvetti, Bojan Ilic. 
Matchens kurrar NIK: Anders 
Isaksson 3, Jesper Garvetti 2, Raied 
Juma 1. Matchens kurrar ÄIK: Markus 
Ahlbom 3, Jonatan Franzén 2, Niklas 
Ahlbom 1.

Nödinge SK – BK Elit 7-0 (4-0)
Mål NSK: Ajdin Smajlovic 2, Karl 
Hamfeldt, Magnus Olofsson, Wshyar 
Kotani, Haris Avdic, Kristoffer Glasö. 
Matchens kurrar: Ajdin Smajlovic 3, 
Wshyar Kotani 2, Vernes Krak 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Alvhems 
IK 0-0
Matchens kurrar AIK: Patrik Jonsson 
3, Jimmy Lidén 2, Emanuel Stensson 
1.

Division 7C Göteborg
Rödbo IF – Surte IS FK 1-7
Mål SIS: Peter Slak 2, Jonathan 
Pusterli 2, Christofer Küchler, Kenny 
Sorjonen, John Landstedt. Matchens 
kurrar: Jonathan Pusterli 3, Peter 
Slak 2, Lasse Karlsson 1.

Div 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – IK Frisco-
pojkarna 3-0 (2-0)
Mål: Matilda Errind 2, Lotta Hillebjer. 
Matchens kurrar: Matilda Errind 3, 
Sandra Augustsson 2, Lotta Hillebjer 1.

Lödöse/Nygård – Sjömarkens 
IF 3-0 (1-0)
Mål: Rebecca Heinerås 2, Evelina 
Löfström.

FOTBOLL

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till 

ÅRSMÖTE
Söndag 8 juni kl 18 

i Paradisgården, Bohus.

Grillen är tänd från kl 16.

Alla medlemmar välkomna!
Styrelsen

E-post: kansli@surtebandy.se

SKEPPLANDA. Full pott 
efter tre omgångar och 
12-2 i målskillnad.

SBTK:s damer går som 
tåget.

– Över förväntan, 
säger tränaren Stig 
Persson.

Tredje raka segern inkasse-
rades i lördags när Skepplan-
das damer hemmavann mot 
Friscopojkarna.

– Den sämsta insatsen hit-
tills, men det räckte ändå till 
seger. Frisco var inte riktigt 
att känna igen, förklarar Stig 
Persson.

Att vinna utan att överty-
ga är ett styrkebesked. SBTK 
förfogar över ett par riktiga 
klasspelare som håller en 
hög lägstanivå och bär laget 
på sina axlar. Syskonen Ma-
tilda och Amanda Errind är 

två lysande exempel, back-
klippan Sandra Augustsson 
en annan viktig kugge.

– Vi är lite bättre och vin-
ner fullt välförtjänt. Nu har 
vi inlett säsongen med tre 
raka segrar vilket naturligtvis 
känns bra inför fortsättning-
en. Serien är väldigt jämn 
och det gäller att vi jobbar 
stenhårt i varje match om vi 
ska lyckas behålla vår topp-
placering. Nu möter vi Sol-
lebrunn borta nästa gång, 
som är poänglöst hittills. 
Det är ändå en tuff uppgift 
som väntar oss, säger Stig 
Persson.

Rutinerade Lotta Hille-
bjer inledde målskyttet på 
Forsvallen genom att göra 
1-0 i den 34:e spelminuten. 
Strax innan halvtidsvilan 
ökade Matilda Errind på till 
2-0. Matilda blev sedan två-
målsskytt när hon fastställ-
de slutresultatet i den 75:e 
matchminuten.

JONAS ANDERSSON

Glada målskyttar. Matilda Errind svarade för två fullträffar och lagkaptenen Lotta Hillebjer satte 
en boll i nät när SBTK:s damer besegrade IK Friscopojkarna med 3-0 i lördags.

Det går inte att blunda för 
att SBTK har fått en väl-
digt bra start på säsong-
en. Amanda Errind fick vis-
serligen lämna Forsvallen 
mållös i lördags, men ut-
gjorde ändå ett ständigt hot 
mot Friscopojkarnas för-
svar.

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

SBTK:s 
damer går 
som tåget

Division 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – IK Friscopojkarna 3-0 (2-0)

FOTBOLL

VECKA 20         NUMMER 19|22 SPORT

FOTBOLL I ALE

Tis 13 maj kl 19.00 
Forsvallen
Skepplanda – Östadkulle

Fre 16 maj kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – FC Gauthiod

Sön 18 maj kl 15.00
Surte IP
Surte – Hjuvik

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 0303-74 60 05

nordicwellness.se

sommarklippet!
ÖVER 100 KLUBBAR I SVERIGE

GYM, KONDITION & GRUPPTRÄNING – HÄNG MED DU OCKSÅ!

TRÄNA HOS OSS
HELA JUNI, JULI & AUGUSTI

GYM 
KONDITION
CYKEL
GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 
FÖRETAGSFRISKVÅRD 
KIDZCLUB
BARNDANS 

 UNGDOMSKORT 
SENIORKLUBB 
SOLARIUM

995
ALLA AKTIVITETER

KR

GÄLLER PÅ ALLA

 NORDIC WELLNESS-KLUBBAR



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

Det händer på Vimmervi vecka 20
Ons 14 maj
09:00-15:00 Skol DM
19:00   P01 » Nödinge SK -Torslanda IK Göteborgsserien

Lör17 maj
11:00  P04 » Nödinge SK –IK Kongahälla Ale-Kungälv serien

Sön 18 maj
10:00  P05 » Nödinge SK –Älvängens IK Ale-Kungälv serien
10:00  P05 » Nödinge SK –Vallens IK Ale-Kungälv serien
14:00  P02 » Nödinge SK –Askims IK Göteborgsserien
15:00  P02 » Nödinge SK –Azalea BK Göteborgsserien

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
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ALAFORS. Sebastian 
Hollstein, nybliven 
lagkapten, tackade för 
förtroendet.

Två målgivande 
passningar och tre nya 
poäng till Ahlafors IF.

– Det är en ära att 
vara kapten och kul när 
spelet stämmer som det 
gjorde efter paus, säger 
han direkt efter slutsig-
nalen.

Det tråkiga först. Ahlafors 
IF får av allt att döma klara 
sig utan sin trogne lagkapten 
och spelmotor, Johan El-
ving. En broskskada i knät 
måste opereras.

– Det var värre än jag 
först trodde. Efter magnet-
röntgen kunde konstateras 
ett större hål i brosket samt 
lösa delar. Det måste ope-
reras snarast möjligt för att 

inte medföra större skada. 
Rehabiliteringen är 6-8 må-
nader, så säsongen är av allt 
att döma över för min del, 
suckar Johan Elving.

Sen det roliga.
Ahlafors IF tog emot Säff-

le på ett soligt Svenska Sten-
hus Arena och genomförde 
en taktiskt fulländad match. 
En spelmässigt jämn första 
halvlek avslutades på bästa 
sätt. En snabb omställning 
i det som skulle bli halvle-
kens sista anfall gav Rade 
Radovic skottläge. Målvak-
ten släppte retur och bollen 
hamnade framför fötterna 
på Michael Hintze. 1-0 var 
lika förlösande för AIF som 
knäckande för gästerna.

– Det var en tacksam av-
slutning, men vi kände oss 
starka och var inte nöjda med 
hur vi spelat i första halvlek. 
Passningsspelet var slarvigt 
och det är frustrerande när 
vi vet på vilken nivå vi kan 
spela. Det handlade om att 
höja tempot, rulla ut mot-
ståndaren och se till att sätta 

punkt. Det var precis vad kil-
larna gjorde. Andra halvlek 
är lika bra som den första var 
dålig, enligt mig, summerar 
AIF-tränaren Daniel Eriks-
son.

Han var självfallet mycket 
nöjd med Michael Hintze 
och Sebastian Hollsteins ar-
bete, men menade samtidigt 
att alla måste lyftas när laget 
håller tätt och vinner med 
3-0.

– Vi fick ordning på spelet 
efter paus, rörde oss bättre 
och hittade fler alternativ. 
Det borde kanske blivit ett 
par mål till. Jag hade några 
”höjdare” idag, får jag ner 
dem ett par meter så blir det 
bra, skrattar Sebastian Holl-
stein som också svarade för 
matchens prestation när han 
tog ner bollen och i samma 
stund flippade den över sin 
försvarare. Fri med målvak-
ten friställde han Nima Ka-
divar som enkelt satte 3-0 i 
öppet mål. 

– Kul att bjuda på lite 
show. Jag såg att backen var 

lite borta så det var värt ett 
försök. Det gick ju bra, kon-
staterar Hollstein.

Dessförinnan hade han 
serverat Peter Antonsson, 
som ånyo svarade för ett ge-
diget arbete längst upp i an-
fallet, till 2-0.

Efter tre raka segrar har 
Ahlafors IF fått lite andrum 
och närmast väntar nu två 
bortamatcher – båda i Vä-
nersborg. På lördag ställs 
gulsvart mot serieledande 
och obesegrade Vänersborgs 
FK.

– Den kunde inte kommit 
bättre. Vi är fyllda med själv-
förtroende och vet att vi kan 
spela riktigt bra fotboll. Det 
ska bli högintressant, säger 
en förväntansfull Daniel Er-
iksson.

Tio mål på tre matcher 
är en skön statistik att luta 
sig mot, men minst lika kul 
är att AIF har hållit nollan i 
270 minuter. Jesper Johan-
nesson, Markus Hedberg, 
Henrik Andersson och 
Erik Gunnarsson tvinga-

de inte burväktare Andreas 
Skånberg till några stör-
re parader i lördags heller. 
Det ser tveklöst mycket in-

tressant ut inför mötet med 
VFK.
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Div 3 nordvästra Götaland 
Ahlafors IF – Säffle FF 3-0 (1-0)

FOTBOLL

Tredje raka för AIF

Lossar kanonen. Sebastian Hollstein spelade fram till två av 
Ahlafors IF:s tre mål i segermatchen mot Säffle. ”Tysken” var på 
ett strålande spelhumör och planens gigant. 

Sebastian Johansson förstärker Ahlafors

Tungt nyförvärv. Sebastian Johansson, tidigare i både Blåvitt och Örgryte IS, samt som proffs i 
turkiska ligan, är klar för Ahlafors IF. Han återförenas därmed med sin tidigare lagkamrat från ÖIS, 
Jonathan Lindström.

– Ex-blåvit öisare gör trean en profil rikare

SEBASTIAN JOHANSSON

Ålder: 34 år.
Gör: Pappaledig.
Bor: Sävedalen.
Tidigare klubbar: Ulrice-
hamns IF, IFK Göteborg, 
Malatyaspor (Turkiet), 
Halmstad BK, Örgryte IS, 
Utsikten.
Förebild: Håkan MIld.
Bäste spelare jag mött: 
Nikolas Anelka.
Bästa fotbollsminnet: 
Seriesegern i division 1 med 
ÖIS 2012.

ALAFORS. Sebastian 
Johansson, tidigare i 
både IFK Göteborg och 
Örgryte IS samt som 
proffs i Turkiet, är klar 
för Ahlafors IF.

Det tunga nyförvär-
vet presenterades på 
Sjövallen på måndags-
kvällen.

– Jag känner mig su-
gen och känner ju Jonte 
Lindström från tiden i 
ÖIS, så när frågan kom 
tvekade jag inte, säger 
Sebastian.

Den energifyllde mittfältaren 
har förvisso inte sparkat boll 
på ett år, men Sebastian Jo-
hanssons meritlista skvallrar 
om att han kommer att bli en 
stor profil i trean.

– Jag har frågat ”Seb” tidi-
gare, men han har haft svårt 
att få tiden att räcka till. När 
Johan Elvings skada bekräf-
tades chansade jag igen och 
denna gång blev det bingo, 

berättar Jonathan Lind-
ström som spelat ihop med 
Sebastian Johansson under 
åren i Örgryte IS.

Efter seriesegern i division 
ett med de rödblå tackade 
Johansson för sig. Tiden till 
jobb, familj och fotboll räckte 
inte till.

Pappaledig
– Nu är jag pappaledig och 
då ser situationen lite annor-
lunda ut. Vi har till en början 
gjort klart att jag ska vara med 
fram till sommaruppehållet, 
sen får vi ta en ny diskussion. 
”Jonte” säger att det är ett 
gott gäng och det är verkligen 
snacket med ”gubbarna” i 
omklädningsrummet som jag 
har saknat, säger Sebastian.

Hur är formen?
– Ja du, jag har knappt rört 

en fotboll på ett år, men det 
ska nog gå bra. Jag är ganska 
lättränad.

Vad vet du om AIF?
– Att det är bröderna Lind-

ströms och Niclas Elvings 

moderklubb. Det är nog allt. 
Jo, de har en dansbana, Fu-
rulundsparken, som jag har 
besökt några gånger.

Efter fem allsvenska sä-
songer i Blåvitt spelade ”Seb” 
två år i den turkiska första-
divisionen. Sedan blev det 
Halmstad och ÖIS. Snart kan 
han också lägga till Ahlafors 
IF.
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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

Det händer på Vimmervi vecka 20
Ons 14 maj
09:00-15:00 Skol DM
19:00   P01 » Nödinge SK -Torslanda IK Göteborgsserien

Lör17 maj
11:00  P04 » Nödinge SK –IK Kongahälla Ale-Kungälv serien

Sön 18 maj
10:00  P05 » Nödinge SK –Älvängens IK Ale-Kungälv serien
10:00  P05 » Nödinge SK –Vallens IK Ale-Kungälv serien
14:00  P02 » Nödinge SK –Askims IK Göteborgsserien
15:00  P02 » Nödinge SK –Azalea BK Göteborgsserien

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
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Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-
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295:-

fr.
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ALAFORS. Sebastian 
Hollstein, nybliven 
lagkapten, tackade för 
förtroendet.

Två målgivande 
passningar och tre nya 
poäng till Ahlafors IF.

– Det är en ära att 
vara kapten och kul när 
spelet stämmer som det 
gjorde efter paus, säger 
han direkt efter slutsig-
nalen.

Det tråkiga först. Ahlafors 
IF får av allt att döma klara 
sig utan sin trogne lagkapten 
och spelmotor, Johan El-
ving. En broskskada i knät 
måste opereras.

– Det var värre än jag 
först trodde. Efter magnet-
röntgen kunde konstateras 
ett större hål i brosket samt 
lösa delar. Det måste ope-
reras snarast möjligt för att 

inte medföra större skada. 
Rehabiliteringen är 6-8 må-
nader, så säsongen är av allt 
att döma över för min del, 
suckar Johan Elving.

Sen det roliga.
Ahlafors IF tog emot Säff-

le på ett soligt Svenska Sten-
hus Arena och genomförde 
en taktiskt fulländad match. 
En spelmässigt jämn första 
halvlek avslutades på bästa 
sätt. En snabb omställning 
i det som skulle bli halvle-
kens sista anfall gav Rade 
Radovic skottläge. Målvak-
ten släppte retur och bollen 
hamnade framför fötterna 
på Michael Hintze. 1-0 var 
lika förlösande för AIF som 
knäckande för gästerna.

– Det var en tacksam av-
slutning, men vi kände oss 
starka och var inte nöjda med 
hur vi spelat i första halvlek. 
Passningsspelet var slarvigt 
och det är frustrerande när 
vi vet på vilken nivå vi kan 
spela. Det handlade om att 
höja tempot, rulla ut mot-
ståndaren och se till att sätta 

punkt. Det var precis vad kil-
larna gjorde. Andra halvlek 
är lika bra som den första var 
dålig, enligt mig, summerar 
AIF-tränaren Daniel Eriks-
son.

Han var självfallet mycket 
nöjd med Michael Hintze 
och Sebastian Hollsteins ar-
bete, men menade samtidigt 
att alla måste lyftas när laget 
håller tätt och vinner med 
3-0.

– Vi fick ordning på spelet 
efter paus, rörde oss bättre 
och hittade fler alternativ. 
Det borde kanske blivit ett 
par mål till. Jag hade några 
”höjdare” idag, får jag ner 
dem ett par meter så blir det 
bra, skrattar Sebastian Holl-
stein som också svarade för 
matchens prestation när han 
tog ner bollen och i samma 
stund flippade den över sin 
försvarare. Fri med målvak-
ten friställde han Nima Ka-
divar som enkelt satte 3-0 i 
öppet mål. 

– Kul att bjuda på lite 
show. Jag såg att backen var 

lite borta så det var värt ett 
försök. Det gick ju bra, kon-
staterar Hollstein.

Dessförinnan hade han 
serverat Peter Antonsson, 
som ånyo svarade för ett ge-
diget arbete längst upp i an-
fallet, till 2-0.

Efter tre raka segrar har 
Ahlafors IF fått lite andrum 
och närmast väntar nu två 
bortamatcher – båda i Vä-
nersborg. På lördag ställs 
gulsvart mot serieledande 
och obesegrade Vänersborgs 
FK.

– Den kunde inte kommit 
bättre. Vi är fyllda med själv-
förtroende och vet att vi kan 
spela riktigt bra fotboll. Det 
ska bli högintressant, säger 
en förväntansfull Daniel Er-
iksson.

Tio mål på tre matcher 
är en skön statistik att luta 
sig mot, men minst lika kul 
är att AIF har hållit nollan i 
270 minuter. Jesper Johan-
nesson, Markus Hedberg, 
Henrik Andersson och 
Erik Gunnarsson tvinga-

de inte burväktare Andreas 
Skånberg till några stör-
re parader i lördags heller. 
Det ser tveklöst mycket in-

tressant ut inför mötet med 
VFK.
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Div 3 nordvästra Götaland 
Ahlafors IF – Säffle FF 3-0 (1-0)

FOTBOLL

Tredje raka för AIF

Lossar kanonen. Sebastian Hollstein spelade fram till två av 
Ahlafors IF:s tre mål i segermatchen mot Säffle. ”Tysken” var på 
ett strålande spelhumör och planens gigant. 

Sebastian Johansson förstärker Ahlafors

Tungt nyförvärv. Sebastian Johansson, tidigare i både Blåvitt och Örgryte IS, samt som proffs i 
turkiska ligan, är klar för Ahlafors IF. Han återförenas därmed med sin tidigare lagkamrat från ÖIS, 
Jonathan Lindström.

– Ex-blåvit öisare gör trean en profil rikare

SEBASTIAN JOHANSSON

Ålder: 34 år.
Gör: Pappaledig.
Bor: Sävedalen.
Tidigare klubbar: Ulrice-
hamns IF, IFK Göteborg, 
Malatyaspor (Turkiet), 
Halmstad BK, Örgryte IS, 
Utsikten.
Förebild: Håkan MIld.
Bäste spelare jag mött: 
Nikolas Anelka.
Bästa fotbollsminnet: 
Seriesegern i division 1 med 
ÖIS 2012.

ALAFORS. Sebastian 
Johansson, tidigare i 
både IFK Göteborg och 
Örgryte IS samt som 
proffs i Turkiet, är klar 
för Ahlafors IF.

Det tunga nyförvär-
vet presenterades på 
Sjövallen på måndags-
kvällen.

– Jag känner mig su-
gen och känner ju Jonte 
Lindström från tiden i 
ÖIS, så när frågan kom 
tvekade jag inte, säger 
Sebastian.

Den energifyllde mittfältaren 
har förvisso inte sparkat boll 
på ett år, men Sebastian Jo-
hanssons meritlista skvallrar 
om att han kommer att bli en 
stor profil i trean.

– Jag har frågat ”Seb” tidi-
gare, men han har haft svårt 
att få tiden att räcka till. När 
Johan Elvings skada bekräf-
tades chansade jag igen och 
denna gång blev det bingo, 

berättar Jonathan Lind-
ström som spelat ihop med 
Sebastian Johansson under 
åren i Örgryte IS.

Efter seriesegern i division 
ett med de rödblå tackade 
Johansson för sig. Tiden till 
jobb, familj och fotboll räckte 
inte till.

Pappaledig
– Nu är jag pappaledig och 
då ser situationen lite annor-
lunda ut. Vi har till en början 
gjort klart att jag ska vara med 
fram till sommaruppehållet, 
sen får vi ta en ny diskussion. 
”Jonte” säger att det är ett 
gott gäng och det är verkligen 
snacket med ”gubbarna” i 
omklädningsrummet som jag 
har saknat, säger Sebastian.

Hur är formen?
– Ja du, jag har knappt rört 

en fotboll på ett år, men det 
ska nog gå bra. Jag är ganska 
lättränad.

Vad vet du om AIF?
– Att det är bröderna Lind-

ströms och Niclas Elvings 

moderklubb. Det är nog allt. 
Jo, de har en dansbana, Fu-
rulundsparken, som jag har 
besökt några gånger.

Efter fem allsvenska sä-
songer i Blåvitt spelade ”Seb” 
två år i den turkiska första-
divisionen. Sedan blev det 
Halmstad och ÖIS. Snart kan 
han också lägga till Ahlafors 
IF.
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NYGÅRD. Två jämna lag 
och ett oavgjort resul-
tat.

Publiken på Alevi fi ck 
uppleva ett intensivt 
derby utan mål.

– Rättvist, konstatera-
de AIK-tränaren Roger 
Brunberg efter slutsig-
nalen.

Lödöse/Nygård är alltjämt 
obesegrade efter tre spela-
de omgångar. Hemmalaget 

hade dock hoppats på bättre 
utdelning än den poäng man 
fi ck med sig i lördagens Göta 
älvdalsderby mot Alvhems 
IK. Ändå var slutresultatet 
inget att säga om, lagen för-
tjänade varsin poäng.

– Det var fi fty-fi fty. Vi 
hade väl lite vassare chanser 
än LNIK som i sin tur hade 
några fl er möjligheter. Jag 
tycker 0-0 speglar matchbil-
den tämligen väl, säger Ro-
ger Brunberg.

Alvhem har överraskat 
positivt så här långt. Tidiga-
re i veckan knep man en po-
äng via 2-2 mot Hjärtum och 

på Alevi visade man återigen 
upp en härlig inställning.

– Vi är tippade att hamna 
i botten, men fortsätter vi så 
här kan det bli en mitten-
placering. Problemet är att 
vi har en tunn trupp, 17-18 
spelare och inget B-lag. Vi 
tål inte fl er skador nu, för-
klarar Roger Brunberg.

Sedan tidigare fi nns vete-
ranen Anders Claesson på 
skadelistan och där har han 
nu fått sällskap av Ronny 
Borg som fördärvade knäet 
illa i lördagens derbydrabb-
ning.

– Dessutom har Daniel 

Östlund problem med ben-
hinnorna och Emanuel 
Stensson känner av sitt knä, 
berättar Brunberg. 

På fredag väntar ny match 
för Alvhems IK då FC Gau-
thiod kommer på besök till 
Gläntevi.

– Ett passningsskickligt 
lag enligt de rapporter som 
jag har fått. Deras uppställ-
ning varierar emellertid från 
match till match så det åter-
står att se vilket manskap de 
mönstrar på fredag, avslutar 
Roger Brunberg.

JONAS ANDERSSON

Efter vår lyckade prova 
på-voltige i februari i år har 
ett gäng mycket fl itiga tjejer 
tränat två gånger i veckan 
för att i lördags testa sin 
förmåga i voltige. Klubben 
startade med ett lag beståen-
de av fyra tjejer som tidigare 
aldrig tävlat och med en 
individuell start.

Tjejerna var mycket 
nervösa, men presterade 
över förväntan med tanke 
på att det var deras första 
tävling och att de fått gå upp 
i ottan för att vara på plats 
på tävlingsbanan i Laholm 

klockan åtta. Laget kom på 
en tredje plats med bara 0.4 
poäng upp till andraplatsen.

I den individuella tävling-
en kämpade vår representant 
i stenhård konkurrens och 
tog hem en fjärdeplats.

Både lag och individu-
ell tävlade på hästen Luco 
Rae och linförare var Sara 
Wingård.

I laget: Rebecka Zack-
risson, Keije Persson, 
Nova Törn och Felicia 
Jerre. Individuell: Linda 
Holm.

Ale Jennylunds lag kom trea i voltigetävlingen i Laholm. 

Voltigeframgång för 
Ale Jennylunds RK

Mållöst derby på Alevi

Lördagens Göta älvdalsderby mellan Lödöse/Nygård och 
Alvhem slutade mållöst. Här avvärjer gästernas målvakt, Patrik 
Jonsson, en attack från hemmalaget.

LNIK:s Jonathan Svensson levererar en passning samtidigt som 
han uppvaktas av Alvhems Emanuel Stensson.
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Div 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård IK – Alvhems IK 0-0

FOTBOLL
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17.30 - 18.00 TEORI
18.00 - 19.30 TRÄNING
19.30 - 20.00 TEORI LEDARE

TISDAG 3 JUNI
SJÖVALLEN, SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014
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TRÄNA MED

I  SAMARBETE MED

ANMÄLAN TILL ANDERS ANDERSSON
0736-60 69 26

ANDERS.ANDERSSON@IUSINFORMATION.SE 

Glädje i Nol efter derbysegern över Älvängen med 2-0. Här gratuleras Jesper Garvetti som stänk-
te in straffen till viktiga 1-0. Fler bilder på alekuriren.se.

NOL. Älvängen trillade 
boll bäst, men det var 
Nol som gjorde målen.

Hemmalaget vann 
första derbyt utan att 
övertyga.

Jesper Garvetti 
och Bojan Ilic hette 
matchhjältarna.

Det rådde närmast sagolika 
förhållanden på Elon Arena 
i Nol. Derbyt mot Älvängen 
tilldrog sig också en hel del 
publik och entusiasterna var 

klart förbryllade i halvlek. 
Det var nämligen Älvängens 
unga talanger som bjudit på 
den största underhållning-
en, även om nolarna träffade 
ribban redan i matchens för-
sta anfall.

20 minuter in på den 
andra halvleken fi ck Nol 
chansen från straffpunkten. 
Situationen var svårbedömd, 
men rättskiparen var säker 
på sin sak. Samma sak gäll-
de Jesper Garvetti som inte 
tvekade. 1-0 var långt ifrån 
rättvist, men det handlar om 
att förvalta sina chanser och 
det gjorde Nol denna afton. 
En kvart senare var det dags 

igen. Denna gång frispelades 
Bojan Ilic som inte heller 
gjorde något misstag, den 
gången. Däremot tappade 
han disciplinen strax före 
slutsignalen, då han oprovo-
cerad sparkade ner en mot-
ståndare. Rött kort direkt.

Johan Parinder mötte 
samma öde när han snackade 
till sig både det gula och röda 
kortet.

Båda lagen får nu klara sig 
utan sina två nyckelspelare 
i kommande matcher. Nol 
möter Hålta borta och Äl-
vängen Lundby, även den på 
bortaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nol vassaste och effektivast i derbyt

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Älvängens IK 2-0 (0-0)

FOTBOLL
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NYGÅRD. Två jämna lag 
och ett oavgjort resul-
tat.

Publiken på Alevi fi ck 
uppleva ett intensivt 
derby utan mål.

– Rättvist, konstatera-
de AIK-tränaren Roger 
Brunberg efter slutsig-
nalen.

Lödöse/Nygård är alltjämt 
obesegrade efter tre spela-
de omgångar. Hemmalaget 

hade dock hoppats på bättre 
utdelning än den poäng man 
fi ck med sig i lördagens Göta 
älvdalsderby mot Alvhems 
IK. Ändå var slutresultatet 
inget att säga om, lagen för-
tjänade varsin poäng.

– Det var fi fty-fi fty. Vi 
hade väl lite vassare chanser 
än LNIK som i sin tur hade 
några fl er möjligheter. Jag 
tycker 0-0 speglar matchbil-
den tämligen väl, säger Ro-
ger Brunberg.

Alvhem har överraskat 
positivt så här långt. Tidiga-
re i veckan knep man en po-
äng via 2-2 mot Hjärtum och 

på Alevi visade man återigen 
upp en härlig inställning.

– Vi är tippade att hamna 
i botten, men fortsätter vi så 
här kan det bli en mitten-
placering. Problemet är att 
vi har en tunn trupp, 17-18 
spelare och inget B-lag. Vi 
tål inte fl er skador nu, för-
klarar Roger Brunberg.

Sedan tidigare fi nns vete-
ranen Anders Claesson på 
skadelistan och där har han 
nu fått sällskap av Ronny 
Borg som fördärvade knäet 
illa i lördagens derbydrabb-
ning.

– Dessutom har Daniel 

Östlund problem med ben-
hinnorna och Emanuel 
Stensson känner av sitt knä, 
berättar Brunberg. 

På fredag väntar ny match 
för Alvhems IK då FC Gau-
thiod kommer på besök till 
Gläntevi.

– Ett passningsskickligt 
lag enligt de rapporter som 
jag har fått. Deras uppställ-
ning varierar emellertid från 
match till match så det åter-
står att se vilket manskap de 
mönstrar på fredag, avslutar 
Roger Brunberg.

JONAS ANDERSSON

Efter vår lyckade prova 
på-voltige i februari i år har 
ett gäng mycket fl itiga tjejer 
tränat två gånger i veckan 
för att i lördags testa sin 
förmåga i voltige. Klubben 
startade med ett lag beståen-
de av fyra tjejer som tidigare 
aldrig tävlat och med en 
individuell start.

Tjejerna var mycket 
nervösa, men presterade 
över förväntan med tanke 
på att det var deras första 
tävling och att de fått gå upp 
i ottan för att vara på plats 
på tävlingsbanan i Laholm 

klockan åtta. Laget kom på 
en tredje plats med bara 0.4 
poäng upp till andraplatsen.

I den individuella tävling-
en kämpade vår representant 
i stenhård konkurrens och 
tog hem en fjärdeplats.

Både lag och individu-
ell tävlade på hästen Luco 
Rae och linförare var Sara 
Wingård.

I laget: Rebecka Zack-
risson, Keije Persson, 
Nova Törn och Felicia 
Jerre. Individuell: Linda 
Holm.

Ale Jennylunds lag kom trea i voltigetävlingen i Laholm. 

Voltigeframgång för 
Ale Jennylunds RK

Mållöst derby på Alevi

Lördagens Göta älvdalsderby mellan Lödöse/Nygård och 
Alvhem slutade mållöst. Här avvärjer gästernas målvakt, Patrik 
Jonsson, en attack från hemmalaget.

LNIK:s Jonathan Svensson levererar en passning samtidigt som 
han uppvaktas av Alvhems Emanuel Stensson.
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Glädje i Nol efter derbysegern över Älvängen med 2-0. Här gratuleras Jesper Garvetti som stänk-
te in straffen till viktiga 1-0. Fler bilder på alekuriren.se.

NOL. Älvängen trillade 
boll bäst, men det var 
Nol som gjorde målen.

Hemmalaget vann 
första derbyt utan att 
övertyga.

Jesper Garvetti 
och Bojan Ilic hette 
matchhjältarna.

Det rådde närmast sagolika 
förhållanden på Elon Arena 
i Nol. Derbyt mot Älvängen 
tilldrog sig också en hel del 
publik och entusiasterna var 

klart förbryllade i halvlek. 
Det var nämligen Älvängens 
unga talanger som bjudit på 
den största underhållning-
en, även om nolarna träffade 
ribban redan i matchens för-
sta anfall.

20 minuter in på den 
andra halvleken fi ck Nol 
chansen från straffpunkten. 
Situationen var svårbedömd, 
men rättskiparen var säker 
på sin sak. Samma sak gäll-
de Jesper Garvetti som inte 
tvekade. 1-0 var långt ifrån 
rättvist, men det handlar om 
att förvalta sina chanser och 
det gjorde Nol denna afton. 
En kvart senare var det dags 

igen. Denna gång frispelades 
Bojan Ilic som inte heller 
gjorde något misstag, den 
gången. Däremot tappade 
han disciplinen strax före 
slutsignalen, då han oprovo-
cerad sparkade ner en mot-
ståndare. Rött kort direkt.

Johan Parinder mötte 
samma öde när han snackade 
till sig både det gula och röda 
kortet.

Båda lagen får nu klara sig 
utan sina två nyckelspelare 
i kommande matcher. Nol 
möter Hålta borta och Äl-
vängen Lundby, även den på 
bortaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nol vassaste och effektivast i derbyt

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Älvängens IK 2-0 (0-0)

FOTBOLL
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ALVHEM. Flera gam-
la landslagsprofi ler, 
ex-änglar och en brot-
tarlegend.

Det var kändistätt på 
Kungsgården i fredags 
när Ale Celebrity Golf 
avgjordes.

Lag Jeff Karlsson tog 
hem förstapriset och i 
den individuella täv-
lingen segrade Danny 
Eriksson.

Den forne landslagsbacken 
i fotboll, Stig Fredriksson, 
var den som hade sett till att 
bjuda in kändisar till Ale Ce-
lebrity Golf. Initiativet togs 
av Lennart Johansson och 
Lisbeth Karlberg vars idé 
köptes med hull och hår av 
Ale GK. Totalt kom 17 fyr-
mannalag till spel där de in-
bjudna celebriteterna fördela-
des i de olika bollarna.

– En jättelyckad dag och 
vi vill verkligen rikta ett stort 
tack till Stig Fredriksson och 

det engagemang han har lagt 
ner. Vädret var det bästa tänk-
bara, banan i kanonfi nt skick 
och väldigt många positiva 
röster hördes från deltagarna, 
säger Lisbeth Karlberg som 
utgjorde arrangörskommit-
tén i sällskap med Lennart Jo-
hansson, Ingvar Masser och 
ordföranden Merja Forsäng.

Irish Rumble
Klockan nio gick startskottet. 
Lagen startade från olika hål 
och tävlingsformen som till-
lämpades var Irish Rumble, 
poängbogey.

– Du kan lika gärna ta 
bilden på segerlaget här och 
nu, skrattade den gamle mål-
vaktsikonen och IFK Göte-
borgs tidigare klubbdirektör 
Thomas Wernerson, när 
han gjorde sig redo att slå da-
gens första drive.

I lag sju återfanns Ralf Ed-
ström som utmanade Claes 
Gustafsson, Team Sportia på 
Ale Torg, om dagens kortaste 
utslag.

– Vi får ta fram måttban-
det, fl inade Ralf som trots det 
misslyckade slaget var på ett 
strålande humör.

Den kändis som lyckades 
bäst individuellt var Pontus 
Kåmark. Kåmark slutade 
tvåa. Vann gjorde doldisen 
Danny Eriksson, Ale GK, 
med 45 poäng. Tredjepriset 
gick till Tobias Hellberg, 
Swedbank i Älvängen.

– Jag spelade mitt livs run-
da, förklarade Danny Eriks-

son efter att ha sänkt dagens 
sista putt.

Lagtävlingen blev dra-
matisk men efter noggrann 
räkning konstaterades att lag 
Jeff Karlsson tog hem segern 
före lag Stefan Rehn och lag 
Christer Gulldén.

Övriga kändisar som syn-
tes på Kungsgården denna 

dag var bland annat Magnus 
Erlingmark, Magnus 
”Ölme” Johansson, Dick 
Last och Björn Nordqvist. 

– Förhoppningsvis kan 
Ale Celebrity Golf bli till en 
tradition. Flera av de inbjud-
na gästerna sade att de gärna 
återkommer till Alvhem, sä-
ger Lisbeth Karlberg.

Kändistätt på Kungsgården
– Men en doldis
vann förstapriset

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Segrade i lagtävlingen gjorde Morgan Westerberg, Andreas Blomgren, Stefan Gustavsson och Jeff 
Karlsson. Priset var en golfresa till Sicilien.

Danny Eriksson spelade sitt 
livs golf när Ale Celebrity Golf 
avgjordes i fredags. Danny 
segrade individuellt och fick 
en korg fylld med godsaker 
som belöning.

Brottarlegenden Christer 
Gulldén trivdes på Kungsgår-
den och hans lag slutade trea i 
tävlingen.

 Ralf Edström och Claes Gustavsson, Team Sportia, gick i 
 samma boll. 

 Blåvitts gamle målvakts- 
 hjälte Thomas Wernerson 
 fanns med i startfältet. 

Pontus Kåmark gjorde en bra 
runda, fick ihop 43 poäng och 
blev tvåa individuellt. 

 Två forna IFK-profiler – 
Per-Erik ”Perra” Eriksson 
 och Magnus Erlingmark. 

 Lars-Gunnar Carlstrand 
 med ett förflutet i Elfsborg 
 höll både tungan och 
 peggen rätt i mun. 

 Stämningen var på topp i lag ”Erra” Eriksson. Från vänster 
 Björn Staaf, Lennart Segerdahl, Danny Eriksson och Peter 
 ”Erra” Eriksson. 

Dick Last kollar in puttlinjen. 

 Björn Nordqvist spelade 
 kändisgolf på Ale GK 2009. 
 I fredags var han tillbaka. Utanför prispallen men ändå tillfreds med dagen. Från vänster 

Oscar Henriksson, Svante Larson, Magnus ”Ölme” Johansson och 
Kent Haarala.

Den gamle landslagsbacken och 
Blåvitthjälten Stig Fredriksson 
var den som hade ringt in kän-
disarna till Kungsgården. 
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Gymnasium 
onsdag 4 juni kl 18:30

Alla medlemmar
är välkomna!

Ale Torg

Motioner lämnas per mail eller skriftligen 
till styrelsen senast 25 maj. För att ta 
del av verksamhetsberättelse och övriga 
handlingar innan årsmötet, kontakta  
styrelsen på nskkansli@telia.com.

ÅRSMÖTE FÖR 
NÖDINGE SK 
HANDBOLL



Det blev publikrekord när SPF Alebygden arrangerade sin 
årliga mannekänguppvisning i Smyrnakyrkan, Älvängen. Ett 
160-tal modeintresserade pensionärer tog del av vårens 
mode från Manufakturen och Älvängens Skor. Mannekäng-
er var Britt-Marie Jirle och Tage Svensson, Monica Svensson 
och Arne Eriksson samt Anna-Lena och Axel Sager. Följan-
de sponsorer medverkade i samband med mannekängupp-
visningen: Ale Radio Tv, Apoteket i Älvängen, Bergendahls 
Blommor, Café Magnolia, Coop Extra, Colorama, Ica Super-
market, Manufakturen, Älvängens Skor.

Mannekänguppvisning 
slog publikrekord
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KOLLANDA. För femte 
året arrangerades Drag-
spelsstämma i Kollanda.

Ett 40-tal husvag-
nar och husbilar intog 
Skogsvallens gröna 
gräsmatta.

Under dagarna tre ljöd 
vackra toner från den 
natursköna idrottsplat-
sen.

På torsdag rullade de första 
gästerna in och dragspels-
stämman kunde ta sin bör-
jan. Den offi ciella invigning-
en lät dock vänta på sig till 
fredag eftermiddag då Ger-
hard Andersson i vanlig 
ordning höll ett kort tal till 
publiken och de närvarande 
spelmännen.

Som värd för stämman 
stod Bengt och Ingrid 
Tilly tillsammans med Gu-
nilla och Rune Hansson. 
Arrangemanget var först-
klassigt och en servering 
som erbjöd allt möjligt gott. 
Det grillades hamburgare, 
gräddades våffl or och såldes 
hembakat vilket uppskatta-

des av besökarna.
Mitt på gräsmattan hade 

arrangören rest ett stort par-
tytält där underhållningen 
ägde rum. Det var emellertid 
inte bara i tältet som musi-
ken ljöd. Spelmän strålade 
samman lite varstans, både 
inne i klubbstugan och utan-
för densamma.

– Vilken fantastisk spel-
glädje! Kollanda lever verk-
ligen upp med den här drag-
spelsstämman. Detta är en 
tradition vi vill slå vakt om, 
säger Ingrid Tilly.

JONAS ANDERSSON

Publiken njöt av den underhållning som bjöds.

Dragspelsstämman på Skogsvallen femårsjubilerade. 

Fullt drag i Kollanda

 Gunilla Hansson fanns 
 på plats. 

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.



Kristi himmelfärds dag 29 maj kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 10.00

Kilanda Marknad
Med öppen gård

Du! Vi möts väl som vanligt på 

Visst gör vi det! Men när blir det? Som alltid på:

Den 29 april åkte en 
fullastad buss med förvän-
tansfulla pensionärer mot 
Säve. På plats möttes vi av 
Roger Eriksson, vår guide, 
som hälsade oss välkomna 
och berättade om hur museet 
kommit till. Vi fi ck utförlig 
och intressant information 
om det gamla fl ygfältet och 

alla olika hangarer runt 
omkring. Det var mycket att 
ta till sig, så nu tog vi paus 
och njöt av goda mackor och 
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Roger var en väldigt bra 
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inte endast om museet utan 
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att se fl ygplan som Viggen, 
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SPF Skepplanda-Hålanda på Aeroseum

ALAFORS. Danssäsong-
en har snurrat igång i 
Furulundsparken.

Premiären ägde rum i 
tisdags med Trippix på 
scen.

83 personer trotsade 
regn och kyla.

Motionsdans i Furulund-
sparken är en mångårig 
tradition som lever vidare 
tack vare radarparet Åke 
Johansson och Lennart 
Jönsson. De fanns givetvis 
på plats när årets första dans-
steg skulle tas på rotundan.

– Vi hade naturligtvis 
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nog med att det regnar, det 
är kallt dessutom. Ändå kan 
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konstaterade Åke Johansson.

– Besökarna kommer från 
Göteborg, Kungälv, Alingsås 
och Ale. Idag saknar vi de 
mest långväga gästerna. Vi 
brukar ha dansare som åker 
ända från Dalsland. En rik-
tigt bra danskväll är publik-
siffran den dubbla, förklarar 
Åke.

Klockan sju drog Trippix 
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pågick i drygt en timme, se-
dan väntade kaffepaus. Sam-
tidigt passade Åke Johansson 
på att kränga de sista lotterna 
som fanns på ringen.

– Många dansare är åter-
kommande gäster år efter år. 
Det är roligt när säsongen 
är igång och man får stifta 

bekantskap med dem igen, 
säger Åke.

Varje tisdag fram till och 
med den 17 juni arrangerar 
Ahlafors IF motionsdans i 
Furulundsparken. Därefter 
blir det sommaruppehåll 
innan höstomgången tar vid 
med start den 5 augusti. 

JONAS ANDERSSON
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RYD. I strålande solsken 
var det Vårsalong med 
tillhörande vernissage i 
Ryd för andra året, nu med 
både måleri och fotokonst. 

Utställningen bestod av 
årets alster, 72 verk, gruppe-
rade i gamla Missionshuset 
från respektive målargrup-
pen och fotogruppen. Vid 

två stationer rullade också 
bildspel från olika aktiviteter 
i byn. Allt uppskattades av 
ett cirka 60-tal besökande.

Kommande söndags 
tema i gudstjänsten 
är ”Att växa i tro”. 

Ibland så blir ordet tro 
väldigt relativt. Vi tror att 
det ska bli vackert väder till 
helgen eller vi tror att vi ska 
vinna på Lotto. 

Men tro i kristen mening 
handlar inte något osäkert. 
Det betyder något som är sä-
kert. Absolut och sant. 

I en av texterna säger Gud 
att Han bor i himlen och ser 
och vet allt. Men samtidigt 
har Han kontakt med dem 
som är ödmjuka och de som 
har det svårt, som är förkros-
sade. Ödmjuk och förkros-

sad är ord som inte används 
så ofta i våra dagar. Snäll och 
förtvivlad är vanligare idag. 

När vi är i en svår situ-
ation kan det kännas som 
om allt hopp är ute.  Vi ser 
inga utvägar, hittar inte vä-
gen som hjälper oss framåt. 
Det är inte ovanligt att det 
känns så ibland; till och med 
ofta. Gud känns långt borta. 
Vi kanske inte har kontakt 
med honom. Men han vill 
ha gemenskap med oss. Om 
vi drar oss undan honom så 
letar han ändå efter oss för 
att kunna hjälpa.

Dan Andersson skrev:
Det är något bortom bergen, 

bortom blommorna och sången
Det är något bakom stjär-

nor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och vis-

kar, går och lockar mig och be-
der:

Kom till oss, ty denna jorden 
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Denna jord är inte alltså inte 
vårt mål utan det fi nns något 
bättre som väntar! 

Ingamay Hörnberg gav 
uppmaningen: Låt oss alla 
mötas i vårt hemland ovan 
där!

Per-Ove Hansson
Filadelfi a i Bohus

BETRAKTELSE

Att växa i tro

DANSMUSIKAL
VAR?
NÄR?

PRIS?

TEATERN, ALE GYMNASIUM
PREMIÄR SÖN 18 MAJ KL 19

DU VÄLJER SJÄLV!
ÄVEN MÅN 19 MAJ KL 19

PENGARNA GÅR TILL VAKNAFONDEN

BILJETTKASSAN ÖPPNAR 1 TIMMA INNAN FÖRESTÄLLNING

Måleri och fotokonst i Ryd
Utställarna i Ryd var: Charlotte, Inger, Anita, Ulla, Anna-Lisa, Doris, Annalisa, Tore, Carin och Bertil.

Årets första motionsdans i Furulundsparken ägde rum i tisdags 
till tonerna av Trippix.

 Åke Johansson är motionsdansens överhuvud, som i pausen såg till att fixa med påtår till 
 besökarna. 

– Kylslagen premiär i Furulund
Dansen har snurrat igång



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

Kristdemokraternas 
lokalavdelning i Lilla 
Edet var deltagare på 

Nygårds marknad i strålan-
de väder tillsammans med 
partiets riksdagsledamot för, 
Västra Götaland Norra, Pe-
nilla Gunther. Kristdemo-
kraternas primära syfte var 
att möta väljarna/marknads-
besökarna samt känna in 
opinionen inför valrörelsen 
till Europaparlamentet och 
riksdagsvalet senare i höst. 
Penilla Gunther passade på 
att gå runt på marknads-
platsen tillsammans med 
partikollegorna från Lilla 
Edet. Hon kunde ganska 
snabbt konstatera att fören-
ingsliv och småföretagande 
är en viktig och betydelse-
full bärande länk i ett litet 
samhälle. Penilla pekade ut 

över marknadsfältet och sa: 
”Tänk om inte ungdomarna 
på fotbollsplanen, försäljar-
na på marknaden och alla 
besökare varit här i dag. Då 
hade det inte heller funnits 
någon folkfest i Nygård. 
Alla goda krafter behövs”.

Även Nya Moderaterna, 
Centerpartiet och Miljöpar-
tiet från Lilla Edet var del-
tagare på marknadsplatsen 
Alevi i Nygård. Partierna 
hade därför goda möjlighe-
ter att presentera sig genom 
att vara på marknaden för 
att möta Nygårdsborna och 
övriga besökare på hem-
maplan.                                                  

De samlade samarbets-
partierna, M, C, KD och 
MP i Lilla Edets kommun 
tog därför tillfället i akt och 
delade ut valmaterial och 

övrig information från res-
pektive parti till de förbipas-
serande besökarna. 

Opositionsrådet Peder 
Engdahl (M) visade upp 
sig tillsammans med sina 
partikollegor. Även Nya 
Moderaternas riksdagsle-
damot, Camilla Walters-
son Grönvall, bevistade 
Nygårds idrottsplats på 
Alevi i genomförandet av 
sin marknadsturné. Kom-
munpolitikernas närvaro på 
Alevi i Nygård tycktes inte 
ha stört i någon nämnvärd 
riktning utan bidrog snarare 
till att det uppfattades som 
ytterligare ett naturligt men 
lite annorlunda komplement 
i det övriga marknadsvimlet.

Jens Nielsen
Ordförande KD Lilla Edet

Kristdemokraterna fanns representerade på Nygårds marknad.

Riksdagskvinnor på folkfest i Nygård

VECKA 20         NUMMER 19|30 INSÄNT

Miljöpartiet vill 
att EU ska ta 
ledartröjan i det 

globala klimatarbetet. Vi vill 
se fl er hållbara transporter. 
Det måste bli billigare att ta 
tåget.  Vi vill ha en övergång 
till bilar som drivs med el 
eller förnybara drivmedel. 
Det ska löna sig att minska 
utsläppen! Det ger samtidigt 
nya jobb! En av Miljö-
partiets profi lfrågor i EU 
kommer att vara en hållbar 
fi skepolitik.

Miljöpartiet har vid fl era 
tillfällen föreslagit åtgär-
der för både fl er elbilar och 

bättre laddmöjligheter i Ale. 
Det har Centerpartiet och 
Alliansen konsekvent röstat 
emot. När vi gick in i den här 
mandatperioden hade vi två 
kommunala elbilar. Nu har 
Centerpartiet varit med och 
styrt i nästan fyra år. Vi har 
fortfarande bara två kommu-
nala elbilar. 

Stundtals har våra allmän-
na kommunikationer debat-
terats i kommunen. Det är 
märkligt att Centerpartiet 
inte är mer intresserade av 
att Ales pendlare har en 
fungerande tågtrafi k in till 
Göteborg utan att man mås-

te överrösta Miljöpartiet när 
vi påpekat investeringsbehov 
i järnvägstrafi ken. 

Gång på gång kommer 
rapporter om bekämpnings-
medel i mat och vedervärdig 
djurhållning.      Miljöpartiet 
har i både Ale och i EU tyd-
liga ambitioner för mer eko-
logisk mat. För Miljöpartiet 
är det oerhört viktigt vilken 
mat barnen får i sig i skolan. 
Även här bromsar Center-
partiet aktivt Miljöpartiets 
förslag. 

Peter Rosengren
Carlos Trischler

Miljöpartiet

 Miljöpartiet vill ha ett hållbart EU och Ale

NÖDINGE. Kristdemokraternas Lars Adak-
tusson var på besök hos Autoadapt i samband 
med sin EU valrörelse. Lars Adaktusson är 
intresserad av EU företag och företagande. 
Autoadapt utvecklar, tillverkar och levererar 
produkter för handikappanpassning av for-
don. De skapar livskvalité för rörelsehindra-
de, som genom deras produkter kan fortsätta 
att vara aktiva samhällsmedborgare, arbeta 
och fortsätta med att bidraga till den gemen-
samma välfärden.

Lars Adaktusson fi ck efter rundvandring 
i fabriken ta del av en märklig lagstiftning 
inom EU:s trafi kdirektiv som motverkar 
ombyggnad av fordon för rörelsehindrade. 
Dessutom är det fortfarande så att olika EU 
länder har olika regelverk och syn på om en 
rörelsehindrad ska få anpassa sin bil till sitt 
behov.

Lars Adaktusson kunde ta med sig fl era 
frågor som gällde lagstiftning och som behö-
ver både ändras och samordnas inom EU för 
att höja livskvaliteten för rörelsehindrade. 

Verkställande direktör för Autoadapt är 

Håkan Sandberg med rötter i Ale och med 
intressen i ETC, Nol. Autoadapt grunda-
des 1996 och sysselsätter idag 125 personer 
i Stenkullen och ytterligare 10 personer vid 
distributionscentralen i Nödinge.

Tony Karlsson Kristdemokraterna

Lars Adaktusson besökte Autoadapt

Lars Adaktusson hos Autoadapt.

Vi har glada grisar 
i Ale och Sverige 
jämfört med övriga 

EU. Vi har hållit fast vid de 
strängare svenska djur-
skyddsreglerna.

Fördelen är att svenska 
djur både mår bättre och 
smakar bättre. Nackdelen 
är att det gör det svårare för 
svenska grisuppfödare och 
mjölkproducenter att kon-
kurrera med de låga import-
priserna. Vi är stolta över det 
svenska djurskyddet. Och 
svenska konsumenter är ofta 
beredda att betala mer för 
svensk mat därför att de vet 
att kvaliteten är högre.

Inför valet till Europa-
parlamentet tävlar de andra 

partierna om vilket som är 
mest EU-skeptiskt.

Endast Folkpartiet libera-
lerna tar tydligt ställning för 
EU. Den som inte tycker om 
Europa och EUsamarbete 
bör rösta på något av de an-
dra partierna. Vi tror att det 
är bättre att arbeta för bättre 
djurskydd i hela EU än att 
sänka kraven här hemma.

Men det har hänt mycket 
med djurskyddet i EU de 
senaste åren. Det är framför 
allt Marit Paulsens för-
tjänst. Hon arbetar träget 
i Bryssel för att förbättra 
villkoren för både tamdjur 
och husdjur, som ansvarig 
för djurskydd i Europapar-
lamentets jordbruksutskott. 

Hon är bland annat ”mam-
ma till Eus djurhälsostrategi 
2012-2015.

För djurens skull i hela 
Europa – och för de svenska 
bönderna – rösta på Marit 
Paulsen i valet till Europa-
parlamentet den 25 maj!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Inga nassar i EU – bara glada grisar

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil
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Tema: Europaparlamentsvalet
Ann-Sofie inleder diskussionen.
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Nödinge Sockens Hembygdsförening 
hade årsmöte på Surte församlingshem. Ett 
30-tal medlemmar deltog i de sedvanliga 
förhandlingarna med Hans Rutgersson som 
ordförande. Georg Alexandersson avgick 
förra året efter omkring tio års förtjänstfullt 
arbete som ordförande. Som ny ordförande 
valdes Göran Åkerlund. Efter förhandling-
arna serverades förfriskning i form av kaffe 
och musikunderhållning av Christer Pauls-
son, en skicklig multimusikant.

Valborgsmässoafton fi rades för första 
gången vid Backa trädgårdsmästeribostad 
med ett 30-tal medlemmar, eftersom bygde-
gården vid Vimmersjön brunnit. Efter sång 
av PRO-kören, som sjöng en rad välkända 
vårvisor, lyssnade vi till vårtal av Hans 
Rutgersson över vår historias betydelse 
för framtiden. Därefter blev det kaffe med 
hembakat i den vackra vårkvällen.

Den 4 maj gick vi den årliga promenaden 
utefter den vackra naturstigen i Vinningsbo-
dalar. Väl framme vid slåtterängen Björ-
kärrsäng njöt vi av medhavd skaffning i den 
varma vårsolen.
Under den lätta promenaden med kunnig 
guidning fi ck vi uppleva den rika vårblom-
ningen i lövskogen, lyssna till sång av fl era 
vårfåglar och berika oss med kunskap om 
ädellövskogens natur.
Nästa möte blir friluftsgudstjänst vid Dala 
Valfrids stuga, Bräckans väg Nödinge, den 
21 juni.

Åkerlund ny ordförande 
i Nödinge Sockens
Hembygdsförening

wWw.mP.sE/aLE wWw.mP.sE/eU

POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.

TYCKER DU 
JOBBEN ÄR 
VIKTIGA?

DÅ ÄR EU-VALET 
VIKTIGT.

www.alesossarna.se

Paula och Åsa, ni har 
rätt i att vi räknat fel, 
för vi räknade på vad 

den verkliga kostnaden av 
att LAGA mat i hemmet 
skulle bli. Att ni inte delar 
vår syn på kvalitet vet vi re-
dan så för att vara noggran-
na kontaktade vi Munkedal. 
Mycket riktigt så är ju inte 
socialdemokratiska vallöften 
och verkligheten samma sak. 
Det visar sig att man i Mun-
kedal beräknar kostnaden 
för mat i hemmet baserat på 
att värma upp halv- och hel-
fabrikat i mikrovågsugnen!

Moderaterna i Ale har 
pratat med många pensionä-
rer som tycker att det vore 
trevligt att känna doften 
av hemlagad husmanskost, 
men när de fått veta att ert 
förslag innebär en mikrad 
”Dafgårdkartong” så tycker 
de att de kan mikra den själ-
va utan någon extra kostnad 
för att en personal måste 
ställa in kartongen och 
trycka in de minuter det tar. 
Ja just det, vi glömde… 

I Munkedal skalar ju 
hemtjänsten potatisen för de 
äldre som har fl era hem-

tjänstbesök om dagen. Tips 
från oss är att när man ändå 
passerar frysdisken för att 
köpa halv- eller helfabrikatet 
så kan man faktiskt köpa en 
påse fryst färskpotatis, den 
är jättegod! Så kan ju perso-
nalen istället lägga tid på att 
prata med den äldre eller till 
och med gå ut på en prome-
nad istället för att lägga tid 
på potatisskalningen. 

Våra äldre är defi nitivt 
värda kvalitet och guldkant 
i tillvaron och vi modera-
ter i Ale tycker att det är 
smartare att hitta sätt som 

gör att de faktiskt kan få det 
på riktigt, och inte som ni 
lura våra pensionärer att det 
kommer bli husmanskost 
lagad på den egna spisen.  

Vi lovar inte allt till alla, 
men vi lovar att vi lyssnar 
ödmjukt på förslag som våra 
invånare har och gör allt 
vad vi kan för att fortsätta 
förbättra Ale kommun efter 
det 16-åriga vanstyret vi fi ck 
ta över efter förra valet. 

Vi lyssnar på våra 
kommuninvånare för vi är 
övertygade om att det är till-
sammans som vi fortsätter 

att förändra och förbättra.  
Vi vill att alla som bor i vår 
kommun är stolta alebor! 
Endast tillsammans förbätt-
rar vi Ale!

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot Omsorgs- och arbetsmark-

nadsnämnden
Ida Löfgren

Ledamot omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden
Moderaterna

Våra äldre är defi nitivt värda kvalitet och guldkant i tillvaron!
Replik till Paula Örn (S) vecka 19

Slutreplik Paula Örn (S):

Rösta på Marit i Europavalet.

100 % är mer nöjda med 
Matlagning i hemmet än 
med kylda matlådor;
Synd att Moderaterna säger 
nej till ökad kvalitet och 
guldkant!

Det är inte utan att Mode-
raternas nya påhopp verkar 
ganska desperat. Man pratar 
i sin egen insändare emot sig 
själv. Först hävdar man att 
allt är halvfabrikat och sedan 
säger man att personalen 
i Munkedal skalar potatis. 
Följaktligen kokar och 
serverar man sedan denna 
potatis till de äldre. 

Ibland med Mamma Scans 
köttbullar, om det är det 
som den äldre har valt att 
köpa hem, ibland med hem-
gjord pannbiff. Precis som 
hemma hos dig eller mig. 

Jag tror att de fl esta av oss 
ibland lagar halvfabrikat till 
exempel falukorv. Men korv-
stroganoff hemma hos mig, 
med chilisås och dijonsenap 
är inte samma som hemma 
hos min syster med ketchup 
och soja. Och det är just det 
som är poängen, man ökar 
infl ytandet över hur man 
vill ha sin mat tillredd och 
kryddad. 

Idag får de äldre kylda 
matlådor värmda i micron 
varje dag. Moderaterna 
hävdar, helt felaktigt, att 
Matlagning i hemmet  inne-
bär att man ”bara värmer 
Dafgårds”. Det är helt 
enkelt inte sant. Ibland blir 
det mat som tar lite längre 
tid och ibland 
lite kortare. 
Både bero-

ende på tidstillgång och på 
de äldres egna val. De äldre 
väljer själva vilka råvaror 
de köper hem och står för 
kostnaden på samma sätt 
som man idag betalar för de 
kylda matlådorna. 

Självklart blir det inte 
matlagning som är precis 
som när man själv kunde 
laga den. Det är däremot en 
kraftig förbättring från att 
bara ha de kylda matlådor-
na att välja på. Det tycker 
åtminstone 100 % av de 
pensionärer i Munkedal som 
har fått de kylda matlådorna 
utbytta mot Matlagning 
i hemmet. Synd att Mo-
deraterna är emot samma 
förbättring i Ale. 

Konstigt också att 
Moderaterna i Munkedal 
har röstat för Matlagning 
i hemmet om de tycker att 
det är så dåligt?

Paula Örn (S)
Kommunalråd 

Synd att Moderaterna i Ale säger nej
– I Munkedal har de röstat för Matlagning i hemmet
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Barnkörernas  
Våravslutnings- 

konsert

Älvängens kyrka 
14 maj kl. 17.30

Barnkören gNola, Juniorkören 
och Älvängens barnkör.

(Obs! Ändrat från 21/5)

0303-444 000www.mittiale.se

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

Starrkärrs kyrka
18 maj kl. 17.00

Biskop Per Eckerdal
besöker församlingen.

Medverkar gör 
Damkören Vox feminale och 

Kammarkören VocAle.
Särskilt program för barnen 

under gudstjänsten.
Kyrkkaffe!Foto: MAGNUS ARONSON/IKON

Festhögmässa 
med visitation

Förundran
Etappvandring längs

pilgrimsleden
Göteborg - Lödöse

28 maj -1 juni

Anmälan:
Etappanmälan sker till

0303-444 000
senast 20 maj

För mer information se
foldrar i kyrkor 

och församlingshem i
Nödinge församling

Starrkärr-Kilanda församling
Skepplanda pastorat

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

Församlingsresa till  skärgården 
Onsdag 18 juni kl 8.30-17.00

Följ med till Öckeröarna i Göteborgs 
norra skärgård. En resa med god 
gemenskap, besök i Öckerö kyrkor 
och hembygdsgårdar samt Hönö 
fiskemuseeum. Lunch på restaurang 
Tullhuset med utsikt mot Vinga fyr 
och tid att strosa runt bland Hönö 
Klovas charmiga butiker. Reseledare: 
Anki Grosshög, Åke Andreasson. 
Avresa: Ale Gymnasium kl 8.30, 

Onsdagsträff 16 april 
21/5  kl 14 Surte församlingshem

Vårfest med Reine Bäck, Anki 
Grosshög och hemlig gäst. 

NÖDINGE FÖRSAMLING
Bohus Centrum ca kl 8.45, 
Surte Glasbruksmuseet ca kl 9. 
Hemkomst ca kl 17. Kostnad:  
250 kr inkl fika och lunch. 
Anmälan: Till expeditionen  
031-98 00 12. OBS! Endast 45 
platser, så först till kvarn …

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

”I VISANS TECKEN”
Söndag 18 maj kl 17.00
TUNGE KYRKA
Sång och gitarr  
med trubadurerna  
Julia Gustafsson och  
Povel Croona.
Fika i kyrkan
Präst: Vivianne Wetterling

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film, webb & reklam
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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

Surte missionsförsamling, 
den del av Equmeniakyr-
kan
Onsd 14/5 kl 15, Onsdags-
träff: Vårfest med Lena 
Kildén och Ingrid Levin. 
Sista chansen att fynda på 
vår second hand/loppis. 
Det är halva priset! Onsd 
14/5 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! 
Fred-lörd 16-17/5 Tonår: 
Övernattning i kyrkan. Sönd 
18/5 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Birgitta Jönsson 
med flera. Enkelt fika. Månd 
19/5 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 21/5 kl 
18:30, Tonår: Uteaktiviteter. 
Onsd 21/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Guntorps missionskyrka
Onsd 14/5 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Onsd 
21/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Lennarth Ström, Bohus 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Olof Roxert, Backavik 
och Älvängen har avlidit. 
Född 1922 och efterlämnar 
Dagmar, Olle samt syskon-
barn med familjer.

Marinus Nielsen, Alafors 
har avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar makan Cathrin, 
barn med familjer samt 
broder som närmast sör-
jande.

DÖDSFALLJORDFÄSTNINGAR

Ingegerd Andersson. I 
Nödinge kyrka hölls tisdagen 
6 maj begravningsgudstjänst 
för Ingegerd Andersson, 
Nödinge. Officiant var kom-
minister Reine Bäck.

Erik Karlsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 8 maj 
begravningsgudstjänst för 
Erik Karlsson, Bohus. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Helga Olsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 9 maj 
begravningsgudstjänst för 
Helga Olsson, Älvängen. 
Officiant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Vårt varma tack till 
Er alla som hedrade

minnet och tillsammans
med oss tog avsked av

vår Käre

Björn Lilja
i Surte kapell.

Tack även för vackra
blommor, minnesgåvor
och övrig omtanke som

visats oss i vår
stora sorg.

MARITA
PIA och MIA

med familjer

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära Mammas

Gunilla Boström
bortgång, för alla vackra
blommor vid hennes bår

samt för minnesgåvor
vill vi få framföra vårt

varma tack.

MAGNUS, MATTIAS

MARIE, THERESE

med familjer

Vår vän

Lennarth Ström

har lämnat oss.

INGER och RUNE

Susanne, Marcus

med familjer

Ditt goda hjärta, Ditt 

ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Vår käre

Lennarth Ström
* 25 augusti 1926

har idag lämnat oss.

Bohus
2 maj 2014

BODIL och GÖRAN

Annette och Mattias

med familjer

Släkt och vänner

Vi saknar Dig

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

21 maj kl. 11.00 i
Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Gärna ljus klädsel.

i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson.

Starrkärr-kilanda försam-
ling
Onsd 14/5 Älvängens kyrka 
kl 17.30, Vårkonsert. Barn-
körernas våravslutningskon-
sert med Barnkören gNola, 
Älvängens barnkör och Juni-
orkören. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Torsd 15/5 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Lörd 17/5 Starrkärrs 
kyrka kl 11 och 14, Konfir-
mationsmässa, Andersson. 
Älvängengruppen. Sönd 
18/5 Starrkärrs kyrka kl 17, 
Festhögmässa med visita-
tion då biskop Per besöker 
församlingen. Söndagsskola 
och kyrkkaffe! Onsd 21/5 
Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 18/5 kl 
10, Mässa Imberg. Hålanda 
sönd 18/5 kl 12, Gudstjänst 
Imberg. S:t Peder sönd 18/5 
kl 10, Gudstjänst Wetter-
ling. Tisd 20/5 kl 18, Inspi-
rationskväll. Ale-Skövde 
sönd 18/5, se övriga. Tunge 
sönd 18/5 kl 17, Musikguds-
tjänst Wetterling.

Nödinge församling
Sön 18/5 kl 11 I Surte kyrka: 
Gudstjänst med dop, Reine 
Bäck. Kl 17 I Nödinge 
kyrka: Mässa, Reine Bäck. 
Ons 21 maj kl 14 i Surte för-
samlingshem: Onsdagsträff. 
Vårfest med Reine Bäck, 
Anki Grosshög och hemlig 
gäst.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 13/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
14/5 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18-19, Bön. 
Kl 19.30, Smyrnakören 
övar - terminsavslutning. 
Torsd 15/5 Vårutflykt med 
RPG, anmälan till Daniel 
Höglund, 0303-746750. 
Fred 16/5 kl 19.30, ”Gre-
enhouse on Tour”, kontakta 
Elias Berg för mer info, 
070-9996101. Lörd 17/5 
kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 18/5 kl 11, 
Gudstjänst, Wimar Sun-
deen. Kyrkkaffe. Månd 19/5 
kl 10, RPG Stavgång. Tisd 
20/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 

Bibelsamtalsgruppen - Ter-
minsavslutning.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 14/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 18/5 
kl 11, Gudtjänst Leif Karls-
son. Onsd 21/5 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan  
Älvängen
Onsd 14/5 kl 18.30, Män, 
Mat, Möte i Equmenia-
kyrkan. Torsd 15/5 RPGs 
bussresa. Lörd 17/5 kl 18, 
Konsert till förmån för soci-
alt utsatta människor. Dahn 
Hector med vänner, The 
Real Groove Band, kören m 
fl. Sönd 18/5 kl 11, Guds-
tjänst Leif Jöngren, sång 
Emmy Cronqvist. Månd 
19/5 kl 18.30, Ledarsamling. 
Tisd 20/5 kl 10, Tisdagsbön. 
Onsd 21/5 kl 19, Försam-
lingsforum.

Stor bakluckeloppis vid
Alebacken. Söndag 18/5
kl 10-14. 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

Rosor i mängder till våra 
barn Lena Marie och Malin 
med respektive. Samt alla 
barnbarn med era respek-
tive för ”hårt påskarbete” 
och ett mycket mycket fint 
firande på vår guldbröllops-
dag. Kramar från

Lisbeth och Kenneth

VECKANS ROS

Veckans ris till dig som 
backade på mitt barnbarns 
bil (blå BMW) på parke-
ringen utanför Älvängen 
Färg (Colorama) vid lunch, 
fredagen 9/5. Hoppas sam-
vetet vaknar och att du gör 
rätt för dig!

Anita Gunnarsson
Älvängen

VECKANS RIS
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Grattis till dig
Nellie

på din 8-årsdag
önskar Pappa, Sandra, 

Alexandra, Isabell, Christian 
och Hannes

Grattis
Valle

på 5-årsadgen 15/5.
Kramar från Mamma, Pappa,

storasyster Ejo
och farmor Ingela.

Grattis min solstråle!

Grattis
Liam Nordström

på 10-årsdagen 11/5
Pussar och kramar

Mamma, Pappa, Colin
och resten av gänget

Grattis
Evelina Svalin
2 år den 14/5

Många grattiskramar från
Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Stort grattis
till min goa pappa

Tommy
på födelsedagen den 16/5

Kramar från Fia

Tänk vad tiden går,
liten har blivit stor.

Grattis på 18-årsdagen 
13/5 och även till körkortet.

”Simma lungt”
från Farmor

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

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

Partytält 5x8 meter. Använd 
1 gång.
tel. 0703-73 72 71

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

Stuga 2 km från Grebbestad i 
Tanum Strands stugby. Ca 200 
m från havet. I närheten av 
finns det en hotellanläggning, 
barnvänlig badplats, lekplats, 
servicebutik, badhus, minigolf, 

tennisbana, after beach m.m. 
Stugan uthyres hela året, 
under sommaren hyr vi ut 
veckorna 26-27, 30-31,32-35. 
Uthyrningen är mellan sön-
dag-söndag. 4000 kr/ Vecka. 
Serviceanläggning finns ca 20 
m från stugan. Husdjur är till-
låtet.  Stugan är rökfri. För mer 
information var vänlig kon-
takta
tel. 0736-94 17 61 Victoria
el. 0709-47 63 25 Kristoffer

SÖKES
PENSIONÄR SÖKES
Kungälvs Vandrarhem söker 
matlagningskunnig pensionär 
(minst 65 år) som vill jobba 
deltid i frukostkafé. Omgå-
ende start.
tel. 0303-18 900.

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Bakluckeloppis vid ICA Maxi 
Kungälv. Varje lördag kl 11-15. 
Start 17/5. PRis 140kr, ingen 
förbokning. Välkommen!
tel. 0760-67 15 45

Bakluckeloppis Älvängen.
Lördag 7 juni kl 11-14. GAmla 
vägen 1, Equmeniakyrkans 
(Missionskyrkans) parkering. 
Kostnad 50kr. Boka på
equmeniakyrkanalvangen@
gmail.com

Loppis 18 maj kl 11-14 på 
bruket i Kattleberg, 3 km norr 
om Älvängen centrum. Väl-
komna att fynda! Korv- och 
kaffeservering.
tel. 0702-05 56 19

Arbete finnes deltid för händig 
och praktisk kille eller tjej 
till ett litet ställe i Älvängen. 
Körkort ett krav, bil finnes. 
Tömma uthus, slänga saker till 
container samt köra till åter-
vinningen i Bohus. Ring så får 
du veta mer.
tel. 0737-58 90 39

Bortskänkes: 100-facks trä-
hylla, lämplig för broschyrer 
el. papper.  Stl. 101x121x45 
cm. Vacker 23” sv/v TV Aga 
från 1968. Fungerar ej men 
mycket fin nätt jakarandamö-
bel. Bor åt Ryd till.
tel. 0303-35 03 35 (e. kl. 11)

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

Den 6 april föddes
vårt andra barnbarn.

Lyckliga och stolta föräldrar 
är Tobias och Lizett.
VÄLKOMMEN TILL 
VÄRLDEN ELVIRA!

FÖDDA

Välkommen Freja
Den 23 april 2014 föddes 
vår älskade dotter Freja

på Östra Sjukhuset.
Mycket stolta föräldrar är

Theresa Stedth
& Dennis Samuelsson

GRATTIS

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

Loppis. Söndag 18/5 arrangerar vi grannar en loppmark-
nad där du kan göra fynd i källarlokalen på Göteborgs 
vägen 109 i Älvängen mellan 12-17. Fika finns till försälj-
ning och en mini utställning i tårtkonst. Välkomna

Välkomna!

ÖVRIGT
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Grattis till dig
Nellie

på din 8-årsdag
önskar Pappa, Sandra, 

Alexandra, Isabell, Christian 
och Hannes

Grattis
Valle

på 5-årsadgen 15/5.
Kramar från Mamma, Pappa,

storasyster Ejo
och farmor Ingela.

Grattis min solstråle!

Grattis
Liam Nordström

på 10-årsdagen 11/5
Pussar och kramar

Mamma, Pappa, Colin
och resten av gänget

Grattis
Evelina Svalin
2 år den 14/5

Många grattiskramar från
Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Stort grattis
till min goa pappa

Tommy
på födelsedagen den 16/5

Kramar från Fia

Tänk vad tiden går,
liten har blivit stor.

Grattis på 18-årsdagen 
13/5 och även till körkortet.

”Simma lungt”
från Farmor

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

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

Partytält 5x8 meter. Använd 
1 gång.
tel. 0703-73 72 71

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

Stuga 2 km från Grebbestad i 
Tanum Strands stugby. Ca 200 
m från havet. I närheten av 
finns det en hotellanläggning, 
barnvänlig badplats, lekplats, 
servicebutik, badhus, minigolf, 

tennisbana, after beach m.m. 
Stugan uthyres hela året, 
under sommaren hyr vi ut 
veckorna 26-27, 30-31,32-35. 
Uthyrningen är mellan sön-
dag-söndag. 4000 kr/ Vecka. 
Serviceanläggning finns ca 20 
m från stugan. Husdjur är till-
låtet.  Stugan är rökfri. För mer 
information var vänlig kon-
takta
tel. 0736-94 17 61 Victoria
el. 0709-47 63 25 Kristoffer

SÖKES
PENSIONÄR SÖKES
Kungälvs Vandrarhem söker 
matlagningskunnig pensionär 
(minst 65 år) som vill jobba 
deltid i frukostkafé. Omgå-
ende start.
tel. 0303-18 900.

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Bakluckeloppis vid ICA Maxi 
Kungälv. Varje lördag kl 11-15. 
Start 17/5. PRis 140kr, ingen 
förbokning. Välkommen!
tel. 0760-67 15 45

Bakluckeloppis Älvängen.
Lördag 7 juni kl 11-14. GAmla 
vägen 1, Equmeniakyrkans 
(Missionskyrkans) parkering. 
Kostnad 50kr. Boka på
equmeniakyrkanalvangen@
gmail.com

Loppis 18 maj kl 11-14 på 
bruket i Kattleberg, 3 km norr 
om Älvängen centrum. Väl-
komna att fynda! Korv- och 
kaffeservering.
tel. 0702-05 56 19

Arbete finnes deltid för händig 
och praktisk kille eller tjej 
till ett litet ställe i Älvängen. 
Körkort ett krav, bil finnes. 
Tömma uthus, slänga saker till 
container samt köra till åter-
vinningen i Bohus. Ring så får 
du veta mer.
tel. 0737-58 90 39

Bortskänkes: 100-facks trä-
hylla, lämplig för broschyrer 
el. papper.  Stl. 101x121x45 
cm. Vacker 23” sv/v TV Aga 
från 1968. Fungerar ej men 
mycket fin nätt jakarandamö-
bel. Bor åt Ryd till.
tel. 0303-35 03 35 (e. kl. 11)

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

Den 6 april föddes
vårt andra barnbarn.

Lyckliga och stolta föräldrar 
är Tobias och Lizett.
VÄLKOMMEN TILL 
VÄRLDEN ELVIRA!

FÖDDA

Välkommen Freja
Den 23 april 2014 föddes 
vår älskade dotter Freja

på Östra Sjukhuset.
Mycket stolta föräldrar är

Theresa Stedth
& Dennis Samuelsson

GRATTIS

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

Loppis. Söndag 18/5 arrangerar vi grannar en loppmark-
nad där du kan göra fynd i källarlokalen på Göteborgs 
vägen 109 i Älvängen mellan 12-17. Fika finns till försälj-
ning och en mini utställning i tårtkonst. Välkomna

Välkomna!

ÖVRIGT
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 18/5 2014
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TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID

199KR/MÅN

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:

KOM I FORM  
TILL SOMMAREN


