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Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

varje dag
matglädje

Gäller 21/5–25/5

/st
JORDGUBBAR 

Holland, Belgien. 500 g.
Klass 1. Jfr. pris 40:00/kg

Olle Ludvigsson
socialdemokraterna.se

RÖSTA FÖR  
FLER JOBB  

25 MAJ

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

Vi har fått tag i ett antal SJÖSALA-
cyklar till ett fantastiskt pris!

Finns det behov av cykelbutik på 
Ale torg? Ge oss gärna feedback

Begränsat 
antal!

SJÖSALA MARIEDAL
Färdigutrustad 3-vxl 
damcykel i 3 fina  
färger. Rosa,vit  
eller svart
ORD.PRIS 3999.-

CYKELKLIPP!

NU
2999:

LÖRDAGS-
ÖPPET!

LÄTT I KROPPEN
– GLAD I KNOPPEN!
VI ÄR PROFFS PÅ 
VIKTMINSKNING AV 
DIN HUND & KATT
Kom in eller boka tid för 
kostnadsfri rådgivning

www.ale.nu

250 000
NYA JOBB ÄR 

BARA BÖRJAN...



Han kom till Sverige 
från Tyskland på 
självaste nationalda-

gen, den 6:e juni 1990 och 
startade eget på arbetarnas 
dag 1 maj 1992. Kanske en 
ren tillfällighet, men tveklöst 
en väldigt rolig sådan. 
Pizzeria Bella Mias ägare 
i Nödinge, Nail Yuksel, 
berättar sitt livs historia 
för de båda moderaterna, 
Mikael Cederbratt och 
Mikael Berglund, under 
deras studiebesök. Det blev 
en fascinerande stund med 
många kloka refl ektioner av 
mannen som knådat pizza 
nästan hela sitt liv. Rubriken 
för besöket var ”Pizza & 
Politik” och självklart kom 
vi in på ämnen som ar-
betsgivareavgifter, restau-
rangmoms och bolagsskatt. 
Nail Yuksel krånglade inte 
till det utan svarade att det 
aldrig kan vara för dyrt att 
anställa bra personal. ”Den 
som kan sitt yrke blir alltid en 
tillgång i företaget, oavsett vad 
han kostar”. I nästa andetag 
underströk han dock att po-
litiska beslut kan avgöra hur 
mycket man vågar testa. Jag 
tror säkert att de moderata 
politikerna drog samma slut-
sats som jag. Att med före-
tagare som Nail Yuksel fi nns 
det ingen politik som är mer 
rätt än den andra. Med en 
livsinställningen att allt är 
möjligt bara man försöker 
så överlever du oavsett vem 

som regerar. Kanske inte 
alltid en jätterolig slutsats att 
dra som politiker, men ack 
så sann.

Har blivit lite uppskrämd 
i veckan. På Vikadamms 
äldreboende i Älvängen pro-
testerar delar av personalen 
mot de förändringar som 
har skett. Det har medfört 
en överbeläggning på en av 
avdelningarna, samtidigt 
som det råder underbe-
manning. Fler att ta hand 
om med färre händer. Det 
skulle vara tillfälligt, men 
ser ut att vara bestående. Jag 
närvarade när Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
ordförande, Boel Holgers-
son (C) och vice ordförande 
Eva Eriksson (S), kom för 
att lyssna och prata med 
personalen. Mötet kändes 
angeläget, men tonläget 
skrämde mig. Ännu värre 
tycker jag nog att det blev 
när jag ville citera någon 
i personalen. Ingen vill 
framträda med sitt namn. Av 
rädsla för jobbet säger de.
Utan att ha undersökt saken 
närmare vågar jag lova att 
det inte kan vara sant. Inte i 
mitt Ale i alla fall. Vi kan väl 
omöjligt ha en personalpo-
litik, där medarbetare inte 
vågar kritisera sin ledning? 
Därmed inte sagt att per-
sonalen alltid har rätt, men 
dialogen om arbetsmiljön 
får ju inte hotas för att man 

är rädd att mista jobbet? 
Sedan tror jag det är helt av-
görande att en neutral part 
kommer in i samtalen när 
åsikterna går så kraftigt isär. 
Här vore det kanske befogat 
med en oberoende konsult 
som får gå med under ett 
dag- och nattskift? Det 
gäller att på något sätt ta sig 
ur de låsta positionerna.

På söndag går vi till 
vallokalerna och utför vår 
medborgerliga plikt. Att 
ta ställning och rösta för 
en kandidat till EU-parla-
mentet är viktigt. Ett högt 
valdeltagande skickar rätt 
signaler till Bryssel. Det 
är ingen lekstuga, vi bryr 
oss – och följer engagerat 
era beslut. Om vi misströs-
tar riskerar vi med all rätt 
oengagerade representanter 
– därför måste vi ge någon 
vårt stöd!

 

Dags att rösta

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

Motionsorientering  
på Dammekärr
Ta chansen att testa  
orientering i vårfager natur
Start: tisdag 27/5 mellan kl 17.30-19
Plats: Dammekärr, vägskyltar från norra 
infarten Nödinge

Banor Öppen motion (ÖM) 
ÖM 3 - 2,5,3,0 km (gul) Lätt
ÖM 5 - 3,5-4,0 km (orange) Medelsvår
ÖM 6 - 5,0-6,0 km (orange/röd) Medelsvår
ÖM 7 - 3,0-3,5 km (blå) Svår

För mer information se  
www.alehof.se eller maila  
orientering@alehof.se

Avgift: vuxen 50:-, barn/ungdom (upp till 16) 30:-

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!

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  

95:- /m

Digitaltryck 150:-/m Linne 85:-/m

BARNTRIKÅ 

120:- /m

Lennart Dahl
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE 
tisdagen den 27 maj kl 19.00  

i Surte församlingshem.

GUIDAD NATURVANDRING
Ekliden (Risveden)
Söndag 25 maj, kl 10-15 
Samling på parkeringen vid Älv-
ängens pendeltågstation. Därefter 
är det samåkning till Risveden. 
Vandringen är gratis. Glöm inte 
fikakorgen. Välkomna! 
Västkuststiftelsen

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

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!

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PERMANENT  
MAKEUP

 1500kr
ord.pris 3999

62%
RABATT

Gäller t.o.m. 15/6

ÖPPETTIDER 
Mån–fred 08–19

Lörd 10–16

Handelsplats
 Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER

SOPPA
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RYD. Alla vägar bär till 
Ryd, åtminstone om du 
heter Rydén i efter-
namn.

Nu har hela Sune 
Rydéns familj återfören-
ats, barn och barnbarn 
fi nns nu inom synhåll.

– Det säger en del om 
hur de har upplevt sin 
uppväxt här. Ryd är en 
väldigt fi n del av Ale, 
säger han.

Ännu en gång åker vi till 
Ryd för att träffa Kristde-
mokraternas listetta i Ale. 
Sune Rydén har varit partiet 
troget sedan 1972, men det 
är första gången som han har 
suttit i regerande ställning. 
Det har snart gått en man-
datperiod sedan Alliansen 
med stöd av Aledemokra-
terna tog över makten i Ale. 
Sune Rydén summerar sina 
intryck.

– Det var lite turbulent i 
början. Vi ville göra så myck-
et och tog lite förhastade be-
slut, men sista tiden har det 
fungerat väldigt bra och vi 
har börjat se resultat. Mikael 
(Berglund) har blivit varm i 
kläderna och är väldigt duk-
tig i rollen som Kommunsty-
relsens ordförande. Jag tror 
att aleborna också känner att 
det händer mycket nu. 

Egentligen är det bara på 
en punkt som han är kritisk, 
skolan.

– Där har vi inte lyck-
ats vända trenden, men nu 
fi nns det i alla fall en tydlig 
plan som vi delar med op-
positionen. Det kommer 
förhoppningsvis att leda till 
en förbättring. Problemet är 
att det är processer som tar 
tid att se effekterna av, men 
vi har skjutit till många mil-
joner och till sist måste det 
göra skillnad, säger Sune 
Rydén.

Det som har glatt honom 
mest under mandatperioden 
är det framgångsrika arbetet 
med att förbättra närings-
livsklimatet i Ale. Tyngst var 
beslutet om att lägga ned Ale 
gymnasium.

Ingen återvändo
– Vi stretade emot länge, 
men till sist fanns det ingen 
återvändo. När inte ens elev-
erna sökte till skolan var det 
omöjligt att argumentera för 
en fortsättning, menar han.

Själv har han axlat ansva-
ret som ordförande för det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Ett uppdrag han 
gillar skarpt.

– Det är ett välskött bo-
lag som fungerar väldigt bra. 
Jag och Lars-Ove Hellman 
som är vd är dessutom gam-
la klasskamrater. Vi fyller 
båda 60 inom kort och det 
har naturligtvis varit extra 
kul att få samarbeta med 
honom. Det händer en hel 
del nu. Vi har infl yttning i 
våra nya hyresrätter i Kro-
nogården i Älvängen nästa 
onsdag. I Alafors vid Furu-
lund är det infl yttning nästa 
år. Där kommer det fi nnas 
både hyresrätter och bo-
stadsrätter. Sedan är vi på 
gång på Änggatan i Älväng-
en. Det blir ett stort bygge 
med 76 hyresrätter. En del 
av dem kommer att fungera 
som trygghetsboende, där 
du bor i din egen lägenhet 
men har tillgång till gemen-
samhetsutrymmen samt viss 
bemanning. Till detta får vi 
ett statligt bidrag, eftersom 
den här typen av 70+ boende 
efterfrågas i hela landet, be-
rättar Sune Rydén.

Alebyggen har under 
många år haft hela sitt be-
stånd uthyrt, men plusresul-
tatet har varit måttligt.

– Renoveringsbehovet har 
varit stort. Det har släpat ef-
ter. I fjol renoverade vi för 30 
Mkr och det återstår fortfa-

rande en del 
att göra. På 
Mossvägen 
i Nol tittar 
vi på ett för-
slag att både 
r e n o v e r a 
och höja ett 
par av husen 
samt att även 
bygga nytt. 
Det skulle 

kunna ge bort emot 250 nya 
lägenheter, avslöjar Rydén.

Ni sålde era äldreboen-
de till Rikshem och tjä-
nade en hacka. Vad gör ni 
med pengarna?

– Som sagt vi behöver 
kapitalet för att fortsätta in-
vestera i nya projekt. Köpet 
av 36 hyresrätter i Krono-
gården kostar 40 Mkr. Att 
ha pengar till kontantinsat-
ser gör det möjligt att sänka 
kapitalkostnaderna, svarar 
Rydén.

Vad säger du om att säl-
ja Alebyggen och frigöra 
ännu mer kapital för kom-
munen?

– Inte i ett svep, men kan-
ske enskilda objekt. Jag tror 
det är bra att kommunen har 
ett eget verktyg för att driva 
på utvecklingen och bostads-
byggnationen. Dessutom 
har vi ett värdefullt samar-
bete med socialtjänsten som 
kanske inte skulle fungera 
lika smärtfritt med en privat 
aktör.

I valrörelsen för fyra år se-
dan var ett nytt kommunhus 
en laddad fråga. Framför allt 
var de borgerliga partierna 
mycket kritiska. Nu låter det 
annorlunda.

– Det gäller att ta allt i 

rätt ordning. På sikt måste vi 
landa i ett nytt kommunhus. 
Tjänstemännen är splittra-
de på tre orter och får lägga 
alldeles för mycket tid på 
resor till möten. Var ett nytt 
kommunhus ska ligga låter 
jag vara osagt, men Bohus, 
Nödinge eller Älvängen är 
väl tänkbara alternativ.

Supervalåret 2014 inleds 
med valet till EU-parlamen-
tet 25 maj. Det är ett val som 
Sune Rydén anser är väldigt 
viktigt.

Tunga EU-argument
– Det fi nns många argu-
ment. Titta på Ukrainakri-
sen. Nu är vi 28 länder som 
kan sätta hårt mot hårt. Vi 
ser också hur de baltiska län-
derna, Lettland, Estland och 
Litauen som hade det tufft 
tidigare har kommit rejält 
på fötter. Om inte annat så 
är samarbetet mellan Euro-
pas länder viktigt för miljön. 
Det spelar ingen roll om vi 
i Sverige är världsmästare 
på att hantera miljöfrågorna 
om inte övriga länder följer 
efter. Jag hoppas väljarna 
upptäcker vilka fantastis-
ka kandidater vi i KD har. 
Lars Adaktusson är ett rik-
tigt tungt namn, säger Sune 
Rydén.

Knappt hinner partierna 
pusta ut innan det är dags att 
samla kraft för valrörelsen 
till riksdag, region och kom-
munfullmäktige.

– Jag tror Ale blir ett rik-
tigt getingbo, men jag hopp-
as aleborna ger oss fortsatt 
förtroende. Det vore olyck-
ligt att behöva hoppa av nu 
när arbetet börjar ge resultat. 
Vi får se vad väljarna tycker.

Kristdemokraterna är 
med sina två mandat i Ale 
kommunfullmäktige ett litet 
parti och strategier som att 
knacka dörr fi nns det inga 
resurser till. Det blir istället 
traditionellt valarbete på ga-
tor och torg.

– Vår fördel är att folk 
redan vet att vi prioriterar 

familjepolitiken och barns 
uppväxtvillkor. Så länge 
dessa frågor väger tungt 
kommer väljarna att ge oss 
sitt stöd, så oavsett opinions-
mätningar är jag övertygad 
om att vi tar oss in i både 
riksdag och kommunfull-
mäktige. 
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RÅGNINGEN

Rydén ser positiva resultat

SUNE RYDÈN

Ålder: 60 (29 maj!)
Bor: På landet i Ryd
Familj: Gift med Lena-Mari, 
barnen David, Johanna och 
Matilda. ”Alla har fl yttat till-
baka hit med sina familjer, så 
nu är vi kompletta igen”.
Yrke: Tulltjänsteman.
Gör jag för miljön: ”Åter-
vinner, komposterar och tar 
pendeln så ofta jag kan”.
Favorithemsida: ois.se ”Men 
den har tyvärr blivit sämre 

sedan vi åkte ur”.
Intressen förutom politik: 
Trädgård, biodlare (sedan 
1984), sport.
Lägger jag helst på grillen: 
Fläskkarré.
Ett beslut som statsminister: 
”Vet inte exakt, men något 
som ger föräldrar mer tid för 
barnen”.
Så går det i fotbolls-VM: ”Hjär-
tat säger Brasilien när inte 
Sverige är med...”

Nytt eller Begagnat
Rock eller Jazz
Raggmunk eller Pannkakor
Papperstidning eller Nättidning
Bostadsrätt eller Hyresrätt
SVT eller TV4

Sune Rydén föredrar...

Sune Rydén har vid sidan av politiken biodling som sitt stora intresse. Det har han hållit på med sedan 1984. Fast när fotbolls-VM rullar igång lär det ändå inte 
finnas tid för så mycket annat...

Sune Rydén oroas inte över vikande opinionsmätningar. Krist-
demokraterna brukar alltid hämta sig i spurten.

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

På sikt måste vi 
landa i ett nytt 
kommunhus. 
Tjänstemännen 

är splittrade på tre orter 
och får lägga alldeles 
för mycket tid på resor 
till möten. Var ett nytt 
kommunhus ska ligga 
låter jag vara osagt...
SUNE RYDÉN (KD)

UTFRÅGNINGEN FORTSÄTTER
Vecka 22: Vänsterpartiet
Vecka 23: Folkpartiet
Vecka 24: Framtid i Ale
Vecka 25: Miljöpartiet
Vecka 26: Centerpartiet
Vecka 27: Aledemokraterna
Vecka 29: Moderaterna
 Socialdemokraterna
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Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj.
#larstillbrysselEU ska bekämpa  

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

#larstillbryssel

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

#larstillbryssel

Rätt agenda i EU; 

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

5. Höj miljöambitionen. Rösta på kristdemokraterna till EU

Ale och Lilla Edet

Det sägs att inget 
varar för evigt och 
det är onekligen en 

sanning. Hur skulle annars 
alla roliga minnen kunna 
skapas? 

Efter snart tre år som re-
daktör för Alekuriren har jag 
nu valt att söka nya utma-
ningar utanför Ale kommun. 
Detta blir därför min sista 
kolumn i lokaltidningen.

Jag har lovat att inte bli 
alltför sentimental, men det 
fi nns inga garantier.

Det har varit en oför-
glömlig resa med många 
värdefulla erfarenheter och 
insikter längs vägen, som jag 
alltid kommer att bära med 
mig.

Att jobba som lokalre-
daktör i en liten kommun 
liknar förmodligen inget 
annat yrke och man tilldelas 
en väldigt speciell roll. Jag 
tänker framför allt på alla 
människor jag fått möjlighet 
att träffa och lära känna. Jag 
refl ekterar också över det 
enorma ansvaret det innebär 
att på ett korrekt sätt spegla 
inte bara händelser och 
företeelser på samhällsnivå, 
utan också enskilda indivi-
ders personligheter, åsikter, 
upplevelser och önskningar. 
Att skildra människor så att 
de känner igen sig. Att fånga 

budskapet och bära det ända 
fram. Det är vad lokaljour-
nalistik handlar om. 

Min tid på tidningen har 
präglats av mycket krea-
tivitet, gemenskap och en 
aldrig sinande ström av 
nya kunskaper. Jag har fått 
inblick i sådant jag knappt 
visste existerade. 

Jag har även haft förmå-
nen att på nära håll följa 
Ales kanske genom tiderna 
viktigaste utveckling: Ut-
byggnaden av motorväg och 
järnväg. Invigningsfesten 
den 9 december 2012 är en 
dag som vi alla minns med 
stor glädje. 

Jag gläds också över 
den positiva trenden för 
näringslivsklimatet, som 
är ett direkt resultat av 
kommunens unika satsning-
ar på samverkan. Samtidigt 
sörjer jag nedläggningen 
av Ale gymnasium, som 
betytt mycket på fl era olika 
plan – inte minst för mig 
personligen. 

Något av det jag värdesatt 
mest är det enorma förtro-
endet från såväl politiker 
som personal inom kom-
munens alla verksamheter, 
entusiastiska entreprenörer, 
drivna ungdomar och inte 

minst alla invånare som 
släppt in och berättat. 

Från hjärtat: TACK!
Och tack alla ni som läst 

mina krönikor och för ert 
fi na stöd. Det har blivit 
dags att vända blad, men jag 
tänker aldrig sluta skriva.  

Även om jag inte längre 
kommer att synas i tidning-
en (man kan aldrig vara för 
säker…) så hoppas jag att vi 
ses ”på byn”. Jag kommer 
alltid att ha starka band 
till min hemkommun och 
fortsätter hålla koll.

Allt gott!

KRÖNIKA

Dags att vända blad

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

TYCKER DU 
JOBBEN ÄR 
VIKTIGA?

DÅ ÄR EU-VALET 
VIKTIGT.

www.alesossarna.se
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På gång
Klubb sommarboken
på Ale bibliotek

För dig 8-12 år. Låna och läs hur mycket du vill 
hela sommaren. Klubben träffas tre gånger på 
Ale bibliotek, Nödinge. Anmäl dig till biblio-
tek@ale.se eller tel 0303-33 02 16

 

Skepplanda 
simhall

Lördag stängt

Glasbruksmuseet

Lördag stängt

Repslagarmuseet

Trasslar du till? 
Trasor, tröjor, handukar, andra tyger och  

ner trasor, tröjor, handukar, underkläder och 

KULTURSKOLANS  

VÅRKONSERT

Intresseföreningen delar ut stipendier!
Fikaförsäljning från 18.30

FRI ÉNTRE

TEATERN, ALE GYMNASIUM

JUNI

16
MÅNDAG

JUNI

30
MÅNDAG

AUGUSTI

11
MÅNDAG

15.00-17.00,  

KL. 15.00:

KL. 15.00:

Preliminär rösträkning i Ale kommun.  

när rösträkning ”Onsdagsräkning”, onsdagen 
 
 

 
Onsdagsräkningen är offentlig.
 
Valnämnden Ale

Vill du skydda dig

www.ale.se

Datum och tid:

 
Adress:  
Tel: 

Pris: 
Datum och tid:

FRI  
ENTRÉ



VECKA 21         NUMMER 20|06

NÖDINGE. Le Pain Fran-
cais ska expandera.

Två nya enheter ser 
snart dagens ljus i Göte-
borg.

För att hitta kompe-
tent och bra personal 
vände sig företaget till 
Arbetsförmedlingen i 
Nödinge.

Ett drygt femtontal utvalda 
arbetssökande medverkade 
på den rekryteringsmässa 
som Arbetsförmedlingen 
bjöd in till i måndags, på 
uppdrag av Le Pain Fran-
cais. Det familjeägda bolaget 
ska öppna två nya kaféer – i 
Nordstan och i Kompassen.

– Vi har bra erfarenhet 
av Arbetsförmedlingen i Ale 
och har rekryterat duktig 
personal härifrån tidigare. 
Det har varit hungriga ar-
betare. Av den anledningen 
vänder vi oss hit igen, för-
klarar Markus Samuelsson, 
ägare och tillika vd i företa-
get.

Reimond Ardner och 
Bernt Källgren var Arbets-
förmedlingens represen-
tanter på plats, som hälsade 
välkommen och bockade av 
deltagarna.

– Vi tycker att fl er företag 
borde följa detta exempel. 
Såväl Coop Extra som Ica 
Kvantum har gjort på lik-
nande sätt med gott resultat. 

Vi sköter allt det praktiska, 
ser till att få hit intressera-
de arbetssökande med rätt 
kompetens och vi håller med 
lokal, säger Reimond Ard-
ner.

Markus Samuelsson in-
ledde med ett kort anförande 
av Le Pain Francais, företa-
gets historia och värdegrund 
presenterades.

– Vi har ett stort ålders-
spann på vår personal, 18-66 
år, och vi har 27 olika natio-
naliteter som arbetar hos oss. 
Vi har en franskinspirerad 
miljö, förklarade Markus och 
fortsatte:

– Personligheten är vik-
tigast när vi rekryterar nya 
medarbetare. Hos oss har 
man chansen att jobba sig 
uppåt.

Cirka 50 personer behö-

ver anställas, bland annat 
serveringspersonal, köksbi-
träde, kock och bartender.

– Nu blir det speeddejting 
så får vi se vad det leder fram 
till, konstaterade Markus 
Samuelsson.

De nya enheterna i Göte-
borg beräknas slå upp por-
tarna runt midsommar.

JONAS ANDERSSON

– Kafékedja tog hjälp av Arbetsförmedlingen
Rekryteringsmässa i Nödinge

Markus Samuelsson, ägare 
och tillika vd på Le Pain 
Francais, som arrangerade 
en rekryteringsmässa i Nö-
dinge i förra veckan.

Reimond Ardner och Bernt 
Källgren på Arbetsförmed-
lingen. 

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
centralt äldreboende i 
Älvängen har diskute-
rats de senaste tio åren.

Placeringen har varit 
en av fl era stötestenar.

Aledemokraterna tror 
sig ha hittat lösningen – 
att riva aktivitetshuset.

– Det är det ultimata läget 
för ett äldreboende, nära till 
allt. Handelsplatsen, kollek-
tivtrafi ken, vårdcentralen 
och apoteket. Tillgänglig-
heten är inte bara de boende 
till gagn, utan även de som 
ska besöka någon har glädje 
av detta, säger Aledemokra-
ternas gruppledare, Jan A 
Pressfeldt (AD).

Tanken är att ersätta Vi-
kadamm med ett modernare 
boende där det fi nns utrym-
me för de med stort om-
sorgsbehov och de som bara 
vill känna tryggheten med 
hjälp inom räckhåll.

– Vad vi ska kalla det är en 
diskussion för sig, men klart 
är att vi behöver 40 platser 
för särskilt boende alltså de 
med vårdbehov och sedan 
vore det önskvärt med minst 
åtta lägenheter för äldre som 
lever relativt självständigt. 
Vikadamm är hopplöst omo-

dernt och inte heller bra ur 
arbetsmiljöperspektiv, säger 
Ingela Nordhall (AD), le-
damot i Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden.

Förslaget att bygga ett 
centralt äldreboende i Äl-
vängen är ingen nyhet. 

Frågan har funnits med i 
politiken en längre tid, men 
Aledemokraternas förslag är 
det mest konkreta och för-
ankrat i Alliansen.

– Alla är med på tåget och 
jag tror inte ens oppositio-
nen kan se något negativt i 
detta. Om byggnationen inte 
kräver någon ny detaljplan 
kan det dessutom gå riktigt 
fort. Vi får se vilket mandat 
väljarna ger oss att driva frå-
gan, menar Pressfeldt.

I förra veckan presentera-
de Aledemokraterna idén i 
en annons och reaktionerna 

har inte låtit vänta på sig.
– Jag har fl era som har 

ringt och bett om att få sig 
på kö, men nu ska vi först 
se till att få fram ett ärende 
och sedan ska det in i den 
kommunala apparaten, sva-
rar Pressfeldt och de som 

är oroliga för att lokalerna i 
aktivitetshuset nu försvinner 
lugnar han.

– Dessa ska inrymmas i 
den nya byggnaden, där det 
förhoppningsvis också ska 
kunna erbjudas matserve-
ring.

Ingen risk att det är val-
fl äsk?

– Nej, vi har diskuterat 
frågan i tio år, men nu är 
det färdigsnackat. Det mås-
te hända något också. Alla 
inom politiken vet att beho-
vet fi nns fast handlingskraf-

ten har saknats. Nu pekar vi 
med hela handen var det kan 
byggas och det är dessutom 
på en kommunal tomt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Aledemokraterna, Jan A Pressfeldt och Ingela Nordhall, vill riva aktivitetshuset i Älvängen och på denna tomt bygga ett nytt cen-
tralt äldreboende.

– Aledemokraterna har 
hittat plats i Älvängen

Lovar nytt centralt äldreboende

Alla inom po-
litiken vet att 
behovet fi nns 
fast handlings-

kraften har saknats. Nu 
pekar vi med hela han-
den var det kan byggas 
och det är dessutom på 
en kommunal tomt.
JAN A PRESSFELDT

Vi har fyllt på inför 
Mors dag!

STOR DAHLIA 
OCH ROSENSKÄRA

Fira mors dag på söndag!

95kr

FLERA ERBJUDANDE I BUTIKEN

STOR
PASSIONSBLOMMA OCH 
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NÖDINGE. Le Pain Fran-
cais ska expandera.

Två nya enheter ser 
snart dagens ljus i Göte-
borg.

För att hitta kompe-
tent och bra personal 
vände sig företaget till 
Arbetsförmedlingen i 
Nödinge.

Ett drygt femtontal utvalda 
arbetssökande medverkade 
på den rekryteringsmässa 
som Arbetsförmedlingen 
bjöd in till i måndags, på 
uppdrag av Le Pain Fran-
cais. Det familjeägda bolaget 
ska öppna två nya kaféer – i 
Nordstan och i Kompassen.

– Vi har bra erfarenhet 
av Arbetsförmedlingen i Ale 
och har rekryterat duktig 
personal härifrån tidigare. 
Det har varit hungriga ar-
betare. Av den anledningen 
vänder vi oss hit igen, för-
klarar Markus Samuelsson, 
ägare och tillika vd i företa-
get.

Reimond Ardner och 
Bernt Källgren var Arbets-
förmedlingens represen-
tanter på plats, som hälsade 
välkommen och bockade av 
deltagarna.

– Vi tycker att fl er företag 
borde följa detta exempel. 
Såväl Coop Extra som Ica 
Kvantum har gjort på lik-
nande sätt med gott resultat. 

Vi sköter allt det praktiska, 
ser till att få hit intressera-
de arbetssökande med rätt 
kompetens och vi håller med 
lokal, säger Reimond Ard-
ner.

Markus Samuelsson in-
ledde med ett kort anförande 
av Le Pain Francais, företa-
gets historia och värdegrund 
presenterades.

– Vi har ett stort ålders-
spann på vår personal, 18-66 
år, och vi har 27 olika natio-
naliteter som arbetar hos oss. 
Vi har en franskinspirerad 
miljö, förklarade Markus och 
fortsatte:

– Personligheten är vik-
tigast när vi rekryterar nya 
medarbetare. Hos oss har 
man chansen att jobba sig 
uppåt.

Cirka 50 personer behö-

ver anställas, bland annat 
serveringspersonal, köksbi-
träde, kock och bartender.

– Nu blir det speeddejting 
så får vi se vad det leder fram 
till, konstaterade Markus 
Samuelsson.

De nya enheterna i Göte-
borg beräknas slå upp por-
tarna runt midsommar.

JONAS ANDERSSON

– Kafékedja tog hjälp av Arbetsförmedlingen
Rekryteringsmässa i Nödinge

Markus Samuelsson, ägare 
och tillika vd på Le Pain 
Francais, som arrangerade 
en rekryteringsmässa i Nö-
dinge i förra veckan.

Reimond Ardner och Bernt 
Källgren på Arbetsförmed-
lingen. 

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
centralt äldreboende i 
Älvängen har diskute-
rats de senaste tio åren.

Placeringen har varit 
en av fl era stötestenar.

Aledemokraterna tror 
sig ha hittat lösningen – 
att riva aktivitetshuset.

– Det är det ultimata läget 
för ett äldreboende, nära till 
allt. Handelsplatsen, kollek-
tivtrafi ken, vårdcentralen 
och apoteket. Tillgänglig-
heten är inte bara de boende 
till gagn, utan även de som 
ska besöka någon har glädje 
av detta, säger Aledemokra-
ternas gruppledare, Jan A 
Pressfeldt (AD).

Tanken är att ersätta Vi-
kadamm med ett modernare 
boende där det fi nns utrym-
me för de med stort om-
sorgsbehov och de som bara 
vill känna tryggheten med 
hjälp inom räckhåll.

– Vad vi ska kalla det är en 
diskussion för sig, men klart 
är att vi behöver 40 platser 
för särskilt boende alltså de 
med vårdbehov och sedan 
vore det önskvärt med minst 
åtta lägenheter för äldre som 
lever relativt självständigt. 
Vikadamm är hopplöst omo-

dernt och inte heller bra ur 
arbetsmiljöperspektiv, säger 
Ingela Nordhall (AD), le-
damot i Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden.

Förslaget att bygga ett 
centralt äldreboende i Äl-
vängen är ingen nyhet. 

Frågan har funnits med i 
politiken en längre tid, men 
Aledemokraternas förslag är 
det mest konkreta och för-
ankrat i Alliansen.

– Alla är med på tåget och 
jag tror inte ens oppositio-
nen kan se något negativt i 
detta. Om byggnationen inte 
kräver någon ny detaljplan 
kan det dessutom gå riktigt 
fort. Vi får se vilket mandat 
väljarna ger oss att driva frå-
gan, menar Pressfeldt.

I förra veckan presentera-
de Aledemokraterna idén i 
en annons och reaktionerna 

har inte låtit vänta på sig.
– Jag har fl era som har 

ringt och bett om att få sig 
på kö, men nu ska vi först 
se till att få fram ett ärende 
och sedan ska det in i den 
kommunala apparaten, sva-
rar Pressfeldt och de som 

är oroliga för att lokalerna i 
aktivitetshuset nu försvinner 
lugnar han.

– Dessa ska inrymmas i 
den nya byggnaden, där det 
förhoppningsvis också ska 
kunna erbjudas matserve-
ring.

Ingen risk att det är val-
fl äsk?

– Nej, vi har diskuterat 
frågan i tio år, men nu är 
det färdigsnackat. Det mås-
te hända något också. Alla 
inom politiken vet att beho-
vet fi nns fast handlingskraf-

ten har saknats. Nu pekar vi 
med hela handen var det kan 
byggas och det är dessutom 
på en kommunal tomt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Aledemokraterna, Jan A Pressfeldt och Ingela Nordhall, vill riva aktivitetshuset i Älvängen och på denna tomt bygga ett nytt cen-
tralt äldreboende.

– Aledemokraterna har 
hittat plats i Älvängen

Lovar nytt centralt äldreboende

Alla inom po-
litiken vet att 
behovet fi nns 
fast handlings-

kraften har saknats. Nu 
pekar vi med hela han-
den var det kan byggas 
och det är dessutom på 
en kommunal tomt.
JAN A PRESSFELDT

Vi har fyllt på inför 
Mors dag!

STOR DAHLIA 
OCH ROSENSKÄRA

Fira mors dag på söndag!
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Ale kommun är uppdelat i 17 valdistrikt med en vallokal för 
varje distrikt. Du som ska rösta i val till Europaparlamentet 
under valdagen den 25 maj finner din vallokal tryckt på ditt 
röstkort. Observera att i Bohus finns två nya vallokaler – båda i 
Bohushallen.

Valdistrikt Vallokal 

Alafors Medborgarhuset (C-salen) - Ledetvägen 6

Bohus Norra Bohushallen - Byvägen 9 

Bohus Norra Bohushallen - Byvägen 9 

Nol Norra Folkets hus - Noltorget 10 

Nol Södra Folkets hus - Noltorget 10

Nödinge Centrum Ale gymnasium (Musiksal 106) - Vitklövergatan 1

Nödinge Södra Ale gymnasium (Dansstudion) - Vitklövergatan 1

Nödinge Östra Ale gymnasium (Komvux Café) - Vitklövergatan 1

Skepplanda Norra Hålanda - Hålanda bygdegård - Båljen 385

Skepplanda Västra Garnvindeskolan - Garnvindevägen 2

Skepplanda Östra Garnvindeskolan - Garnvindevägen 2

Starrkärr Starrkärrs församlingshem - Starrkärr prästgård 205

Surte Norra Surte förskola - Nordgärdesvägen 6

Surte Södra Fridhem - Alekärrsvägen 3

Älvängen Centrum Aroseniusskolan (matsal) - Vallmovägen 7

Älvängen Norra Dagcentralen - Carlmarks väg 4

Älvängen Södra Aroseniusskolan (aula) - Vallmovägen 7
 
Kom ihåg att ta med dig legitimation!

Öppettider
Samtliga vallokaler är öppna mellan kl 08:00-21:00.

Dubblettröstkort
Har du tappat bort ditt röstkort kan du få en dubblett. På
Valmyndighetens webbplats www.val.se kan du beställa ett nytt.  
Du kan även kontakta Valmyndigheten på tel 020-825 825, ringa till
kommunen på tel 0303-33 00 00 eller besöka receptionen i 
kommunhus Nödinge.
Om du ska förtidsrösta måste du ta med dig ditt röstkort.
Om du röstar i din vallokal på valdagen behövs dock inte röstkortet.

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.

Bud
Sjuka, funktionshindrade och gamla som inte kan ta sig till sin vallokal 
eller en röstningslokal kan rösta med bud. Detsamma gäller om du 
är intagen på häktet eller sitter på kriminalvårdsanstalt. Material för 
budröstning beställs från Valmyndigheten eller kommunen.  
Du kan även hämta material för budröstning på någon  
av kommunens röstningslokaler för förtidsröstning.

Mer information
Du är välkommen att ringa kommunens valkansli 
0303-33 06 11. Valkansliet har öppet under 
kontorstid måndag till fredag samt under  
hela valdagen.

Information om valet från Ale kommun

Vallokaler vid val till  
Europaparlamentet 2014 

www.ale.se

ÄLVÄNGEN. Aledemo-
kraternas Valmanifest 
innehåller en riktig 
krutdurk.

Partiet vill sälja det 
kommunala bostadsbo-
laget Alebyggen.

– Det fyller ingen 
funktion längre och 
Ale kommun behöver 
pengarna till skolan 
och vården, säger Jan A 
Pressfeldt (AD) bestämt.

Fastighetsmäklare som han 
är har han redan gjort sin 
egen värdering av AB Ale-
byggen.

– Jag har hört mig för på 
marknaden och diskuterat 
frågan med de som är insat-
ta. Någonstans mellan 400-
500 miljoner kronor är en 
rimlig prislapp, säger Jan A 
Pressfeldt.

Han menar att de kom-
munala bostadsbolagen inte 
behövs längre. Villkoren är 
förändrade och de konkur-
rensfördelar som tidigare 
fanns är sedan länge borttag-
na. Hyressättningen måste 
idag följa rådande marknads-
hyror och bestäms av hyres-
nämnden, skriver partiet i 
sitt valmanisfest.

– De större privata bo-
stadsbolagen har en effek-
tivare förvaltning, bättre 
fastighetsskötsel och högre 
servicegrad. Jag ser bara för-
delar för både kommun och 
hyresgäster om Alebyggen 
sålde sitt lägenhetsbestånd, 
säger Pressfeldt.

En försäljning skulle fri-
göra Ale kommun från sitt 
borgensåtagande om 700 
Mkr och överskottet vid 
en försäljning ska användas 
strategiskt enligt Aledemo-
kraterna.

Fler händer
– Avkastningen kommer att 
kunna ge skolan ett rejält 
tillskott och vi skulle även få 
råd med fler händer i vården. 
Satsningar som vi vet be-
hövs. Varför vi ska ha peng-
arna låsta i Alebyggen kan 
jag inte förstå. Alla vet ju att 
vi behöver dem i verksam-
heten, motiverar Pressfeldt.

Alebyggens vd Lars-Ove 
Hellman säger till tidning-
en att han inte har några 
synpunkter på vem som står 
som ägare för bolaget. Det 
ligger inte i hans uppdrag att 
ha det. Ägarfrågan är av po-
litisk natur.

– Däremot kan jag infor-

mera om att Alebyggen står 
sig mycket väl i alla under-
sökningar och jämförelser 
när det gäller fastighetssköt-
sel och servicegrad. Den är 
med andra ord inte generellt 
sett bättre hos de privata ak-
törerna, påpekar Hellman.

Sune Rydén (KD), ord-
förande i styrelsen för Ale-
byggen, menar att en för-
säljning av bolaget i ett svep 
vore förhastat. Däremot ute-
sluter han inte att man kan 
diskutera att sälja delar av 
beståndet för att frigöra ka-
pital till nya satsningar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Aledemokraterna vill sälja det kommunala bostadsbolaget Alebyggen.

Alebyggens vd Lars-Ove Hell-
man vill inte kommentera 
Aledemokraternas utspel om 
att sälja det kommunala bo-
stadsbolaget.

Sälj Alebyggen!
– Aledemokraterna vill frigöra 
pengar till skolan och vården

Skyfall skapade jordskred!

Ett kraftigt åskväder med tillhörande skyfall skapade stora trafikproblem på måndagskvällen. Norr 
om Bohus orsakade ett jordskred att lokalbanan mer eller mindre rasade ned över E45. Vägen fick 
stängas av tillfälligt. Delar av lokalvägen fick grävas bort för att minimera risken för fler ras. Tåg-
trafiken stod still ett tag, då rälsen i Bohus låg under vatten. Sent under måndagskvällen började 
tågen gå igen. Vägen blev också framkomlig. I Bohus rapporterades också om flera översvämmade 
hus och lägenheter.                      Foto: T Hansson
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ÄLVÄNGEN. Det är en 
25-åring som skänker 
glädje och gemenskap 
för många äldre i den 
norra kommundelen.

Nyligen hölls en jubi-
leumsfest på Älvängens 
dagcentral med ett 60-
tal gäster på plats.

– Vi ber för att den här 
mötesplatsen ska få fin-
nas kvar, säger eldsjä-
larna och tillika dagcen-
tralens två ”hustomtar” 
Märta-Stina Dahlberg 
och Britt-Marie Jirle.

Lördagen den 22 april 1989 
invigdes Älvängens dagcen-
tral (numera Älvängens ak-
tivitetshus). Nästan på dagen 
25 år senare bjöds det in till 
jubileumsfest.

– Det var mat och un-
derhållning. En fest som 
var mycket uppskattad, för-
klarar Britt-Marie Jirle som 
tillsammans med sin parhäst 
Märta-Stina Dahlberg stod 
för arrangemanget.

– Vi brukar ordna med tre 
fester per termin och då har 
vi alltid underhållning. Ti-
digare när vi hade julbasarer 
gick överskottet till den ty-
pen av verksamhet, men nu 
får deltagarna betala vad det 
kostar. Det är emellertid ing-
en som klagar utan alla tyck-
er det är roligt när det hän-
der något, säger Märta-Stina 
som faktiskt hade ett finger 
med i spelet när huset skulle 
byggas.

– Jag satt med i kommun-
delsnämnden. Det fanns ing-
en samlingsplats i den norra 
kommundelen och då tyckte 
vi att den här tomten lämpa-
de sig utmärkt. Dagcentralen 
är planerad av och för pen-
sionärer. Tillgängligheten 
är suverän, det är lätt att ta 

sig hit och man kan komma 
in med både rollatorer och 
rullstolar.

Gäster varje dag
Inriktningen på verksam-
heten har förändrats en 
aning under årens lopp. Från 
början hade SPF och PRO 
ett gemensamt kansli, det 
finns inte kvar. Från början 
hade kommunen också en 
matsal, men den stängdes i 
början av 90-talet. Nu är det 
istället caféet som utgör den 
självklara träffpunkten.

– Vissa dagar har vi upp 
mot 40 gäster när kursverk-
samheten är igång. Annars 
ligger det stadigt på 20-25 
personer. Cafébesökarna 

kommer hit varje vardag när 
vi öppnar halv tio och sitter 
kvar till dess att vi stänger. 
Dagcentralen fyller verkli-
gen ett behov för den äldre 
generationen i norra Ale, be-
tonar Märta-Stina.

I huset finns också ett 
bibliotek, snickeri och en 
vävstuga. Dessutom bedriver 
kommunen verksamhet på 
dagcentralen i form av hem-
tjänstskontor och Eken.

– Lokalerna utnyttjas till 
hundra procent, på dagarna 
av oss pensionärer och på 
kvällar av andra föreningar, 
poängterar Britt-Marie.

På jubileumsfesten fick 
man besök av Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 

ordförande, Boel Holgers-
son (C), som fick kvällens 
längsta applåd när hon pra-
tade till församlingen.

– Hon lovade att så länge 
hon blir kvar på posten, så 
kommer dagcentralen att 
få vara kvar. Det är ett löf-
te som vi tar med oss, säger 
Märta-Stina Dahlberg.

I 13 år har Märta-Stina 
jobbat ideellt på Älvängens 
dagcentral och Britt-Marie 
nästan lika länge. De besö-
ker dagcentralen i stort sett 
varje dag.

– Det är här som man 
träffas och umgås. Det råder 
en härlig gemenskap, avslu-
tar Märta-Stina.

JONAS ANDERSSON

Britt-Marie Jirle och Märta-Stina Dahlberg är ett strävsamt par som har Älvängens dagcentral 
som sitt andra hem. De var med och arrangerade 25-årsjubileet som lockade ett 60-tal gäster.

– Älvängens dagcentral en given träffpunkt
Hus som skänker glädje och gemenskap
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ÄLVÄNGEN. Efter en lång 
rad åtgärder har punktlig-
heten i tågtrafiken mellan 
Göteborg och Trollhättan/
Vänersborg förbättrats. 
Samtidigt fördubblades 
resandet på sträckan under 
2013.

När det nya dubbelspåret 
mellan Göteborg och Troll-
hättan stod klart i december 
2012 utökades tågtrafiken. 
Men förseningar i trafiken 
uppstod alltför ofta. Därför 
tog Västtrafik initiativ till 
en arbetsgrupp tillsammans 
med Trafikverket och SJ för 
att vända utvecklingen. Åt-
gärderna har handlat om allt 
från att justera rutinerna för 
tvättning av tågen till att sät-
ta in nya avgångar. En viktig 
åtgärd har varit att förbättra 
vändtiderna för tågen, vilket 
har gett bättre marginaler 
om något skulle gå fel.

– Vi har sett över hela 
kedjan. Tack vare ett tätare 
samarbete med SJ och Tra-
fikverket har vi lyckats vända 
utvecklingen och nu ligger 
punktligheten på en bra 
nivå, säger Jarl Samuels-
son, ansvarig för tågtrafiken 
på Västtrafik. 

Utbudet mellan Gö-
teborg och Trollhättan/
Vänersborg har också 
förbättrats. Västtrafik har 
satt in tre nya avgångar i 
högtrafik – en till Göteborg 
på morgonen och två från 
Göteborg på eftermiddagen. 
Dessutom har SJ och Tågab 
börjat köra tre nya avgångar 
på sträckan. Resandet mer 
än fördubblades under 2013 
och fortsätter att öka. Under 
första kvartalet 2014 gjordes 
26 procent fler resor än 
samma period förra året.

Det finns fortfarande 
ett par avgångar som ofta 
blir fullsatta – morgontu-
ren 06.52 från Trollhättan 
och eftermiddagsturen 
16.30 från Göteborg. Där 
uppmanar Västtrafik sina 
kunder att om möjligt ta de 
närliggande avgångarna där 
det fortfarande finns gott 
om plats. Västtrafik kommer 
att fortsätta arbeta för att 
utöka sittplatserna på tågen, 
både genom att på sikt köra 
tätare trafik och längre tåg.

Resandet mer än fördubblades under 2013 och fortsätter att 
öka. Under första kvartalet 2014 gjordes 26 procent fler resor än 
samma period förra året.

PUNKTLIGHET

Göteborg har punktligheten 
gått från 86 procent i mars 
2013 till 92,5 procent i 
mars 2014.

Trollhättan har punktlighe-
ten gått från 88 procent i 
mars 2013 till 94,9 procent 
i mars 2014.

Förbättrad tågtrafik
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Ale Slöjdare arrangerar 
för andra året en trädgårds-
dag i sin föreningslokal i 
Nol.

Nu på lördag försäljs 
växter och sticklingar av 
olika slag samt hantverk och 
dekorationer för trädgård 
och krukodling.

Många av föreningens 
medlemmar har en passion 

för växter och trädgård 
och kombinerar nu dessa 
båda intressen. Bland annat 
kommer man att kunna välja 
bland fuchsiasticklingar av 
Kent Johansson från Ala-
fors. Olika former av rabar-
ber kommer också att finnas. 
Trädgårdsdagen arrangeras 
i samarbete men Studieför-
bundet Vuxenskolan.

På lördag arrangeras en trädgårdsdag i Ale Slöjdares förenings-
lokal i Nol.

Trädgårdsdag i Nol

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

Världspremiär!
mulderbosch röda

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

Beställ på 

systembolaget.se 

eller i din butik.
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ÄLVÄNGEN. Det är en 
25-åring som skänker 
glädje och gemenskap 
för många äldre i den 
norra kommundelen.

Nyligen hölls en jubi-
leumsfest på Älvängens 
dagcentral med ett 60-
tal gäster på plats.

– Vi ber för att den här 
mötesplatsen ska få fin-
nas kvar, säger eldsjä-
larna och tillika dagcen-
tralens två ”hustomtar” 
Märta-Stina Dahlberg 
och Britt-Marie Jirle.

Lördagen den 22 april 1989 
invigdes Älvängens dagcen-
tral (numera Älvängens ak-
tivitetshus). Nästan på dagen 
25 år senare bjöds det in till 
jubileumsfest.

– Det var mat och un-
derhållning. En fest som 
var mycket uppskattad, för-
klarar Britt-Marie Jirle som 
tillsammans med sin parhäst 
Märta-Stina Dahlberg stod 
för arrangemanget.

– Vi brukar ordna med tre 
fester per termin och då har 
vi alltid underhållning. Ti-
digare när vi hade julbasarer 
gick överskottet till den ty-
pen av verksamhet, men nu 
får deltagarna betala vad det 
kostar. Det är emellertid ing-
en som klagar utan alla tyck-
er det är roligt när det hän-
der något, säger Märta-Stina 
som faktiskt hade ett finger 
med i spelet när huset skulle 
byggas.

– Jag satt med i kommun-
delsnämnden. Det fanns ing-
en samlingsplats i den norra 
kommundelen och då tyckte 
vi att den här tomten lämpa-
de sig utmärkt. Dagcentralen 
är planerad av och för pen-
sionärer. Tillgängligheten 
är suverän, det är lätt att ta 

sig hit och man kan komma 
in med både rollatorer och 
rullstolar.

Gäster varje dag
Inriktningen på verksam-
heten har förändrats en 
aning under årens lopp. Från 
början hade SPF och PRO 
ett gemensamt kansli, det 
finns inte kvar. Från början 
hade kommunen också en 
matsal, men den stängdes i 
början av 90-talet. Nu är det 
istället caféet som utgör den 
självklara träffpunkten.

– Vissa dagar har vi upp 
mot 40 gäster när kursverk-
samheten är igång. Annars 
ligger det stadigt på 20-25 
personer. Cafébesökarna 

kommer hit varje vardag när 
vi öppnar halv tio och sitter 
kvar till dess att vi stänger. 
Dagcentralen fyller verkli-
gen ett behov för den äldre 
generationen i norra Ale, be-
tonar Märta-Stina.

I huset finns också ett 
bibliotek, snickeri och en 
vävstuga. Dessutom bedriver 
kommunen verksamhet på 
dagcentralen i form av hem-
tjänstskontor och Eken.

– Lokalerna utnyttjas till 
hundra procent, på dagarna 
av oss pensionärer och på 
kvällar av andra föreningar, 
poängterar Britt-Marie.

På jubileumsfesten fick 
man besök av Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 

ordförande, Boel Holgers-
son (C), som fick kvällens 
längsta applåd när hon pra-
tade till församlingen.

– Hon lovade att så länge 
hon blir kvar på posten, så 
kommer dagcentralen att 
få vara kvar. Det är ett löf-
te som vi tar med oss, säger 
Märta-Stina Dahlberg.

I 13 år har Märta-Stina 
jobbat ideellt på Älvängens 
dagcentral och Britt-Marie 
nästan lika länge. De besö-
ker dagcentralen i stort sett 
varje dag.

– Det är här som man 
träffas och umgås. Det råder 
en härlig gemenskap, avslu-
tar Märta-Stina.

JONAS ANDERSSON

Britt-Marie Jirle och Märta-Stina Dahlberg är ett strävsamt par som har Älvängens dagcentral 
som sitt andra hem. De var med och arrangerade 25-årsjubileet som lockade ett 60-tal gäster.

– Älvängens dagcentral en given träffpunkt
Hus som skänker glädje och gemenskap
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ÄLVÄNGEN. Efter en lång 
rad åtgärder har punktlig-
heten i tågtrafiken mellan 
Göteborg och Trollhättan/
Vänersborg förbättrats. 
Samtidigt fördubblades 
resandet på sträckan under 
2013.

När det nya dubbelspåret 
mellan Göteborg och Troll-
hättan stod klart i december 
2012 utökades tågtrafiken. 
Men förseningar i trafiken 
uppstod alltför ofta. Därför 
tog Västtrafik initiativ till 
en arbetsgrupp tillsammans 
med Trafikverket och SJ för 
att vända utvecklingen. Åt-
gärderna har handlat om allt 
från att justera rutinerna för 
tvättning av tågen till att sät-
ta in nya avgångar. En viktig 
åtgärd har varit att förbättra 
vändtiderna för tågen, vilket 
har gett bättre marginaler 
om något skulle gå fel.

– Vi har sett över hela 
kedjan. Tack vare ett tätare 
samarbete med SJ och Tra-
fikverket har vi lyckats vända 
utvecklingen och nu ligger 
punktligheten på en bra 
nivå, säger Jarl Samuels-
son, ansvarig för tågtrafiken 
på Västtrafik. 

Utbudet mellan Gö-
teborg och Trollhättan/
Vänersborg har också 
förbättrats. Västtrafik har 
satt in tre nya avgångar i 
högtrafik – en till Göteborg 
på morgonen och två från 
Göteborg på eftermiddagen. 
Dessutom har SJ och Tågab 
börjat köra tre nya avgångar 
på sträckan. Resandet mer 
än fördubblades under 2013 
och fortsätter att öka. Under 
första kvartalet 2014 gjordes 
26 procent fler resor än 
samma period förra året.

Det finns fortfarande 
ett par avgångar som ofta 
blir fullsatta – morgontu-
ren 06.52 från Trollhättan 
och eftermiddagsturen 
16.30 från Göteborg. Där 
uppmanar Västtrafik sina 
kunder att om möjligt ta de 
närliggande avgångarna där 
det fortfarande finns gott 
om plats. Västtrafik kommer 
att fortsätta arbeta för att 
utöka sittplatserna på tågen, 
både genom att på sikt köra 
tätare trafik och längre tåg.

Resandet mer än fördubblades under 2013 och fortsätter att 
öka. Under första kvartalet 2014 gjordes 26 procent fler resor än 
samma period förra året.

PUNKTLIGHET

Göteborg har punktligheten 
gått från 86 procent i mars 
2013 till 92,5 procent i 
mars 2014.

Trollhättan har punktlighe-
ten gått från 88 procent i 
mars 2013 till 94,9 procent 
i mars 2014.

Förbättrad tågtrafik
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Ale Slöjdare arrangerar 
för andra året en trädgårds-
dag i sin föreningslokal i 
Nol.

Nu på lördag försäljs 
växter och sticklingar av 
olika slag samt hantverk och 
dekorationer för trädgård 
och krukodling.

Många av föreningens 
medlemmar har en passion 

för växter och trädgård 
och kombinerar nu dessa 
båda intressen. Bland annat 
kommer man att kunna välja 
bland fuchsiasticklingar av 
Kent Johansson från Ala-
fors. Olika former av rabar-
ber kommer också att finnas. 
Trädgårdsdagen arrangeras 
i samarbete men Studieför-
bundet Vuxenskolan.

På lördag arrangeras en trädgårdsdag i Ale Slöjdares förenings-
lokal i Nol.

Trädgårdsdag i Nol

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

Världspremiär!
mulderbosch röda

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

Beställ på 

systembolaget.se 

eller i din butik.
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ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00

På Nolskolan har vi haft 
en lång tradition att fi ra 
Fritidshemmens dag ute på 
grusplanen nedanför skolan. 
De fyra avdelningarna 
”Junibacken”, ”Bullerbyn”, 
”Karlsson på taket” och 
”Dynamiten” bjuder in alla 
fritidsbarn med syskon och 
föräldrar att delta på roliga 
och utmanande aktiviteter. 
Det hoppas längd, kastas 
stövel, stafett på skidor, kas-
tas boll, dragkamp, spika i 
stubbe och poängpromenad. 
Bambapersonalen hjälper till 
att servera mellanmål – korv, 
hamburgare,  saft och glass. 

– Det här är jätteroligt, 
säger många barn när jag 
frågar hur de tycker efter-
middagen varit.

Nu i dessa valtider så 

har Lärarförbundet en bra 
kampanj om ”Skolan först!” 
Så här lyder den:

”Fritidshem gör elevens 
dag komplett. Vi vill att det 
här valet handlar om fram-
tiden. Och om vikten av att 
elever får rätt förutsättning-
ar från början. Vägen till en 
bättre skola, med allt från 
förskola till fritidshem, går 
genom att satsa nu. Det är i 
fritidshemmen som eleverna 
får möjligheter att utveckla 
olika förmågor och intressen 
genom ett lekfullt lärande. 
Fritidspedagogiken handlar 
om samarbete och kreativi-
tet. Genom att tillvarata den 
andra hälften av elevernas 
dag i skolan och satsa på 
fritidshemmen kan elever 
också nå bättre resultat i 

skolan. På många håll saknas 
förutsättningarna att bedriva 
en verksamhet som uppfyl-
ler målen. Arbetsbelastning-
en för fritidspedagoger har 
ökat, elevgruppernas storlek 
har vuxit, lokalerna är inte 
anpassade för verksamheten 
och tiden för planering 
saknas. Därför är det viktigt 
att fritidshemmen får rätt 
förutsättningar, gott om tid 
och resurser för eleverna.

Lärarförbundet säger att 
allt börjar med bra lärare 
i fritidshem såväl som i 
skola och slutar med svenska 
framgångar.” 

Erik Rubensson
Fritidspedagog på Nolskolan

 Fritidshemmens dag firades på traditionsenligt vis på Nolskolan. 

Nolskolan håller traditionen vid liv
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ALAFORS. Alebacken har 
av branschorganisatio-
nen SLAO utnämnts till 
Årets skidambassadör 
2014.

John Hansson tog 
emot priset vid en gala 
i Åre.

– Som att vinna No-
belpriset, säger John.

Det var en rörd och sam-
tidigt väldigt lycklig John 
Hansson, från Alebackens 
SK, som under öronbedö-
vande jubel och applåder 
steg upp på scenen för att 
motta utmärkelsen Årets ski-
dambassadör.

– Jag fällde en tår när jag 
skulle hålla tacktalet. Detta 
är stort! Att lilla Alebacken 
som drivs av ideella krafter 
kan vinna detta pris i kon-
kurrens med andra jättelika 
anläggningar i Sverige är 
häftigt.

Juryns motivering löd:
”Trots udda geografi skt 

läge och många gånger 
icke-vänligt skidåkarväder 
har Alebacken skapat en 
oemotståndlig anläggning 
som sträcker sig bortom 
alla förväntningar.  Kreativt 
engagemang, envist slit och 
mycket glimt i ögat har satt 
skidåkning på ett otippat 
ställe på Sverigekartan!”

Priset blev en vacker 
glasskulptur och ett diplom.

Om du ska sammanfatta 
den gångna säsongen?

– Den var bra. När jag 

säger bra så innebär det att 
vi kan betala våra räkningar 
och få ett litet överskott att 
investera i backen.

Vad är nästa projekt?
– Vi ska bredda barnback-

en och göra lite markjuste-
ringar.

Blir det någon downhill 
i backen i sommar?

– Jajamän! Anläggningen 
håller öppen för cykling var-
je lördag.

JONAS ANDERSSON

Alebacken har av branschorganisationen SLAO röstats fram till Årets skidambassadör 2014.

John Hansson från Alebackens SK tog emot priset vid en gala i 
Åre.
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Alebacken ”Årets skidambassadör”

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

NÖDINGE. Det sägs att 
pizzerian är det sista 
som stänger eller läm-
nar en ort.

Vad driver dem och 
hur ser framgångsrecep-
tet ut?

Riksdagsledamot, Mi-
kael Cederbratt (M), tog 
med sig partivännen i 
Ale, Mikael Berglund, på 
ett pizzabesök hos Bella 
Mia i Nödinge.

Pizza & Politik är en mo-
derat valturné med syftet 
att ta reda på pizzabagarnas 
villkor och syn på livet som 
företagare i Sverige. Mikael 
Cederbratt gjorde sitt för-
sta besök tillsammans med 
kommunalrådet, Mikael 
Berglund, på pizzeria Bella 
Mia på Ale Torg.

Ägaren Nail Yuksel har 

varit verksam i Nödinge de 
senaste sju åren. Han har 
också öppnat ytterligare en 
restaurang i Gamlestan. 

– Vi är tacksamma för vad 
vi har lyckats skapa. Idag 
är det inte lika lätt att star-
ta egen pizzeria. Kraven är 
större och reglerna skärpta. 
Du måste ha fettavskiljare, 
brunnar, separata omkläd-
ningsrum, dusch, handi-
kappvänlig toalett med mera. 
Jag förstår att det måste vara 
så, men det är samtidigt svårt 
för den som inte har något 
att klara av investeringarna 
i uppstarten, säger Nail Yuk-
sel.

Redovisningen med ett 
avancerat kassaregister har 
också inneburit en betydan-
de förändring.

– Men det är bara positivt. 
Nu konkurrerar alla på sam-
ma villkor. Det tycker jag är 
bra, svarar Nail Yuksel.

Arbetslösheten bland ny-
anlända är stor i Sverige. Mi-
kael Berglund undrade om 
han kunde få lite tips på hur 
samhället ska kunna hjälpa 
dem effektivare.

– Nummer ett är språket. 
Sedan måste de få komma 
ut i arbetslivet, praktik eller 
anställning med stöd från 
Arbetsförmedlingen. Vi tar 
emot många här. Jag säger 
nästan aldrig nej, svarar Nail 
Yuksel.

Att miljöinspektörerna 
kommer med sina kritiska 
ögon har han inget emot. De 
gör enligt honom bara sitt 
jobb och hjälper faktiskt till 
med att utveckla verksam-
heten. Vad som däremot är 

konstigt är att miljöinspek-
tionen inte ställer samma 
krav i Göteborg som i Ale.

– Den frågan ska vi ta med 
oss. Vi borde verka för att 
man tar ett större helhets-
grepp. Villkoren ska inte 
skilja sig åt från kommun 
till kommun, menar Mikael 
Cederbratt som ville veta om 
det fanns mer som politiken 
kunde göra för att underlätta 
företagandet.

– Sänk skatten! Mina ar-
betare vill få mer kvar när 
skatten är betald.

På frågan om den sänkta 
arbetsgivareavgiften har på-
verkat Nail Yuksel och pizze-
ria Bella Mia får han först ett 
tvekande till svar, men sedan 
säger han:

– Jo, men visst har jag vå-
gat anställa, särskilt ungdo-
mar. Restaurangmomsen har 
jag inte märkt av eftersom 
jag har så få som sitter här 
och äter.

Hur stavas framgångs-
receptet för din verksam-
het?

– Kärlek. Jag gillar mitt 
yrke, är glad varje dag jag 
öppnar butiken. Sedan gäller 
det att ha fi na råvaror och 
rätt tomatsås.

Vi bjuds sedan på en sago-
lik kebabpizza och en variant 
med parmaskinka. Nail Yuk-
sel äter även han med stor 
förtjusning.

– Fast det får jag egent-
ligen inte göra. Jag är glu-
tenallergiker, men det går 
inte låta bli. Jag får ta en ta-
blett sen…

Kärleken till pizza gick 
det inte att ta miste på.

Moderater på pizzaturné. Mikael Cederbratt och Mikael Berglund gästade Nail Yuksel på Pizzeria 
Bella Mia i Nödinge.

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

Pizza på (m)enyn!
– Riksdagsledamot Mikael Cederbratt (M) 
gästade Pizzeria Bella Mia

NAIL YUKSEL

Familj: Gift, tre barn.
Uppväxt: Turkiet
Om pizzatrenden: Hawaii 
och Capricciosa säljer fortfa-
rande bäst, men kebabpiz-
zan har kommit starkt de 
sista tio åren.
Bästa försäljningsdagen: 
Nyårsdagen.
Specialitet 1: Pulled Pork 
Pizza.
Specialitet 2: Vi har glutenfri 
pizzabotten och laktosfri 
sås!

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-
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nen SLAO utnämnts till 
Årets skidambassadör 
2014.

John Hansson tog 
emot priset vid en gala 
i Åre.

– Som att vinna No-
belpriset, säger John.

Det var en rörd och sam-
tidigt väldigt lycklig John 
Hansson, från Alebackens 
SK, som under öronbedö-
vande jubel och applåder 
steg upp på scenen för att 
motta utmärkelsen Årets ski-
dambassadör.

– Jag fällde en tår när jag 
skulle hålla tacktalet. Detta 
är stort! Att lilla Alebacken 
som drivs av ideella krafter 
kan vinna detta pris i kon-
kurrens med andra jättelika 
anläggningar i Sverige är 
häftigt.

Juryns motivering löd:
”Trots udda geografi skt 

läge och många gånger 
icke-vänligt skidåkarväder 
har Alebacken skapat en 
oemotståndlig anläggning 
som sträcker sig bortom 
alla förväntningar.  Kreativt 
engagemang, envist slit och 
mycket glimt i ögat har satt 
skidåkning på ett otippat 
ställe på Sverigekartan!”

Priset blev en vacker 
glasskulptur och ett diplom.

Om du ska sammanfatta 
den gångna säsongen?

– Den var bra. När jag 

säger bra så innebär det att 
vi kan betala våra räkningar 
och få ett litet överskott att 
investera i backen.

Vad är nästa projekt?
– Vi ska bredda barnback-

en och göra lite markjuste-
ringar.

Blir det någon downhill 
i backen i sommar?

– Jajamän! Anläggningen 
håller öppen för cykling var-
je lördag.

JONAS ANDERSSON

Alebacken har av branschorganisationen SLAO röstats fram till Årets skidambassadör 2014.

John Hansson från Alebackens SK tog emot priset vid en gala i 
Åre.
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nar en ort.

Vad driver dem och 
hur ser framgångsrecep-
tet ut?

Riksdagsledamot, Mi-
kael Cederbratt (M), tog 
med sig partivännen i 
Ale, Mikael Berglund, på 
ett pizzabesök hos Bella 
Mia i Nödinge.

Pizza & Politik är en mo-
derat valturné med syftet 
att ta reda på pizzabagarnas 
villkor och syn på livet som 
företagare i Sverige. Mikael 
Cederbratt gjorde sitt för-
sta besök tillsammans med 
kommunalrådet, Mikael 
Berglund, på pizzeria Bella 
Mia på Ale Torg.

Ägaren Nail Yuksel har 

varit verksam i Nödinge de 
senaste sju åren. Han har 
också öppnat ytterligare en 
restaurang i Gamlestan. 

– Vi är tacksamma för vad 
vi har lyckats skapa. Idag 
är det inte lika lätt att star-
ta egen pizzeria. Kraven är 
större och reglerna skärpta. 
Du måste ha fettavskiljare, 
brunnar, separata omkläd-
ningsrum, dusch, handi-
kappvänlig toalett med mera. 
Jag förstår att det måste vara 
så, men det är samtidigt svårt 
för den som inte har något 
att klara av investeringarna 
i uppstarten, säger Nail Yuk-
sel.

Redovisningen med ett 
avancerat kassaregister har 
också inneburit en betydan-
de förändring.

– Men det är bara positivt. 
Nu konkurrerar alla på sam-
ma villkor. Det tycker jag är 
bra, svarar Nail Yuksel.

Arbetslösheten bland ny-
anlända är stor i Sverige. Mi-
kael Berglund undrade om 
han kunde få lite tips på hur 
samhället ska kunna hjälpa 
dem effektivare.

– Nummer ett är språket. 
Sedan måste de få komma 
ut i arbetslivet, praktik eller 
anställning med stöd från 
Arbetsförmedlingen. Vi tar 
emot många här. Jag säger 
nästan aldrig nej, svarar Nail 
Yuksel.

Att miljöinspektörerna 
kommer med sina kritiska 
ögon har han inget emot. De 
gör enligt honom bara sitt 
jobb och hjälper faktiskt till 
med att utveckla verksam-
heten. Vad som däremot är 

konstigt är att miljöinspek-
tionen inte ställer samma 
krav i Göteborg som i Ale.

– Den frågan ska vi ta med 
oss. Vi borde verka för att 
man tar ett större helhets-
grepp. Villkoren ska inte 
skilja sig åt från kommun 
till kommun, menar Mikael 
Cederbratt som ville veta om 
det fanns mer som politiken 
kunde göra för att underlätta 
företagandet.

– Sänk skatten! Mina ar-
betare vill få mer kvar när 
skatten är betald.

På frågan om den sänkta 
arbetsgivareavgiften har på-
verkat Nail Yuksel och pizze-
ria Bella Mia får han först ett 
tvekande till svar, men sedan 
säger han:

– Jo, men visst har jag vå-
gat anställa, särskilt ungdo-
mar. Restaurangmomsen har 
jag inte märkt av eftersom 
jag har så få som sitter här 
och äter.

Hur stavas framgångs-
receptet för din verksam-
het?

– Kärlek. Jag gillar mitt 
yrke, är glad varje dag jag 
öppnar butiken. Sedan gäller 
det att ha fi na råvaror och 
rätt tomatsås.

Vi bjuds sedan på en sago-
lik kebabpizza och en variant 
med parmaskinka. Nail Yuk-
sel äter även han med stor 
förtjusning.

– Fast det får jag egent-
ligen inte göra. Jag är glu-
tenallergiker, men det går 
inte låta bli. Jag får ta en ta-
blett sen…

Kärleken till pizza gick 
det inte att ta miste på.

Moderater på pizzaturné. Mikael Cederbratt och Mikael Berglund gästade Nail Yuksel på Pizzeria 
Bella Mia i Nödinge.

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

Pizza på (m)enyn!
– Riksdagsledamot Mikael Cederbratt (M) 
gästade Pizzeria Bella Mia

NAIL YUKSEL

Familj: Gift, tre barn.
Uppväxt: Turkiet
Om pizzatrenden: Hawaii 
och Capricciosa säljer fortfa-
rande bäst, men kebabpiz-
zan har kommit starkt de 
sista tio åren.
Bästa försäljningsdagen: 
Nyårsdagen.
Specialitet 1: Pulled Pork 
Pizza.
Specialitet 2: Vi har glutenfri 
pizzabotten och laktosfri 
sås!

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-
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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se

Fritidshemmens dag fi rades i Nödinge…
NÖDINGE. Fritidshem-
mens dag är en årligen 
återkommande höjd-
punkt på Nödingesko-
lan.

Skolgården förvandlas 
till ett gigantiskt aktivi-
tetsområde.

– Jättekul, säger kom-
pisarna Angela Ahlqvist 
och Julia Jonsson Dam-
mgård i klass 2b.

Den andra tisdagen i maj 
varje år fi ras Fritidshemmens 
dag. Den 13 maj var det allt-
så åter dags. Temat 2014 var 
”kunskap i gemenskap”.

Festligheterna på Nö-
dingeskolan drog igång 
klockan halv tre på eftermid-
dagen och pågick under tre 
timmar. En hel del föräldrar 
besökte arrangemanget, som 
bland annat bjöd på diverse 
olika lekar, loppmarknad och 
servering.

Regnet hängde i luften, 

men höll sig tack och lov på 
behörigt avstånd hela efter-
middagen. Eleverna stortriv-
des.

– Vi har spelat King och 
köpt popcorn, förklarade 
Julia.

Säckhoppningen var nog 
den av programpunkterna 
som framkallade fl est skratt. 

Tävlingsinstinkten var på-
taglig hos eleverna, men 
ibland gick det inte riktigt 
som deltagarna hade tänkt 
sig.

– En jättebra dag och 
många roliga saker att göra, 
konstaterade Angela Ahl-
qvist.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Labyrint 
är ett populärt tv-pro-
gram som visas på SVT:s 
Barnkanalen.

Programmet utgjorde 
basen för de händelser 
som utspelade sig på 
Älvängenskolan i sam-
band med Fritidshem-
mens dag.

Ingen kunde undgå att det 
var Fritidshemmens dag. 
En stor banderoll täckte ena 
sidan av träborgen mitt på 
skolgården. På borgens tak 
fanns Sandra Andersson 
och Anders Bertilsson, 
samordnare för aktiviteter-
na, som gav barnen instruk-
tioner om de uppdrag som 
väntade.

Labyrint är ett tävlings-
program i en fi ktiv fanta-
sivärld. Tre barn tävlar i varje 
program mot Daidalos och 
hans skapelser i labyrintvärl-
den. Barnen ska samla livs-
pucklar och klara sig ifrån att 
bli slajmade.

Älvängenskolan hade 
iordningställt en egen laby-
rintvärld och eleverna fi ck 
ta sig mellan de olika statio-
nerna. Barnen var uppdelade 
i grupper om sex deltagare i 
varje. Aktiviteterna genom-
fördes årskursvis, F-2.

– Dagen är uppbyggd på 
samarbete, att barnen ska 
kämpa tillsammans och ha 
roligt.

För att mätta hungriga 
magar hade personalen ord-
nat med korvgrillning. Kön 
ringlade sig lång och elever-
na åt med god aptit.

JONAS ANDERSSON

…och på Älvängenskolan

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 12 maj
Bostadsinbrott
Inbrott på Kungsvägen i 
Alvhem. Gärningsmannen 
bryter upp fönstret till var-
dagsrummet och tar sig in 
i bostaden. Tv-spel och ett 
guldarmband tillgrips.

Tisdag 13 maj
Olaga hot
En person gör sig skyldig till 
olaga hot och föregivande av 
allmän ställning sedan han 
utger sig för att vara polis 
och kräver att få komma in 
på Fridhems äldreboende i 
Surte. När personalen vägrar 
att släppa in mannen hotar 
han att slå ihjäl densamma. 

Inbrott i klubbstugan och 
tillhörande container hos Ale 
Trialklubb. En motorcykel, 
kablar, nycklar, kontanter 
och diverse annat gods till-
grips.

Onsdag 14 maj
Narkotikabrott
Från Södra Klöverstigen i 
Nödinge medtas en man för 
provtagning då han visar 
tydliga tecken på drogpåver-
kan. Mannen är i 30-årsål-
dern och misstänks för ringa 
narkotikabrott eget bruk. En 
mindre mängd narkotika tas 
i beslag.

Skadegörelse på Nöding-
eskolan. Någon kastar in en 
stolpe genom fönsterrutan 
på Nödingeskolan.

 Klasskompisarna Angela Ahlqvist och Julia Jonsson 
 Dammgård hade kul på Fritidshemmens dag i Nödinge. 

Mer än
bara lokal-

tidning

Printshop
Film

Webb
Reklam
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I förra veckan anordnades Lilla Vetenskapsfestivalen för 
andra året i rad på förskolorna i Surte. Då gjordes aktiviteter 
tillsammans med barnen som byggde på tema luft. Det hela 
avslutades med ett uppskattat bilrace. Åtta deltagande bilar 
ställde upp i olika heat. Det blev en spännande final mellan 
Junibacken och Nalle Puh. Segern gick till Nalle Puh som fick 
välförtjänta applåder och en segerpokal.

Bilrace
i Surte

 Samarbete var nyckelordet när Fritidshemmens dag firades 
 på Älvängenskolan. 

Loppmarknaden var populär.
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS ÄNGGATAN 7, VÅN 3/3 BOAREA CA 39.5 M² / 1 ROK ACCEPTERAT PRIS 550 000 KR
AVGIFT 1 469 KR/MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV  OCH PARKERING  VISAS TO 22/5 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR
ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 1 ROK - CENTRALA ÄLVÄNGEN - LÅG MÅNADSAVGIFT
Välkommen till denna lägenhet som ligger i centrala Älvängen. 1 rum och kök om 39,5 kvm med låg månadsavgift, endast
1.469 kr/mån! Perfekt för studenten eller för den som vill bo billigt. Eget vindsförråd i lägenheten om ca 8 kvm och ett
stenkast från tågpendeln som tar dig snabbt och smidigt till Göteborg på 20 min. ADRESS ALKALIEVÄGEN 21A, VÅN 1/3 BOAREA CA 65 M²

3 ROK ACCEPTERAT PRIS 795 000 KR AVGIFT 3 680
KR/MÅN VISAS TO 22/5 17.30-18.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 3 ROK - CENTRALA BOHUS
Vi kan nu erbjuda en mycket välplanerad och fin bostadrätt
om 65 kvm med balkong i söderläge. Gångavstånd till det
mesta såsom skolor, affärer och kommunikationer.

ALE. Den ena positiva 
rapporten om Ale avlö-
ser den andra.

Nu visar färsk statis-
tisk från SCB att Ales 
villapriser ökar mest 
i Västra Götaland det 
senaste året.

Tidningen Fokus ran-
kar var det är bäst att 
bo och placerar Ale på 
plats 61 av Sveriges 290 
kommuner.

För första gången är huspri-
set för ett småhus i Ale hö-
gre än medelpriset i övriga 
Sverige. Sedan pendeln och 
nya E45 färdigställdes stiger 
huspriserna i Ale mer än i 
grannkommunerna. Sam-
tidigt redovisar tidningen 

Fokus med hjälp av fem un-
derkategorier och 45 variab-
ler var det är bäst att bo. Ale 
landar på plats 61 av landets 
290 kommuner. Analysen 
omfattar allt från huspriser 
och arbetslöshet till bred-
bandstillgång och antalet 
sportanläggningar.

– Det här förstärker bild-
en av att det är tryggt att 
köpa bostad i Ale och de 
som redan äger ett hus kan 
glädjas åt en god investering. 
Alla dessa positiva rapporter 
ger oss energi och jag tror 
även aleborna mår bra av att 
läsa om det. Stolta alebor är 
en tillgång för kommunen. 
Däremot är jag inte direkt 
förvånad. Av det jag hör ute 
på gatorna så är det en allt 
mer positiv bild av vardagen 
i Ale, säger Kommunsty-

relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Enligt honom är Ale bara 
i början på en lång resa. För-
bättringsområdena är fortfa-
rande många.

– Det finns mer att göra, 
men vi måste göra det till-
sammans. Kommunen kan 
inte själv göra allt. Närings-
livsklimatet vände vi tillsam-
mans med företagarna och 
våra tjänstemän. På samma 
sätt försöker vi nu vända 
trenden i skolan. Service-
graden ut mot aleborna kan 

också förbättras med ett 
ännu tydligare kundfokus, 
säger Berglund.

Två faktorer
Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson konstaterar 
att det är två drivande fakto-
rer som gör att Ale sticker ut 
positivt. En ny infrastruktur 
och en allmän bostadsbrist i 
regionen.

– Genom Alependeln har 
kommunen fått ett nytt va-
rumärke. Pendeltåget har 
satt Ale på kartan och efter-

som vi ligger ganska långt ef-
ter i prisutvecklingen har det 
varit lätt att få göteborgare 
nyfikna på att flytta hit. Nu 
knapar vi in på övriga krans-
kommuner, men det kom-
mer att ta ytterligare ett par 
år innan Ale är ikapp. Det 
medför att det kommer vara 
fortsatt lätt att göra en bra 
husaffär i Ale, vilket borgar 
för en ökad inflyttning, säger 
Magnus Blombergsson.

Oppositionsråd, Paula 
Örn (S), gläds åt utveckling-
en och menar att närheten 

till Göteborg är en starkt bi-
dragande faktor.

– Vi är numera mer än 
någonsin en stark del av Gö-
teborg. Med den förbättrade 
infrastrukturen har vi blivit 
en attraktivare inflyttnings-
kommun. Nu gäller det att 
ligga på för att utveckla re-
sultaten i skolan. Det om 
något kommer att kunna ge 
Ale en ännu bättre knuff i 
rätt riktning.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Huspriserna stiger mest i Ale

VILLAPRISER

Kommun Snittpris kvm jmf 12 mån               120 kvm villa
Ale 20 396  +18%   2 447 520
Kungälv 25 662  +5%   3 079 440
Partille 29 653  +7%   3 558 360
Lerum 22 552  +13%   2 706 240
Mölndal 28 638  +10%   3 436 560
Härryda 27 059  -1%   3 247 080
Göteborg 31 031  +6%   3 723 720
GR 26 911  +7%   3 229 320
RIKET 19 335  +6%   2 320 200

– Flera positiva rapporter gläder kommunledningen

Ales huspriser har stigit mest i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna. En prisökningen som lär fortsätta.
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Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  
(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Vår- och sommar- 
erbjudanden i butiken

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33
Gäller ej linser och körkort

2 par enkelslipade Ett par vita och ett par solglasögon 

endast 1875:-
Alla bågar i butiken ingår!

Nytillpassning linser: 
695:-  inkl. provlinser och väska

Erbjudande!
Vid köp av 
progressiva 
glas ingår det 
fotokromatiska 
glas eller läs-/
solglas med 
styrka.

STARRKÄRR. Förra sön-
dagen var det invigning av 
Frälsarkransen på den nyaste 
delen av Starrkärrs kyrko-
gård. Frälsarkransen består 
av ett antal olikfärgade pär-
lor där varje pärla har sin 
betydelse.

– På kyrkogården i Starr-
kärr har vi anlagt en medi-
tationsvandring som en stor 
Frälsarkrans med stenar 
istället för pärlor, förklarar 
diakon Ingela Fransson.

I samband med sönda-
gens invigning hölls en fri-
luftsgudstjänst och i direkt 
anslutning till det en invig-
ningsceremoni.

JONAS ANDERSSON

Frälsarkransen invigd

Frälsarkransen är en meditationsvandring på Starrkärrs kyrkogård. 
Frälsarkransen består av ett antal olikfärgade stenar. Varje färg 
och sten har sin betydelse.

Tipspromenad på Kungsgården
Söndag 25 maj - Starttid: 10.00-13.00
Vuxen: 20:-, Barn: 10:-
I restaurangen serveras söndagsbuffé 
och dagen till ära bjuds mor på en dessert.

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Personalens proteströs-
ter hörs allt mer på Vikadamm i 
Älvängen.

– Det måste ske en förändring nu. Vi 
orkar inte längre, det är människor vi 
jobbar med, säger de i ett uttalande.

I samband med en av fl era omorga-
nisationer har det uppstått en under-
bemanning som ännu inte är löst.

I onsdags träffade delar av personalen på Vi-
kadamm ansvariga tjänstemän och politiker. 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Boel Holgersson (C) och vice 
ordförande Eva Eriksson (S) lyssnade till-
sammans med äldreomsorgschef, Ann-Sofi e 
Borg och enhetschef Maria Benninger, på 
alla de synpunkter som personalen framförde 
angående arbetsmiljön och förutsättningarna 
för en god omvårdnad på Vikadamm. Kriti-
ken handlar främst om en underbemanning 
som har uppstått på grund av att sex platser 
som skulle ha avvecklats istället har blivit kvar. 
Detta samtidigt som personalen fl yttats till 
Backavik i Nödinge.

– Ja, det är en korrekt beskrivning. Vi får 
inte till bemanningen varje dag just nu. Inför 
budgetåret 2014 beslutades att stänga avdel-
ningen Tillfällig vistelse på Vikadamm. 18 
platser skulle bort samtidigt som vi öppnade 
en ny avdelning på Backavik. Tyvärr felbe-
dömdes behovet och vi har tvingats ha kvar 
sex platser i Älvängen, säger Ann-Sofi e Borg, 
verksamhetschef för äldreomsorgen i Ale.

Ökad belastning
Konsekvensen av överbeläggningen har med-
fört en ökad arbetsbelastning för personalen 
på Vikadamm. Underbemanningen har inte 
gått att komma till rätta med, då rekryteringen 
av timvikarier och ny personal har varit svår.

– Vi försöker hitta en mer långsiktig lös-
ning och har också infört en ny arbetsmetod 
som kallas ”Relationsinriktat arbetssätt” och 
som fokuserar på personalens relation med 
den boende. Arbetsuppgifterna tydliggörs is-

tället för att alla är inblandade i allt. Hittills 
har det uppfattats som positivt, säger Ann-So-
fi e Borg.

Boel Holgersson och Eva Eriksson uttryck-
te en oro över personalens reaktioner på mö-
tet, men litar fullt på sina chefer. De har lovat 
att följa utvecklingen mycket noga. Holgers-
son gjorde redan på torsdagen ett arbetsplats-
besök på Vikadamm.

– Det var mycket givande. Personalen jag 
mötte gav en delvis annorlunda bild. De var 
glada över det nya arbetssättet som ger större 
utrymme att arbeta med de boende både en-
skilt och i grupp. Cheferna gör sitt bästa med 
att försöka skapa så bra förutsättningar som 
möjligt. 

Personalen vill vara anonym
Personalen som lokaltidningen talat med ber 
om att få vara anonym för att inte utsättas för 
påtryckningar, men beskriver den rådande ar-
betssituationen som ohållbar.

– Vi har idag 16 personer att ta hand om 
med samma personalstyrka som för tio. Det 
gör att vi inte hinner med. Många blir lidande. 
På morgonen kan det dröja till halv tolv inn-
an den siste får hjälp att komma upp. Vi vill 
inte ha det så, ingen vill ha det så. Det måste 
ske en förändring nu. Problemet är också att 
de som blivit kvar är personer som kräver re-
habträning, men denna kompetens har redan 
skickats iväg. Det är meningen att vi ska hinna 
med det också, men någonstans går ju grän-
sen, säger personalen.

Fackförbundet Kommunal riktar också 
stark kritik mot Ale kommun eftersom de ne-
kades att närvara vid personalens möte med 
politikerna och ansvariga tjänstemän.

– När stämningen är så infekterad och vi får 
så många samtal borde det vara lämpligt att vi 
sitter med, men vi fi ck beskedet att facket inte 
var välkommet, säger Bertil Andersson.

Ann-Sofi e Borg menar å sin sida att det re-
dan fi nns en bra dialog med facket och att det-
ta var ett möte för personalen och politiken.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Personalprotester på Vikadamm
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS ÄNGGATAN 7, VÅN 3/3 BOAREA CA 39.5 M² / 1 ROK ACCEPTERAT PRIS 550 000 KR
AVGIFT 1 469 KR/MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV  OCH PARKERING  VISAS TO 22/5 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR
ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 1 ROK - CENTRALA ÄLVÄNGEN - LÅG MÅNADSAVGIFT
Välkommen till denna lägenhet som ligger i centrala Älvängen. 1 rum och kök om 39,5 kvm med låg månadsavgift, endast
1.469 kr/mån! Perfekt för studenten eller för den som vill bo billigt. Eget vindsförråd i lägenheten om ca 8 kvm och ett
stenkast från tågpendeln som tar dig snabbt och smidigt till Göteborg på 20 min. ADRESS ALKALIEVÄGEN 21A, VÅN 1/3 BOAREA CA 65 M²

3 ROK ACCEPTERAT PRIS 795 000 KR AVGIFT 3 680
KR/MÅN VISAS TO 22/5 17.30-18.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 3 ROK - CENTRALA BOHUS
Vi kan nu erbjuda en mycket välplanerad och fin bostadrätt
om 65 kvm med balkong i söderläge. Gångavstånd till det
mesta såsom skolor, affärer och kommunikationer.

ALE. Den ena positiva 
rapporten om Ale avlö-
ser den andra.

Nu visar färsk statis-
tisk från SCB att Ales 
villapriser ökar mest 
i Västra Götaland det 
senaste året.

Tidningen Fokus ran-
kar var det är bäst att 
bo och placerar Ale på 
plats 61 av Sveriges 290 
kommuner.

För första gången är huspri-
set för ett småhus i Ale hö-
gre än medelpriset i övriga 
Sverige. Sedan pendeln och 
nya E45 färdigställdes stiger 
huspriserna i Ale mer än i 
grannkommunerna. Sam-
tidigt redovisar tidningen 

Fokus med hjälp av fem un-
derkategorier och 45 variab-
ler var det är bäst att bo. Ale 
landar på plats 61 av landets 
290 kommuner. Analysen 
omfattar allt från huspriser 
och arbetslöshet till bred-
bandstillgång och antalet 
sportanläggningar.

– Det här förstärker bild-
en av att det är tryggt att 
köpa bostad i Ale och de 
som redan äger ett hus kan 
glädjas åt en god investering. 
Alla dessa positiva rapporter 
ger oss energi och jag tror 
även aleborna mår bra av att 
läsa om det. Stolta alebor är 
en tillgång för kommunen. 
Däremot är jag inte direkt 
förvånad. Av det jag hör ute 
på gatorna så är det en allt 
mer positiv bild av vardagen 
i Ale, säger Kommunsty-

relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Enligt honom är Ale bara 
i början på en lång resa. För-
bättringsområdena är fortfa-
rande många.

– Det finns mer att göra, 
men vi måste göra det till-
sammans. Kommunen kan 
inte själv göra allt. Närings-
livsklimatet vände vi tillsam-
mans med företagarna och 
våra tjänstemän. På samma 
sätt försöker vi nu vända 
trenden i skolan. Service-
graden ut mot aleborna kan 

också förbättras med ett 
ännu tydligare kundfokus, 
säger Berglund.

Två faktorer
Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson konstaterar 
att det är två drivande fakto-
rer som gör att Ale sticker ut 
positivt. En ny infrastruktur 
och en allmän bostadsbrist i 
regionen.

– Genom Alependeln har 
kommunen fått ett nytt va-
rumärke. Pendeltåget har 
satt Ale på kartan och efter-

som vi ligger ganska långt ef-
ter i prisutvecklingen har det 
varit lätt att få göteborgare 
nyfikna på att flytta hit. Nu 
knapar vi in på övriga krans-
kommuner, men det kom-
mer att ta ytterligare ett par 
år innan Ale är ikapp. Det 
medför att det kommer vara 
fortsatt lätt att göra en bra 
husaffär i Ale, vilket borgar 
för en ökad inflyttning, säger 
Magnus Blombergsson.

Oppositionsråd, Paula 
Örn (S), gläds åt utveckling-
en och menar att närheten 

till Göteborg är en starkt bi-
dragande faktor.

– Vi är numera mer än 
någonsin en stark del av Gö-
teborg. Med den förbättrade 
infrastrukturen har vi blivit 
en attraktivare inflyttnings-
kommun. Nu gäller det att 
ligga på för att utveckla re-
sultaten i skolan. Det om 
något kommer att kunna ge 
Ale en ännu bättre knuff i 
rätt riktning.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Huspriserna stiger mest i Ale

VILLAPRISER

Kommun Snittpris kvm jmf 12 mån               120 kvm villa
Ale 20 396  +18%   2 447 520
Kungälv 25 662  +5%   3 079 440
Partille 29 653  +7%   3 558 360
Lerum 22 552  +13%   2 706 240
Mölndal 28 638  +10%   3 436 560
Härryda 27 059  -1%   3 247 080
Göteborg 31 031  +6%   3 723 720
GR 26 911  +7%   3 229 320
RIKET 19 335  +6%   2 320 200

– Flera positiva rapporter gläder kommunledningen

Ales huspriser har stigit mest i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna. En prisökningen som lär fortsätta.

NUMMER 20         VECKA 21| 13

Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  
(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Vår- och sommar- 
erbjudanden i butiken

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33
Gäller ej linser och körkort

2 par enkelslipade Ett par vita och ett par solglasögon 

endast 1875:-
Alla bågar i butiken ingår!

Nytillpassning linser: 
695:-  inkl. provlinser och väska

Erbjudande!
Vid köp av 
progressiva 
glas ingår det 
fotokromatiska 
glas eller läs-/
solglas med 
styrka.

STARRKÄRR. Förra sön-
dagen var det invigning av 
Frälsarkransen på den nyaste 
delen av Starrkärrs kyrko-
gård. Frälsarkransen består 
av ett antal olikfärgade pär-
lor där varje pärla har sin 
betydelse.

– På kyrkogården i Starr-
kärr har vi anlagt en medi-
tationsvandring som en stor 
Frälsarkrans med stenar 
istället för pärlor, förklarar 
diakon Ingela Fransson.

I samband med sönda-
gens invigning hölls en fri-
luftsgudstjänst och i direkt 
anslutning till det en invig-
ningsceremoni.

JONAS ANDERSSON

Frälsarkransen invigd

Frälsarkransen är en meditationsvandring på Starrkärrs kyrkogård. 
Frälsarkransen består av ett antal olikfärgade stenar. Varje färg 
och sten har sin betydelse.

Tipspromenad på Kungsgården
Söndag 25 maj - Starttid: 10.00-13.00
Vuxen: 20:-, Barn: 10:-
I restaurangen serveras söndagsbuffé 
och dagen till ära bjuds mor på en dessert.

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Personalens proteströs-
ter hörs allt mer på Vikadamm i 
Älvängen.

– Det måste ske en förändring nu. Vi 
orkar inte längre, det är människor vi 
jobbar med, säger de i ett uttalande.

I samband med en av fl era omorga-
nisationer har det uppstått en under-
bemanning som ännu inte är löst.

I onsdags träffade delar av personalen på Vi-
kadamm ansvariga tjänstemän och politiker. 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Boel Holgersson (C) och vice 
ordförande Eva Eriksson (S) lyssnade till-
sammans med äldreomsorgschef, Ann-Sofi e 
Borg och enhetschef Maria Benninger, på 
alla de synpunkter som personalen framförde 
angående arbetsmiljön och förutsättningarna 
för en god omvårdnad på Vikadamm. Kriti-
ken handlar främst om en underbemanning 
som har uppstått på grund av att sex platser 
som skulle ha avvecklats istället har blivit kvar. 
Detta samtidigt som personalen fl yttats till 
Backavik i Nödinge.

– Ja, det är en korrekt beskrivning. Vi får 
inte till bemanningen varje dag just nu. Inför 
budgetåret 2014 beslutades att stänga avdel-
ningen Tillfällig vistelse på Vikadamm. 18 
platser skulle bort samtidigt som vi öppnade 
en ny avdelning på Backavik. Tyvärr felbe-
dömdes behovet och vi har tvingats ha kvar 
sex platser i Älvängen, säger Ann-Sofi e Borg, 
verksamhetschef för äldreomsorgen i Ale.

Ökad belastning
Konsekvensen av överbeläggningen har med-
fört en ökad arbetsbelastning för personalen 
på Vikadamm. Underbemanningen har inte 
gått att komma till rätta med, då rekryteringen 
av timvikarier och ny personal har varit svår.

– Vi försöker hitta en mer långsiktig lös-
ning och har också infört en ny arbetsmetod 
som kallas ”Relationsinriktat arbetssätt” och 
som fokuserar på personalens relation med 
den boende. Arbetsuppgifterna tydliggörs is-

tället för att alla är inblandade i allt. Hittills 
har det uppfattats som positivt, säger Ann-So-
fi e Borg.

Boel Holgersson och Eva Eriksson uttryck-
te en oro över personalens reaktioner på mö-
tet, men litar fullt på sina chefer. De har lovat 
att följa utvecklingen mycket noga. Holgers-
son gjorde redan på torsdagen ett arbetsplats-
besök på Vikadamm.

– Det var mycket givande. Personalen jag 
mötte gav en delvis annorlunda bild. De var 
glada över det nya arbetssättet som ger större 
utrymme att arbeta med de boende både en-
skilt och i grupp. Cheferna gör sitt bästa med 
att försöka skapa så bra förutsättningar som 
möjligt. 

Personalen vill vara anonym
Personalen som lokaltidningen talat med ber 
om att få vara anonym för att inte utsättas för 
påtryckningar, men beskriver den rådande ar-
betssituationen som ohållbar.

– Vi har idag 16 personer att ta hand om 
med samma personalstyrka som för tio. Det 
gör att vi inte hinner med. Många blir lidande. 
På morgonen kan det dröja till halv tolv inn-
an den siste får hjälp att komma upp. Vi vill 
inte ha det så, ingen vill ha det så. Det måste 
ske en förändring nu. Problemet är också att 
de som blivit kvar är personer som kräver re-
habträning, men denna kompetens har redan 
skickats iväg. Det är meningen att vi ska hinna 
med det också, men någonstans går ju grän-
sen, säger personalen.

Fackförbundet Kommunal riktar också 
stark kritik mot Ale kommun eftersom de ne-
kades att närvara vid personalens möte med 
politikerna och ansvariga tjänstemän.

– När stämningen är så infekterad och vi får 
så många samtal borde det vara lämpligt att vi 
sitter med, men vi fi ck beskedet att facket inte 
var välkommet, säger Bertil Andersson.

Ann-Sofi e Borg menar å sin sida att det re-
dan fi nns en bra dialog med facket och att det-
ta var ett möte för personalen och politiken.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Personalprotester på Vikadamm
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Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

ALAFORS. På Mor Annas 
förskola uppmärksam-
mades Förskolans dag 
med friidrott.

Solen strålade och 
barnen var fyllda av 
energi.

Höjdhopp, löpning, 
längdhopp och balans-
gång stod på program-
met.

Samtliga förskolebarn i ål-
dern 1-6 år deltog i aktivite-
terna på Mor Annas förskola. 
Friidrottsdagen var uppskat-
tad, det märktes tydligt.

– Vi har tur med vädret 
och då blir allt så mycket 
lättare. Barnen gillar den här 
typen av arrangemang och 
att få vara ute och leka, säger 
förskollärare Linda Skån-
berg.

Ballonger och affi scher 
med Lärarförbundet som av-
sändare hade satts upp för att 
manifestera Förskolans dag.

– Förskolan spelar en vik-

tig roll i barnens liv. Vi utgör 
ett komplement till hemmet. 
Här läggs grunden för bar-
nens fortsatta skolgång, sä-
ger Linda Skånberg.

På Mor Annas förskola 
var alla vinnare denna tors-
dagsförmiddag, oavsett om 
man hoppade långt eller 
kort, sprang fort eller lång-
samt.

– Detta är bara ett exem-
pel på pedagogisk utveckling 
i förskolan, avslutar Linda 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON
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Lunchrestaurang 
& café

7000 m2 
lågprisvaruhus

MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé,
dricka & kaffe

Veckans lunchmeny 
hittar du alltid på
www.kladkallaren.se

Tårtkalas på
Nordgärdets förskola
– Riksdagsledamot överraskade personalen

Personalen på Nordgärdets förskola i Surte uppvaktades med tårta av riksdagsledamot Camilla 
Waltersson Grönvall (M) och kommunalrådet Mikael Berglund (M).

 Lewin tyckte att längdhopp var en höjdare. 

Balansgång var en av aktivi-
teterna som barnen fick göra 
under friidrottsdagen.

SURTE. I torsdags fi ra-
des Förskolans dag.

Riksdagsledamot Ca-
milla Waltersson Grön-
vall (M) och kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M) överraskade perso-
nalen på Nordgärdets 
förskola.

– Den här ska ni ha, 
som en symbol för att 
vi i Sverige har världens 
bästa förskola, sade Ca-
milla och överräckte en 
mumsig prinsesstårta.

Eleverna på Nordgärdets 
förskola var sannerligen 
på tårna när Camilla Wal-
tersson Grönvall och hen-
nes partikamrat Mikael 
Berglund gjorde entré.

– De har varit glada och 
uppskruvade hela morgonen, 
förklarade förskollärare Bar-
bro Jonemark.

– Må de fortsätta att ha en 

positiv bild av oss politiker 
även i framtiden, skrattade 
Camilla som togs med på en 
rundvandring mellan avdel-
ningar och fi ck uppleva allti-
från mysrum till bilrum.

– Härligt att mötas av så-
dana här öppna och glada 
barn, sade Camilla Walters-
son Grönvall som lovade att 
återkomma till Nordgärdets 
förskola redan om en vecka 
för att fördjupa sig i perso-
nalens arbete.

Lyft förskolan
Camilla Waltersson Grön-
vall från Lilla Edet har suttit 
i riksdagen sedan 2010 med 
ansvar för frågor som berör 
just förskoleverksamheten. 
Hon har spelat in ett antal 
förslag som regeringen fattat 
beslut om.

– Alliansregeringen har 
lyft förskolan som ingen re-
gering tidigare åstadkommit. 
Vi har förtydligat och skärpt 
det pedagogiska uppdraget 
samt lyft förskollärarens vik-
tiga roll. Det fi nns ett stort 
behov av fl er förskollärare 

och att säkerställa att alla 
förskolor hålla samma höga 
kvalitet, säger Camilla Wal-
tersson Grönvall.

– Därför har regeringen 
anslagit en summa om 650 
miljoner. Pengarna skall an-
vändas till att minska stora 
barngrupper, öka personal-
tätheten och höja kompe-
tensnivån genom en sökbar 
kvalitetspeng där huvudman-
nen ansöker efter de lokala 
förutsättningar som råder. 
Behoven ser oerhört olika ut. 
Pengarna skall också använ-
das till att öka antalet platser 
på förskollärarutbildningen, 
fortbildning och utbildning 
av barnskötare, förskollärare 
och förskolechefer. Sist men 
inte minst vill jag poängtera 
det faktum att Skolinspek-
tionen får mandat att göra 
tillsyn av såväl kommunala 
som privata förskolor.

Förutom politikerbesö-
ket så passade Nordgärdets 
förskola på att fi ra dagen 
med sångsamling, glass och 
avslutningsvis en vårfest till-
sammans med föräldrarna.

…och i Alafors var det full aktivitet
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Bibliotek över 
hela Sverige jobbar i dag ak-
tivt med sommarläsning. Ak-
tiviteten heter lite olika, men 
i Ale lyder projektet under 
namnet Sommarboken. 

Sommarboken är lustläs-
ning utan prestations- eller 
tävlingsmoment för barn i 
åldern 8-12 år. Barnen lånar 
och läser vad de vill; kapitel-
böcker, faktaböcker, serier, 
ljudböcker och daisy.

– I Ale har vi Klubb Som-
marboken som vänder sig till 
just den här åldersgruppen. 
Vi träffas tre måndagar på 
Ale bibliotek, förklarar bib-
liotekarie Sara Dahl. 

Den första träffen äger 
rum den 16 juni då barnen 
uppmanas att hämta sin 
Sommarbokenpåse och fylla 
den med böcker.

Måndagen den 30 juni 

bjuds det boktips och skatt-
jakt. Avslutningen sker den 
11 augusti med ytterligare 
boktips, bokpresent och tårt-
kalas.

– Vi hoppas att detta ini-

tiativ ska uppmuntra många 
unga till läsning i sommar, 
säger Sara Dahl.

JONAS ANDERSSON

Klubb Sommarboken ska förhoppningsvis uppmuntra många 
unga till läsning. Klubb Sommarboken vänder sig till barn i 
åldern 8-12 år.

Klubb Sommarboken på Ale bibliotek
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ÄLVÄNGEN. Göteborgs 
stifts biskop Per Eckerdal 
genomförde i förra veckan 
en biskopsvisitation av Starr-
kärr-Kilanda församling.

På onsdagen träffade Eck-
erdal församlings anställda 
och senare på kvällen de 
förtroendevalda. Däremel-
lan fanns tid över till ett 
besök på lokaltidningen. 
Därutöver skedde ett möte 
med kommunalråden Mi-
kael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) och kommu-
nens stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson, för att dis-
kutera framtidsfrågor.

– Det fi nns en uttalad för-
hoppning om att bygga en 
ny kyrka i församlingen vil-
ket är tämligen unikt. Något 
defi nitivt beslut i frågan fi nns 
inte, det gäller att klara ut 
ekonomin och klara av han-
teringen av befi ntliga kyrkor 
som församlingen ansvarar 
för, säger Per Eckerdal.

På söndagen hölls en 
festhögmässa med visitation 
i Starrkärrs kyrka där Per 
Eckerdal redogjorde för sina 
intryck av församlingen.

JONAS ANDERSSON Biskop Per Eckerdal.

Biskopsvisitation i Starrkärr-Kilanda

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

ÄLVÄNGEN. Barnkörerna i 
Starrkärr-Kilanda församling 
består av tre körer; Älväng-
ens barnkör och gNola samt 
Juniorkören. De första har 
varit för förskoleklass och 
lågstadieålder och den senare 
för mellanstadiet. I onsdags 
hölls en våravslutningskon-

sert i Älvängens Blå kyrka.
– Några gånger om året 

sjunger alla barnen tillsam-
mans och det blir en härlig 
glädje när alla sjunger så näs-
tan taket lyfter sig, säger kör-
ledare Sabina Nilsson.

– Efter orgelfanfaren som 
spelades på orgel av vår yngs-

ta orgelelev sjöng körerna 
ett smakprov ur vårtermi-
nens repertoar. Vi hoppas på 
mersmak efter sommarup-
pehållet och ser fram emot 
kommande konserter till 
hösten igen, avslutar Sabina 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Barnkörerna i Starrkärr-Kilanda församling hade en gemensam våravslutningskonsert i onsdags 
kväll.

Avslutningskonsert i Blå kyrkan
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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

Köp 3
Betala för 2

2 st 
Grizzly Piké

299:-

Cream top
Marin & Offwhite

399:-
Ord pris 499:-
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Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv
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ALAFORS. På Mor Annas 
förskola uppmärksam-
mades Förskolans dag 
med friidrott.

Solen strålade och 
barnen var fyllda av 
energi.

Höjdhopp, löpning, 
längdhopp och balans-
gång stod på program-
met.

Samtliga förskolebarn i ål-
dern 1-6 år deltog i aktivite-
terna på Mor Annas förskola. 
Friidrottsdagen var uppskat-
tad, det märktes tydligt.

– Vi har tur med vädret 
och då blir allt så mycket 
lättare. Barnen gillar den här 
typen av arrangemang och 
att få vara ute och leka, säger 
förskollärare Linda Skån-
berg.

Ballonger och affi scher 
med Lärarförbundet som av-
sändare hade satts upp för att 
manifestera Förskolans dag.

– Förskolan spelar en vik-

tig roll i barnens liv. Vi utgör 
ett komplement till hemmet. 
Här läggs grunden för bar-
nens fortsatta skolgång, sä-
ger Linda Skånberg.

På Mor Annas förskola 
var alla vinnare denna tors-
dagsförmiddag, oavsett om 
man hoppade långt eller 
kort, sprang fort eller lång-
samt.

– Detta är bara ett exem-
pel på pedagogisk utveckling 
i förskolan, avslutar Linda 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON
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Lunchrestaurang 
& café

7000 m2 
lågprisvaruhus

MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé,
dricka & kaffe

Veckans lunchmeny 
hittar du alltid på
www.kladkallaren.se

Tårtkalas på
Nordgärdets förskola
– Riksdagsledamot överraskade personalen

Personalen på Nordgärdets förskola i Surte uppvaktades med tårta av riksdagsledamot Camilla 
Waltersson Grönvall (M) och kommunalrådet Mikael Berglund (M).

 Lewin tyckte att längdhopp var en höjdare. 

Balansgång var en av aktivi-
teterna som barnen fick göra 
under friidrottsdagen.

SURTE. I torsdags fi ra-
des Förskolans dag.

Riksdagsledamot Ca-
milla Waltersson Grön-
vall (M) och kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M) överraskade perso-
nalen på Nordgärdets 
förskola.

– Den här ska ni ha, 
som en symbol för att 
vi i Sverige har världens 
bästa förskola, sade Ca-
milla och överräckte en 
mumsig prinsesstårta.

Eleverna på Nordgärdets 
förskola var sannerligen 
på tårna när Camilla Wal-
tersson Grönvall och hen-
nes partikamrat Mikael 
Berglund gjorde entré.

– De har varit glada och 
uppskruvade hela morgonen, 
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bro Jonemark.

– Må de fortsätta att ha en 

positiv bild av oss politiker 
även i framtiden, skrattade 
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Lyft förskolan
Camilla Waltersson Grön-
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…och i Alafors var det full aktivitet
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NÖDINGE. Bibliotek över 
hela Sverige jobbar i dag ak-
tivt med sommarläsning. Ak-
tiviteten heter lite olika, men 
i Ale lyder projektet under 
namnet Sommarboken. 

Sommarboken är lustläs-
ning utan prestations- eller 
tävlingsmoment för barn i 
åldern 8-12 år. Barnen lånar 
och läser vad de vill; kapitel-
böcker, faktaböcker, serier, 
ljudböcker och daisy.

– I Ale har vi Klubb Som-
marboken som vänder sig till 
just den här åldersgruppen. 
Vi träffas tre måndagar på 
Ale bibliotek, förklarar bib-
liotekarie Sara Dahl. 

Den första träffen äger 
rum den 16 juni då barnen 
uppmanas att hämta sin 
Sommarbokenpåse och fylla 
den med böcker.

Måndagen den 30 juni 

bjuds det boktips och skatt-
jakt. Avslutningen sker den 
11 augusti med ytterligare 
boktips, bokpresent och tårt-
kalas.

– Vi hoppas att detta ini-

tiativ ska uppmuntra många 
unga till läsning i sommar, 
säger Sara Dahl.

JONAS ANDERSSON

Klubb Sommarboken ska förhoppningsvis uppmuntra många 
unga till läsning. Klubb Sommarboken vänder sig till barn i 
åldern 8-12 år.

Klubb Sommarboken på Ale bibliotek
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ÄLVÄNGEN. Göteborgs 
stifts biskop Per Eckerdal 
genomförde i förra veckan 
en biskopsvisitation av Starr-
kärr-Kilanda församling.

På onsdagen träffade Eck-
erdal församlings anställda 
och senare på kvällen de 
förtroendevalda. Däremel-
lan fanns tid över till ett 
besök på lokaltidningen. 
Därutöver skedde ett möte 
med kommunalråden Mi-
kael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) och kommu-
nens stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson, för att dis-
kutera framtidsfrågor.

– Det fi nns en uttalad för-
hoppning om att bygga en 
ny kyrka i församlingen vil-
ket är tämligen unikt. Något 
defi nitivt beslut i frågan fi nns 
inte, det gäller att klara ut 
ekonomin och klara av han-
teringen av befi ntliga kyrkor 
som församlingen ansvarar 
för, säger Per Eckerdal.

På söndagen hölls en 
festhögmässa med visitation 
i Starrkärrs kyrka där Per 
Eckerdal redogjorde för sina 
intryck av församlingen.

JONAS ANDERSSON Biskop Per Eckerdal.

Biskopsvisitation i Starrkärr-Kilanda
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ÄLVÄNGEN. Barnkörerna i 
Starrkärr-Kilanda församling 
består av tre körer; Älväng-
ens barnkör och gNola samt 
Juniorkören. De första har 
varit för förskoleklass och 
lågstadieålder och den senare 
för mellanstadiet. I onsdags 
hölls en våravslutningskon-

sert i Älvängens Blå kyrka.
– Några gånger om året 

sjunger alla barnen tillsam-
mans och det blir en härlig 
glädje när alla sjunger så näs-
tan taket lyfter sig, säger kör-
ledare Sabina Nilsson.

– Efter orgelfanfaren som 
spelades på orgel av vår yngs-

ta orgelelev sjöng körerna 
ett smakprov ur vårtermi-
nens repertoar. Vi hoppas på 
mersmak efter sommarup-
pehållet och ser fram emot 
kommande konserter till 
hösten igen, avslutar Sabina 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Barnkörerna i Starrkärr-Kilanda församling hade en gemensam våravslutningskonsert i onsdags 
kväll.

Avslutningskonsert i Blå kyrkan
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Hur trivs du i Älvängen?
– Bara fint. Folk värdesätter 
fisk och köper variationsrikt. 
Här säljs allt från gädda till 
hela torskar. De är inte rädda 
för att rensa själva, även om 
den generationen sakta håller 
på att försvinna.

Trots att du är ganska ny 
på platsen är det många 

som känner igen dig. 
Varför?
– Jag jobbade på Olskrokstor-
get i Göteborg i många år, så 
antingen har göteborgarna 
flyttat hit eller så har aleborna 
varit där och handlat. Jag drev 
Vinga Fisk i Eskilstuna, Nykö-
ping, Norrköping och Katri-
neholm, men var också ganska 
många år på Torp i Uddevalla. 
Jag tog ett sabbatsår när min 
mamma blev sjuk. Plötsligt 
kom suget tillbaka och jag 
ringde Axel på Havspalatset 
och frågade om han hade nå-
gon nytta av mig. ”Du kan ta 
Älvängen” sa han.

Vilken är den vanligaste 
frågan?
– Vad kostar räkorna idag? Jag 
förstår att de frågar för det är 
rena cirkusen.

Hur har yrket som fisk-
handlare förändrats under 
dina år i branschen?
– Oj, det har hänt mycket. 

Framför allt har det blivit mer 
färdigmat. Vi säljer mycket 
sallader, smörgåsar och patéer. 
Det förekom inte när jag bör-
jade.

Hur tycker du vi ska tillaga 
fisken hemma?
– Ta tid på dig och stek fisken 
på låg värme, men under lite 
längre tid. Använd locket!

Grillsäsong! Vad tycker du 
vi ska lägga på grillen?
– Havskatt eller marulk. Du 
kan också göra fina grillspett. 
Pensla på lite vanlig grillolja 
och grillar du filéer rekom-
menderar jag att använda 
klämma.

Gillar du att fiska själv?
– Jag älskar att fiska. Jag är 
hellre på sjön än i land. Jag 
lägger nät, fiskar krabba och 
använder även dörj med krok.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hos Bo Hansson 
nappar det alltid

Han pratar med alla och man kan tro att han har stått i samma fiskvagn hela livet.
Bo Hansson har bara jobbat hos Havspalatset i Älvängen ett par månader, 

men är redan en profil.
Inte så konstigt heller, Bosse ”Vinga” har 43 års erfarenhet från yrket och har en del att 

berätta om.

BO HANSSON

Ålder: 59
Bor: Asperö, men i Frölunda 
på vintrarna.
Favoritfisk: Havskatt och 
småmakrill.
Yrke: Fiskhandlare. Står just 
nu i Havspalatsets vagn 
utanför Netto i Älvängen.
Båt: En plastad Rånäsjulle 
från 1921.
Största fångst: ”Hmm…en 
gång tror jag vi fick 1000 
lådor sill utanför Kungs-
hamn”.

VECKANS PROFIL
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Europa behöver 
mer samarbete!
Kryssa en Folkpartist i EP-valet!

Marit Paulsen (1:a) Jasenko Selimovic (3:a)Cecilia Wikström (2:a)

ALAFORS. Det som förut 
var Hälsodagen har bytt 
namn till Furulundsda-
gen.

Inriktningen är emel-
lertid densamma som 
tidigare.

Många pensionärer 
möte upp i Ahlafors IF:s 
folkparksidyll.

Det var aningen kylslaget 
när grindarna till Furulund-
sparken slogs upp klockan 
tio på onsdagsförmiddagen, 
men ganska snart sken solen.

– Inget kanonväder, men 
det gör inget. Besökarna ak-
tiverar sig för fullt och håller 

värmen uppe ändå, konstate-
rade folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén som gick runt 
och delade ut gratislotter till 
alla.

Det fanns också lotter att 
köpa och där utgjordes pris-
bordet av diverse olika kruk-
växter och blommor. 

– Jag hoppas ha tur, sade 
Kjell Pettersson från Nol, 
men någon vinst blev det 
dessvärre inte denna gång.

Lilly Johannesson hade 
gjort frågorna till poängpro-
menaden. Deltagarna fi ck 
gnugga sina geniknölar sam-
tidigt som de kunde passa på 
att njuta av det vackra land-
skapet i Furulundsterrängen.

– En bättre plats än Fu-
rulund är svår att fi nna för 
denna typ av arrangemang, 
förklarade Birgitta Fredén.

Inne i parken väntade den 

traditionella femkampen 
med bland annat pilkastning, 
skokastning och träffa spi-
ken. Poängen från de olika 
delmomenten räknades se-
dan samman.

Sin vana trogen agerade 

Lotti Klüg konferencier och 
presenterade den underhåll-
ning som bjöds från scen i 
form av sång och dans.

– Jag har själv avverkat 
femkampen, men det är ing-
et vi pratar högt om, skratta-
de Lotti.

Två trehjulingar av mo-
dell större gick att provcykla 
för dem som önskade. Helt 
lätt var det inte.

– Det tar lite tid att vänja 
sig, men en trehjuling är väl-
digt bra för dem som har det 
lite svårt med balansen, säger 
Birgitta Fredén.

Alla tycktes njuta av sam-
varon i Furulundsparken och 
i kaféet serverades kaffe och 
en hel del godsaker därtill.

Som arrangör för Furu-
lundsdagen stod SPF, PRO, 
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet, Röda Korset samt 
Rådet för Hälsa och Trygg-
het.

JONAS ANDERSSON

Kjell Pettersson och Birgitta Berglund köpte lotter och hoppades 
vinna blommor.

Trehjuling för vuxna gick att 
provcykla i Furulundsparken. Musikunderhållning från scenen.

Hälsosam dag i Furulundsparken

Under 2012 bildades 
föreningen Pilgrims/vand-
ringsleden Lödöse-Essunga 
för att uppmärksamma, röja 
och märka ut leden mellan 
Lödöse och Nossebro. An-
sökan till två olika Leader-
områden lämnades in för att 
kunna möjliggöra projektet. 
Projektet startade 1 januari 
2012 och gällde i två år.

Hålanda Hembygdsför-
ening genomförde sträckan 
genom Hålanda Socken. 
Vi startade med att besöka 
respektive ordförande i 
tre vägföreningar och sju 
markägare. Alla var vänligt 
inställda till projektet.

Den 12 april förra året 
gjordes en rekognoserings-
vandring från Svalered till 
Hålandagränsen. Därefter 
startade vi i Hålanda Hem-
bygdsförening vårt arbete 
med att dels sätta upp stol-
par med det godkända mär-
ket för Pilgrimsled, dels röja 
vandringsstig, bygga broar 
och spångar. Den svåraste 

sträckan var utefter Grönån 
mellan hembygdsföreningen 
och Mauritzberg.

Den 9 maj 2013 genom-
förde 33 deltagare med 
guide en pilgrims-/kultur-
vandring från Lödöse till 
Hålanda kyrka. En vandring 
på cirka 12 kilometer. Åter-
färden skedde med buss till 
Lödöse.

Den 12 oktober genom-
förde 24 deltagare med 
guide, med start i Hålanda 
kyrka, en vandring på cirka 
6 kilometer till Getås. Åter-
färden skedde med Västtra-
fi ks buss till kyrkan.

Leden används ständigt 
av personer som tycker om 
att vandra i skogsmiljö.

Nu står vi inför en 
ny vandring med guide 
fredagen den 30 maj från 
Hålanda kyrka utefter leden 
till Getås med ett antal 
stopp och information. Se 
annons!

Hålanda Hembygdsförening
Christer Damm

 Fredagen den 30 maj arrangeras en vandring från Hålanda 
 kyrka till Getås. 

Kulturvandring i Hålanda
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FLER JOBB



VECKA 21         NUMMER 20|18

Europa behöver 
mer samarbete!
Kryssa en Folkpartist i EP-valet!

Marit Paulsen (1:a) Jasenko Selimovic (3:a)Cecilia Wikström (2:a)

ALAFORS. Det som förut 
var Hälsodagen har bytt 
namn till Furulundsda-
gen.

Inriktningen är emel-
lertid densamma som 
tidigare.

Många pensionärer 
möte upp i Ahlafors IF:s 
folkparksidyll.

Det var aningen kylslaget 
när grindarna till Furulund-
sparken slogs upp klockan 
tio på onsdagsförmiddagen, 
men ganska snart sken solen.

– Inget kanonväder, men 
det gör inget. Besökarna ak-
tiverar sig för fullt och håller 

värmen uppe ändå, konstate-
rade folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén som gick runt 
och delade ut gratislotter till 
alla.

Det fanns också lotter att 
köpa och där utgjordes pris-
bordet av diverse olika kruk-
växter och blommor. 

– Jag hoppas ha tur, sade 
Kjell Pettersson från Nol, 
men någon vinst blev det 
dessvärre inte denna gång.

Lilly Johannesson hade 
gjort frågorna till poängpro-
menaden. Deltagarna fi ck 
gnugga sina geniknölar sam-
tidigt som de kunde passa på 
att njuta av det vackra land-
skapet i Furulundsterrängen.

– En bättre plats än Fu-
rulund är svår att fi nna för 
denna typ av arrangemang, 
förklarade Birgitta Fredén.

Inne i parken väntade den 

traditionella femkampen 
med bland annat pilkastning, 
skokastning och träffa spi-
ken. Poängen från de olika 
delmomenten räknades se-
dan samman.

Sin vana trogen agerade 

Lotti Klüg konferencier och 
presenterade den underhåll-
ning som bjöds från scen i 
form av sång och dans.

– Jag har själv avverkat 
femkampen, men det är ing-
et vi pratar högt om, skratta-
de Lotti.

Två trehjulingar av mo-
dell större gick att provcykla 
för dem som önskade. Helt 
lätt var det inte.

– Det tar lite tid att vänja 
sig, men en trehjuling är väl-
digt bra för dem som har det 
lite svårt med balansen, säger 
Birgitta Fredén.

Alla tycktes njuta av sam-
varon i Furulundsparken och 
i kaféet serverades kaffe och 
en hel del godsaker därtill.

Som arrangör för Furu-
lundsdagen stod SPF, PRO, 
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet, Röda Korset samt 
Rådet för Hälsa och Trygg-
het.

JONAS ANDERSSON

Kjell Pettersson och Birgitta Berglund köpte lotter och hoppades 
vinna blommor.

Trehjuling för vuxna gick att 
provcykla i Furulundsparken. Musikunderhållning från scenen.

Hälsosam dag i Furulundsparken

Under 2012 bildades 
föreningen Pilgrims/vand-
ringsleden Lödöse-Essunga 
för att uppmärksamma, röja 
och märka ut leden mellan 
Lödöse och Nossebro. An-
sökan till två olika Leader-
områden lämnades in för att 
kunna möjliggöra projektet. 
Projektet startade 1 januari 
2012 och gällde i två år.

Hålanda Hembygdsför-
ening genomförde sträckan 
genom Hålanda Socken. 
Vi startade med att besöka 
respektive ordförande i 
tre vägföreningar och sju 
markägare. Alla var vänligt 
inställda till projektet.

Den 12 april förra året 
gjordes en rekognoserings-
vandring från Svalered till 
Hålandagränsen. Därefter 
startade vi i Hålanda Hem-
bygdsförening vårt arbete 
med att dels sätta upp stol-
par med det godkända mär-
ket för Pilgrimsled, dels röja 
vandringsstig, bygga broar 
och spångar. Den svåraste 

sträckan var utefter Grönån 
mellan hembygdsföreningen 
och Mauritzberg.

Den 9 maj 2013 genom-
förde 33 deltagare med 
guide en pilgrims-/kultur-
vandring från Lödöse till 
Hålanda kyrka. En vandring 
på cirka 12 kilometer. Åter-
färden skedde med buss till 
Lödöse.

Den 12 oktober genom-
förde 24 deltagare med 
guide, med start i Hålanda 
kyrka, en vandring på cirka 
6 kilometer till Getås. Åter-
färden skedde med Västtra-
fi ks buss till kyrkan.

Leden används ständigt 
av personer som tycker om 
att vandra i skogsmiljö.

Nu står vi inför en 
ny vandring med guide 
fredagen den 30 maj från 
Hålanda kyrka utefter leden 
till Getås med ett antal 
stopp och information. Se 
annons!

Hålanda Hembygdsförening
Christer Damm

 Fredagen den 30 maj arrangeras en vandring från Hålanda 
 kyrka till Getås. 

Kulturvandring i Hålanda
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OLLE
LUDVIGSSON
KANDIDAT I EU-VALET

RÄTTVISA
VILLKOR OCH
FLER JOBB
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KILANDA. Nu är det dags 
igen för Kilanda Marknad. 
På Kristi himmelfärdsdag, 
torsdagen den 29 maj, fi rar 
Kilanda Marknad 25-årsju-
bileum.

I kyrkan är det gudstjänst 
och musikunderhållning. I 
gamla skolan och i kvarnen 
fi nns många hantverkare 
som visar och säljer sina 
alster. På Säteriet har du 
möjlighet att gå in och 
se alla djuren, titta på 

robotmjölkning. Vid gården 
fi nns bland annat kaniner, 
fårvallning, ponnyridning 
och veterantraktorer.

Både stora och små kan 
gå tipspromenaden, priserna 
kommer från dagens hant-
verkare.

Olika serveringar fi nns 
utmed vägen där det 
serveras kaffe, korv, glass, 
hamburgare, tunnbröd och 
våffl or som gräddas över 
öppen eld.

Nytt för i år är att västtra-
fi k sätter in bussar. Buss 
431 Älvängen-Fors-Kilan-
da-Kollanda. Resenärerna 
betalar ordinarie taxa.

Föreningar från orten 
medverkar. Endast kontant 
betalning gäller på alla 
ställen.

Väl mött på en av vårens 
höjdpunkter i Ale kommun!

Marknadskommittén

På Kristi Himmelfärdsdag, torsdagen den 29 maj, sker 25-årsjubileet av Kilanda Marknad.

Kilanda Marknad 25-årsjubilerar
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AHLAFORS IF
1913 2014

AHLAFORS IF
1913 2014

NO TJAFS
ONSDAG 28 MAJ KL 21-01

Entré: 120:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

I samarbete 
med: Pizza och Grill (F.d. Ahlafors Livs)

För dig som är bor i Ale kommun 

Olle Ludvigsson har nummer två

Olle har fem fokus i EU-politiken:

Redan den 7 maj kan du rösta på Olle.

Ta med röstkort och id-handling.

Förra helgen arrangera-
des efter ett privat initiativ 
en loppis på Vadbacka Gäst-
giveri i Skepplanda. Intäkter-
na från bordshyran skänktes 
till insamlingen för Europas 
fattigaste barn i Moldavien.
Det anordnades också lotte-
rier och såldes hembakat till 
förmån för Moldavien. To-
talt blev det 2500 kronor.
– Vi är väldigt nöjda med 
insatsen och responsen var 
god. Nästa gång ska vi vara 
ute i lättre bättre tid så vi 
hinner marknadsföra det 
ännu bättre, säger Carina 
Zito, en av initiativtagarna.

Loppis för Moldavien
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Hjärt-
sjukdom är
vår tids 
folkdödare. 

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se
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Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

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

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

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

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

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

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

NÖDINGE. Spotlight 
satte ljus på Ales dolda 
talanger.

Artisterna från 
kommunens dagliga 
verksamheter bjöd på 
en sprakande show.

Teater, sång och 
musik i en och samma 
föreställning – allt av 
yttersta klass!

Det var artisteri på absolut 
högsta underhållningsnivå 
i tisdagskväll. Applåderna i 
teatern i Ale gymnasium ville 
aldrig ta slut. Hanna Eriks-
son och Sebastian Sädås 
rundade av föreställning-
en Spotlight med Roxettes 
världshit The Look.

– Vilken show, tack så 
mycket, sa Hanna när musi-
ken tonade ut.

Men det var fel – det var 
vi i publiken som skulle tacka 
för showen!

Efter fl era års succéer 
med Sikta mot Stjärnorna 
har Daglig verksamhet i Ale 
kommun genom ett samar-
bete med Ale Fritid och Vak-
na skapat ett nytt koncept. 
Individuella musikframträ-

danden kryddades med en 
egenimproviserad teater. Ör-
jan Rutgersson agerade kon-
ferencier och fi ck börja med 
att presentera Daniel Isaks-
son som framförde favoriten 
”Barbara Ann” med Beach 
Boys. Lasse Larsson stod 
på tur och dansbandsälska-
re som han är hade han valt 
”Världens lyckligaste par” 
med Lasse Stefans.

Sedan var det dags för pjä-
sen ”Världens bästa sjukhus”. 
En handling som har impro-
viserats fram under ledning 
av dramapedagog Mats 
Berggren.

–  Vi har träffats under ett 
år, en gång i veckan. Detta är 
vårt andra framträdande och 
gruppen har vi valt att kalla 
”Flamzz”. Vi har improvise-
rat fram en pjäs och vad som 
helst kan hända. Det gäller 
fortfarande, inte ens jag vet 
hur det här kommer att slu-
ta. Det fantastiska är att alla 
är delaktiga och vi har haft 
fantastiskt kul. Det lär det 
bli även i kul, försäkrade re-
gissören.

Han visste nog inte hur 
rätt han skulle få – eller så 
gjorde han det! ”Världens 
bästa sjukhus” innehöll 
många profi lstarka rollkarak-
tärer och publiken älskade 

samtliga. Jerry spelade den 
kärlekssjuke Lars Lurig som 
tillfrisknade bara han fi ck bli 
klappad av den arga sköter-
skan som Gisela hade iklätt 
sig. Tim Nilsson hade äran 
att spela rollen som den ny-
tillträdde doktorn. En glad 
prick med mycket humor. 
På rätt humör var också det 
strävsamma paret som Han-
na Eriksson och Sebastian 
Sädås spelade. De var inte 
ens överens om vem som var 
sjuk och än mindre om vem 
av dem som hade puls… Den 
improviserade pjäsen var 
kryddad med sång och mu-
sik. Först ut var Maddelene 
Bank som framförde ”It’s my 
life” med Amy Diamond.

De hamnade alla i vänt-
rummet och där vill Jerry 
veta mer om sina nya vänner. 
Sebastian avslöjade då att han 
egentligen är rockstjärna. 
Beviset fi ck vi när han släppte 
loss till Iron Maidens klassis-
ka ”Run to the Hills”. Tem-
pot skruvas upp och plötsligt 
är vi framme vid avslutning-
en där Hanna Eriksson satte 
punkt med Sanna Nielsens 
schlagerhit ”Undo”.

Salongen var upprymd, 
men Spotlight hade inte 
slocknat än. Jennie Anders-
son stod snart på scen och 

sjöng ”Man ska ha tur” med 
Streaplers. Ett av Ales nyaste 
band, The Angels, med bland 
andra Frida Schneider och 
Jörgen Hansson, gav oss ett 
smak prov av Green Day och 
inte minst ”I want to break 
free” med Queen.

– Jag vill tacka bandet för 
att jag står här igen. Musiken 
betyder väldigt mycket för 
mig och vi har valt att kalla 
oss för ”The Angelse” efter-
som vi vill alla gott, sa Frida 
Schneider efter ett impone-
rande framträdande.

I bandet medverkade 
också Fernando Caceres 
och David Rydén. Den sist-
nämnde har varit en eldsjäl i 
hela Spotlight-projektet och 
hade skäl att vara extra nöjd 
denna kväll.

Gisela gav oss sedan ”Hon 
är bara 15 år” med Streapler 
och Tommy Andersson 
fyllde på med ”En kulig natt” 
i bästa Las Vegas stil. Tim 
och Johan visade sedan upp 
sina färdigheter på gitarr inn-
an fi nalen med ”The Look”.

Vaknas Thomas Berg-
gren tackade alla inblanda-
de för en lysande show och 
menade att framgången sta-
vas samarbete.

– Så här bra kan det bli när 
man gör saker tillsammans!

– Daglig verksamhet imponerade på alla
Tack för showen!

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

Hanna Eriksson sjöng Undo som ingen annan.

The Angels med bland andra Frida Schneider och Jörgen 

Hansson.

Tim med gitarren.

Hanna ”Flamingo”.

Johan.

Jerry.Sebastian ”The Rocker”.

Teatergruppen Flamzz.

Maddelene.

Jennie.

Tim som nyanställd doktor på Värl-
dens bästa sjukhus... Gisela.

Daniel.

Allas vår Lasse.

Tommy i högform.
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Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
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vi i publiken som skulle tacka 
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Efter fl era års succéer 
med Sikta mot Stjärnorna 
har Daglig verksamhet i Ale 
kommun genom ett samar-
bete med Ale Fritid och Vak-
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son som framförde favoriten 
”Barbara Ann” med Beach 
Boys. Lasse Larsson stod 
på tur och dansbandsälska-
re som han är hade han valt 
”Världens lyckligaste par” 
med Lasse Stefans.

Sedan var det dags för pjä-
sen ”Världens bästa sjukhus”. 
En handling som har impro-
viserats fram under ledning 
av dramapedagog Mats 
Berggren.

–  Vi har träffats under ett 
år, en gång i veckan. Detta är 
vårt andra framträdande och 
gruppen har vi valt att kalla 
”Flamzz”. Vi har improvise-
rat fram en pjäs och vad som 
helst kan hända. Det gäller 
fortfarande, inte ens jag vet 
hur det här kommer att slu-
ta. Det fantastiska är att alla 
är delaktiga och vi har haft 
fantastiskt kul. Det lär det 
bli även i kul, försäkrade re-
gissören.
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rätt han skulle få – eller så 
gjorde han det! ”Världens 
bästa sjukhus” innehöll 
många profi lstarka rollkarak-
tärer och publiken älskade 

samtliga. Jerry spelade den 
kärlekssjuke Lars Lurig som 
tillfrisknade bara han fi ck bli 
klappad av den arga sköter-
skan som Gisela hade iklätt 
sig. Tim Nilsson hade äran 
att spela rollen som den ny-
tillträdde doktorn. En glad 
prick med mycket humor. 
På rätt humör var också det 
strävsamma paret som Han-
na Eriksson och Sebastian 
Sädås spelade. De var inte 
ens överens om vem som var 
sjuk och än mindre om vem 
av dem som hade puls… Den 
improviserade pjäsen var 
kryddad med sång och mu-
sik. Först ut var Maddelene 
Bank som framförde ”It’s my 
life” med Amy Diamond.

De hamnade alla i vänt-
rummet och där vill Jerry 
veta mer om sina nya vänner. 
Sebastian avslöjade då att han 
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Beviset fi ck vi när han släppte 
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är vi framme vid avslutning-
en där Hanna Eriksson satte 
punkt med Sanna Nielsens 
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Salongen var upprymd, 
men Spotlight hade inte 
slocknat än. Jennie Anders-
son stod snart på scen och 

sjöng ”Man ska ha tur” med 
Streaplers. Ett av Ales nyaste 
band, The Angels, med bland 
andra Frida Schneider och 
Jörgen Hansson, gav oss ett 
smak prov av Green Day och 
inte minst ”I want to break 
free” med Queen.

– Jag vill tacka bandet för 
att jag står här igen. Musiken 
betyder väldigt mycket för 
mig och vi har valt att kalla 
oss för ”The Angelse” efter-
som vi vill alla gott, sa Frida 
Schneider efter ett impone-
rande framträdande.

I bandet medverkade 
också Fernando Caceres 
och David Rydén. Den sist-
nämnde har varit en eldsjäl i 
hela Spotlight-projektet och 
hade skäl att vara extra nöjd 
denna kväll.

Gisela gav oss sedan ”Hon 
är bara 15 år” med Streapler 
och Tommy Andersson 
fyllde på med ”En kulig natt” 
i bästa Las Vegas stil. Tim 
och Johan visade sedan upp 
sina färdigheter på gitarr inn-
an fi nalen med ”The Look”.

Vaknas Thomas Berg-
gren tackade alla inblanda-
de för en lysande show och 
menade att framgången sta-
vas samarbete.
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man gör saker tillsammans!

– Daglig verksamhet imponerade på alla
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The Angels med bland andra Frida Schneider och Jörgen 

Hansson.

Tim med gitarren.
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SKEPPLANDA. En folk-
fest Skepplanda aldrig 
tidigare upplevt.

40-årsfi randet av 
Albotorget blev en for-
midabel succé.

– Overkligt! Det var 
galet mycket folk, kon-
staterade Jonas Molin, 
ordförande i Skepplan-
daföreningen.

Medlemmarna i Skepplan-
daföreningen har lagt ner 
åtskilliga arbetstimmar i 
planeringen av Skepplanda-
dagen – tillika 40-årsjubileet 
av Albotorget. Responsen 
kunde inte blivit bättre. I 
strålande solsken vallfärdade 
folk för att ta del av festlig-
heterna som bjöds.

– Jag uppskattar besöks-
antalet till 1500- 2000 perso-
ner. Alla var nöjda och väd-
rets makter var på vår sida, 
säger Jonas Molin.

En familjedag med fart 
och fl äkt utlovades i annon-
seringen. Visst blev det så. 
Från scenen var det fullt 
drag hela tiden med mu-
sik och dans i olika former. 
Alboskolan hade sin tradi-
tionella vårfest och på grus-
planen intill arrangerades 
bakluckeloppis. Det lokala 
föreningslivet fanns repre-
senterat, likaså de politiska 
partierna. Poängpromenad, 
ponnyridning och karusell 
var bara några av de aktivite-
ter som fanns att välja bland. 
Såväl polis som räddnings-
tjänst visade upp sina fordon 
och många barn tog chansen 
att provsitta bilarna med blå-
ljus på taket.

– Vi har aldrig upplevt nå-
got liknande i Skepplanda. 
Tänka sig att alla pusselbitar 
kunde falla på plats. Detta 
kommer vi att leva länge på, 
säger Kent Carlsson som 
agerade konferencier.

Om det blir någon Skepp-
landadagen även nästa år 
återstår att se. Jonas Molin 
har sin uppfattning klar.

– Spontant så tycker jag 
det. Skepplanda behöver den 
här typen av arrangemang en 
gång om året. Vi får emeller-

tid diskutera frågan i Skepp-
landaföreningen och se vad 

vi kommer fram till.
JONAS ANDERSSON

Den 13 augusti sker premiären av Änkan på Ljudaborg vilket besökarna på Skepplandadagen blev 
varse om.

Folkfest när Albo-
torget fi rade 40 år

Dansföreningen Korkskruven visade upp sina färdigheter för 
publiken.

Polisen och räddningstjänsten fanns på plats.

Backlights rockade loss.

Jonas Molin, ordförande i Skepplandaföreningen, sken ikapp 
med solen och skeppade ut glass i stora lass.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N
FO

TO
: J

O
N

A
S 

A
N

D
E
R

SS
O

N

Exklusiv i varje detalj
Varje upplaga av havskappseglingen Volvo Ocean Race får sina  
exklusivt designade och utrustade bilar. Till årets upplaga är det 
Volvo V40, V40 Cross Country, V60 och XC60. Exklusiv läder- 
klädsel, specialfälgar och en mängd läckra designelement ingår  
i det mycket prisvärda paketet. 

OCEAN RACE EDITION

Volvo V60 Ocean Race D4 (181 hk, miljöbil)   
Pris 307.900:-    Business lease 4.547:-/Mån Förmånsv. 2.233:-/Mån

Volvo XC60 Ocean Race D4 (181 hk, miljöbil)  
Pris 352.500:-    Business lease 5.186:-/Mån Förmånsv. 2.682:-/Mån
 

VOLVOCARS.SE
Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Volvo Business Lease: Leasing via Volvofinans Bank, Volvia  

Företagsförsäkring och Volvo Serviceavtal. Pris exkl moms beräknat på 36 mån och totalt 6 000 mil.  
Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Förbr. l/100 km bl. körn: 3,0 – 10,7. CO2 g/km: 85 – 249  

(V40 D4 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal färger.  
Alla motorval utom Bi-Fuel och diesel laddhybrid. 

LILLA EDET
Göteborgsvägen 12
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se

NYHET! FÖRLÄNGD MASKINSKADEFÖRSÄKRING 
UPP TILL 15 000 MIL HOS VOLVIA**

Med Volvo Originalservice har du tillgång till en Personlig 
Servicetekniker och säkra, pålitliga Originaldelar. Dessutom 
ingår fri uppdatering av mjukvaran, samt Volvo Assistans och 
servicegaranti i ett år. Betala per månad med serviceavtal. 

Prisexempel:
Volvo V70 2008 bensin...........från 199:- i månaden
Volvo V70 2008 diesel.............från 239:- i månaden

VOLVO ORIGINALSERVICE
FRÅN 199:- I MÅNADEN*

VI FÅR SVERIGE ATT RULLA. 
* Prisexemplet avser en Volvo V70 årsmodell 2008 med bensinmotor, en körsträcka på 1 500 mil per år och ett serviceavtal tecknat  
  på ett år. Tillägg kopplade till miltal kan förekomma. * Bilen får vid servicetillfället vara max 7 år och ha gått max 10 000 mil.

LILLA EDET
Göteborgsvägen 12
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

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

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se

LÖDÖSE. Landbandytur-
neringen på Tingbergs-
skolan har blivit en 
tradition.

Förra året tillkom 
dessutom en riktig sarg.

– Årets höjdare enligt 
många elever, säger 
lärare Carina Karlander.

Solen strålade från en näs-
tan klarblå himmel och från 
högtalaren strömmade mu-
sik. Det var dukat till land-
bandyfest på skolgården i 
torsdags förmiddag.

– Idag är det inga vanliga 
lektioner utan det är bandy 
för hela slanten. Turnering-
en vänder sig till elever i års-
kurs 4-6, berättar Carina.

Eftersom det är två paral-
lella klasser i varje årskurs 
kom sex lag till spel. Elever 
i årskurs 6 var utsedda att 
döma matcherna och har 
också varit med i planering-
en av arrangemanget.

– Enda gången som vi i 
personalen behöver rycka in 
är när sexorna möts. Då dö-
mer någon av lärarna.

Hejarklackar från respek-
tive klass gav arrangemanget 
en härlig inramning. Turne-
ringen genomfördes under 
trevliga former.

– Vi trycker mycket på fair 
play och att deltagarna ska 
vårda sitt språk. Det handlar 

inte bara om att vinna, säger 
Carina.

Finalen kommer att äga 

rum senare under terminen.

JONAS ANDERSSON

Innebandy utomhus. Torsdagens turnering på Tingbergsskolan 
är en årligen återkommande aktivitet för mellanstadieeleverna.

Supportrar som gjorde allt för att stödja sitt lag.

Ajdin Smajlovic gjorde ett av målen när Nödinge överraskade med att bortaslå Bosna med 4-2.

Landbandy i strålande solsken

Stark öppning räckte
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– Nödinge bortaslog Bosna IF
GÖTEBORG. Nödinge SK 
hade inte vunnit sedan 
premiären.

Därför kom bortase-
gern över svårspelade 
Bosna IF något överras-
kande.

NSK öppnade starkt 
med 2-0 efter 19 minu-
ter och 4-0 i halvlek.

– Vi inleder matchen riktigt 
bra med mycket kantspel och 
en kompakt defensiv. Rahel 
Faraj som var på ett strå-
lande spelhumör gjorde 1-0 
redan efter 10 minuter. En 
stund senare placerar Ajdin 
Samjlovic in tvåan. Det gav 
oss arbetsro och stressade 
självklart upp Bosna, säger 

spelande assisterande träna-
ren, Magnus Olofsson.

Som om inte detta vore 
nog för hemmalaget skulle 
de avslutande två minuterna 
i förstahalvlek bli ännu värre.

Först gör Rahel Faraj sitt 
andra mål för dagen och på 
en kontring i anfallet efter 
spelar han fram nyförvär-
vet från Älvängen, Simon 
Enyck, som 4-0 till Nö-
dinge. Det var för övrigt 
ett mycket snyggt mål, där 
Simon tar ner bollen med 
bröstet och på volley skickar 
iväg en projektil.

Grinigt
– Det blev lite grinigt efter 
målet. Bosna menade att vi 
skulle ha avbrutit kontring-
en, då de hade en spelare 
som låg kvar i vårt straffom-
råde. Vi hann inte uppfatta 

det, allt gick så snabbt, säger 
Magnus Olofsson.

Efter paus fick NSK-spe-
larna direktiv att dra ner på 
tempot, eftersom matchen 
spelades i gassande solsken. 
Det höll på att bli en kata-
strof.

– Nja, så illa var det inte, 
men visst tappade vi mycket 
av det fina spel som vi hade 
i första halvlek. Det blir lätt 
så när man ska gå in och ta 
det lugnt. Bosna reducerar 
fast hotar oss aldrig, säger 
Magnus Olofsson.

Nödinge har nu tabel-
ljumbon Santos Cruzazul 
hemma på Vimmervi på 
fredag. Kan det bli en andra 
raka fullpoängare då tro?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Bosna IF – Nödinge SK 2-4 (0-4)

FOTBOLL

VECKA 21         NUMMER 20|22 SPORT
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– Nödinge bortaslog Bosna IF
GÖTEBORG. Nödinge SK 
hade inte vunnit sedan 
premiären.

Därför kom bortase-
gern över svårspelade 
Bosna IF något överras-
kande.

NSK öppnade starkt 
med 2-0 efter 19 minu-
ter och 4-0 i halvlek.

– Vi inleder matchen riktigt 
bra med mycket kantspel och 
en kompakt defensiv. Rahel 
Faraj som var på ett strå-
lande spelhumör gjorde 1-0 
redan efter 10 minuter. En 
stund senare placerar Ajdin 
Samjlovic in tvåan. Det gav 
oss arbetsro och stressade 
självklart upp Bosna, säger 

spelande assisterande träna-
ren, Magnus Olofsson.

Som om inte detta vore 
nog för hemmalaget skulle 
de avslutande två minuterna 
i förstahalvlek bli ännu värre.

Först gör Rahel Faraj sitt 
andra mål för dagen och på 
en kontring i anfallet efter 
spelar han fram nyförvär-
vet från Älvängen, Simon 
Enyck, som 4-0 till Nö-
dinge. Det var för övrigt 
ett mycket snyggt mål, där 
Simon tar ner bollen med 
bröstet och på volley skickar 
iväg en projektil.

Grinigt
– Det blev lite grinigt efter 
målet. Bosna menade att vi 
skulle ha avbrutit kontring-
en, då de hade en spelare 
som låg kvar i vårt straffom-
råde. Vi hann inte uppfatta 

det, allt gick så snabbt, säger 
Magnus Olofsson.

Efter paus fick NSK-spe-
larna direktiv att dra ner på 
tempot, eftersom matchen 
spelades i gassande solsken. 
Det höll på att bli en kata-
strof.

– Nja, så illa var det inte, 
men visst tappade vi mycket 
av det fina spel som vi hade 
i första halvlek. Det blir lätt 
så när man ska gå in och ta 
det lugnt. Bosna reducerar 
fast hotar oss aldrig, säger 
Magnus Olofsson.

Nödinge har nu tabel-
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fredag. Kan det bli en andra 
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Bosna IF – Nödinge SK 2-4 (0-4)
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SOLLEBRUNN. SBTK:s 
damer radar upp segrar.

På söndagseftermid-
dagen kom fjärde raka 
fullpoängaren.

– Ingen propaganda-
fotboll, mer kämpa och 
slit den här gången, 
summerade SBTK-trä-
naren Stig Persson efter 
vinsten på Nya Bjärkevi.

Gästerna fick inte riktigt 
spelet att stämma på konst-

gräsplanen i Sollebrunn. 
Bollen fastnade, passning-
arna satt inte som de skulle 
och därav blev det inget flyt 
i spelet.

– Inte någon bra match. 
Vi blev lite frustrerade och 
skapade i våra mått mätt få 
klara målchanser. Vi hade 
bra utdelning, säger Stig 
Persson.

– Det kunde utan vidare 
slutat 0-0 om vi hade haft 
otur. På det hela taget är vi 
ändå det bättre laget och 70 
procent av spelet är förlagt 
till Sollebrunns planhalva.

Matilda Errind satte 0-1 

efter en halvtimmes spel. 
Skottet som avlossades gick 
stolpe in.

0-2 kom på en hörna som 
Lotta Hillebjer skruvade i 
mål via målvaktens händer. 
Slutresultatet, 0-3, fastställ-
de Amanda Errind i den 
77:e minuten.

SBTK har full pott efter 
fyra spelade omgångar, är 
tvåa i tabellen efter Borås 
GIF som har bättre målskill-
nad.

Nästa match spelas hem-
ma mot Sjömarken på lör-
dag.

JONAS ANDERSSON

NUMMER 20         VECKA 21| 23SPORT

Division 3 NV Götaland
Vänersborgs FK – Ahlafors IF 
3-1 (2-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein. Match-
ens kurrar: Sebastian Hollstein 3, 
Rade Radovic 2, Markus Hedberg 1. 

Division 5 Västergötland V
Herrljunga SK – Skepplanda 
BTK 0-1 (0-0)
Mål: Erik Häggström.
Matchens kurrar: Jonathan Westlund 
3, Oscar Frii 2, Niklas Antonsson 1.

Skepplanda BTK – Östadkulle 
SK 2-0 (1-0)
Mål: Linus Carlsson, Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 3, 
Linus Carlsson 2, Niklas Antonsson 1.

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 
2-0 (1-0)

Bosna IF – Nödinge SK 2-4 
(0-4)
Mål NSK: Rahel Faraj 2, Ajdin 
Smajlovic, Simon Enyck. Matchens 
kurrar: Rahle Faraj 3, Ajdin Smajlovic 
2, Kalle Hamfeldt 1.

Division 6 Trollhättan
Alvhems IK – FC Gauthiod 2-5 
(2-2)
Mål AIK: Jimmy Lidén, Emanuel 
Stensson.

Division 7C Göteborg
Surte IS FK - Hjuviks AIK 1-1
Mål: Lasse Karlsson. Matchens kurrar: 
Lasse Karlsson 3, Peter Slak 2, 
Christian Magnusson 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Sollebrunns AIK – Skepplanda 
BTK 0-3 (0-2)
Mål: Matilda Errind, Lotta Hillebjer, 
Amanda Errind. Matchens kurrar: 
Matilda Errind 3, Sandra Augustsson 
2, Amanda Errind 1.

Division 3 Göteborg damer
Mölndal – Ahlafors IF 2-1
Mål AIF: Josefin Wiklund. Matchens 
kurrar: Emma Håkansson 3, Moa 
Johansson 2, Josefin Wiklund 1.

FOTBOLL

FOTBOLL I ALE

Tors 22 maj kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Mariedal

Fre 23 maj kl 19.00
Nolängen
Nol – Lundby

Fre 23 maj kl 19.00
Vimmervi
Nödinge – Santos Cruzazul

Fre 23 maj kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Kållered

Lör 24 maj kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Elit

Lör 24 maj kl 16.00
Forsvallen
SBTK dam – Sjömarken

Ons 28 maj kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Skoftebyn

HERRLJUNGA. Femte 
raka segern och fjärde 
nollan för året.

Nyförvärvet från 
Ahlafors IF, Erik Hägg-
ström, gjorde sitt första 
seriemål i den gulsvarta 
tröjan och blev match-
vinnare.

I och med segern gick 
Skepplanda BTK upp i 
serieledning efter sex 
spelade omgångar.

Det var ingen match med 
något större underhåll-
ningsvärde som utspelade 
sig på Skoghälla i söndags 
kväll. Herrljunga SK hade 
taktiken klar för sig – med 
ett lågt försvarsspel skulle 
man krympa ytorna för det 
formstarka motståndarlaget. 
Det lyckades relativt bra, 

gästerna hade svårt att luckra 
upp HSK:s defensiv under 
den första halvleken. Det 
var lite för dåligt bolltem-
po och för många tekniska 
fel från SBTK:s sida. Den 
bästa chansen hade Jonatan 
Westlund när han nickade 
över från nära håll några mi-
nuter före pausvilan.

Den andra halvleken var 
20 minuter gammal när 
skyttekungen Christian 
”Figge” Rönkkö letade sig 
ner till kortlinjen och hitta-
de fram med bollen till Erik 
Häggström, som till synes 
enkelt placerade in 0-1 i bor-
tre gaveln.

– Skönt att få sätta dit den. 
Vi gör ingen jättematch, 
men krigar i 90 minuter och 
är väldigt täta bakåt, sade en 
lycklig matchvinnare direkt 
efter slutsignalen.

Tittar man på tabellra-
den är det lätt att förstå att 
nyckeln till SBTK:s fram-
gång just nu ligger i ett so-

litt försvarsspel. Målvakten 
Marcus Samuelsson har 
bara tvingat vittja nätet vid 
tre tillfällen och fyra nollor 
imponerar.

– Det är lätt att vara mål-
vakt när utespelarna offrar 
sig i varje duell och vinner 
i stort sett varje närkamp. 

Nu gäller det att vi behåller 
ödmjukheten och fortsätter 
på samma spår, säger SBTK-
keepern.

På torsdag väntar hemma-
match mot Mariedal som i 
senaste omgången besegra-
de topplaget Främmestad. 
SBTK kommer då att få kla-

ra sig utan mittbacken Alex-
ander Andersson som drog 
på sig sin tredje varning i 
söndags. Å andra sidan åter-
kommer Niclas Hylander 
och Emil Frii, som båda var 
avstängda mot Herrljunga.

JONAS ANDERSSON

– Häggström match-
vinnare på Skoghälla

SBTK upp i serieledning

Div 5 Västergötland V
Herrljunga SK – Skepplanda BTK 0-1 (0-0)

FOTBOLL

Erik Häggström blev matchvinnare när Skepplanda BTK bortabesegrade Herrljunga SK med 1-0 på 
söndagskvällen.    
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Lotta Hillebjer skruvade en hörna direkt i mål när Skepplanda 
BTK bortaslog Sollebrunn med 3-0 i söndags.

Ny seger för SBTK dam

Division 2 Västergötland S
Sollebrunns AIK – SBTK 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Hitta Ut är ett hälso- och 
friskvårdsprojekt med målet 
att få människor i rörelse 
och samtidigt upptäcka nya 
platser i sin omgivning. 
Hitta ut arrangeras på många 
platser i Sverige av de lokala 
orienteringsklubbarna i sam-
arbete med olika sponsorer. I 
Ale och Angered arrangeras 
Hitta ut av OK Alehof och 
Göteborg-Majorna OK i 
samarbete med bland annat 
Västra Götalandsregionen 
och Göteborgs stad. Projek-
tet har också fått stöd av Ale 
kommuns friskhälsoplanera-
re Birgitta Fredén. 

På varje ort som arrange-
rar Hitta Ut skapas en karta 
med checkpoints i olika svå-
righetsgrad. De enklaste är 
oftast placerade utmed vägar 
och stigar, något svårare 
checkpoints är placerade i 
skogsområden och de allra 
svåraste checkpointsen är en 

rejäl utmaning för de flesta.  
Checkpointsen består av en 
stolpe med en bokstavskod. 
Genom att gå in på hemsi-
dan www.hittaut.nu och välja 
område Angered och Södra 
Ale kan man registrera sina 
checkpoints och vara med 
i utlottningen av priser. På 
hemsidan finns mer informa-
tion och man kan också hitta 
GPS-koordinater för alla 
checkpoints, om man hellre 
vill söka på detta sätt. 

Årets Hitta Ut arrangeras 
i ett område som sträcker sig 
från Hammarkullen i söder 
till Nol i norr. Kartan har 
delats ut med Alekuriren 
under vecka 20 till alla hus-
håll i Alafors, Nol, Nödinge, 
Bohus och Surte. Kartan 
finns också att hämta på 
samtliga bibliotek i Ale samt 
i OK Alehofs klubbstuga 
Dammekärr på tisdag- och 
torsdagskvällar. Hitta Ut 

projektet pågår från 1 maj till 
och med november och man 
kan besöka checkpointsen 
när man vill under perioden. 
Man kan välja att besöka 
samtliga 100 checkpoints 
som finns markerade, men 
vill man bara besöka någon 
enstaka går det också bra. 
Det är helt gratis och den 
varierade svårighetsgraden 
gör att alla åldrar kan delta.

Huvudsyftet med Hitta 
Ut är att få människor att 
röra sig i naturen och genom 
detta upptäcka platser i 
omgivningen som man inte 
besökt tidigare. Det är helt 
gratis att delta, kartorna 
delas ut gratis och det kostar 
inget att registrera sig på 
hemsidan och ha chans att 
vinna priser varje månad. Vill 
man inte registrera sig är det 
inget tvång, men genom att 
registrera sig som deltagare 
kan man visa sitt intresse och 

därmed öka möjligheterna 
för att nya Hitta Ut projekt 
kan genomföras under kom-
mande år. Kanske är det näs-
ta år aktuellt med den norra 
delen av Ale Kommun?

Arrangören OK Alehof 
hoppas givetvis på stort 
intresse från invånarna att 
vara med i Hitta Ut, men 
eftersom huvudsyftet är att 
få ut människor och röra 
på sig i naturen så kommer 
säkert många att använda 

kartan utan att registrera sitt 
deltagande. Föreningen tror 
också att många uppskattar 
att få en bra karta över ett så 
stort område helt gratis och 
människor kommer kanske 
att använda kartorna för 
vandringar i området under 
flera år framöver. Det skulle 
innebära att syftet uppfylls 
flera gånger om!

Annika Johansson
OK Alehof

Hitta Ut – ett jättelikt friskvårdsprojekt

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



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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

Cafeterian är öppen
Välkomna NÖDINGE – SÅ KLART

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Det händer på Vimmervi V 21
Ons 21 maj
19:00 Ale U P99 - Älvängens IK Göteborgsserien
Tors 22 maj
19:00 Ale U F99 -Torslanda IK Göteborgsserien
Fre 23 maj
19:00 Nödinge SK A - Cruz Azul IF Div 6D
Lör 24 maj
13:00 Nödinge SK P04 – Masthuggets BK Göteborgsserien
Sön 25 maj
17:00 Nödinge SK B - Backatorp IF Reservklass 4A
17:00 Nödinge SK P03 – Romelanda IF Ale Kungälvsserien
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ter mot VFK. Ett alternativ 
är självklart att fl ytta ner 
AIF:s formtoppade Sebas-
tian Hollstein på mittfältet 
och bereda plats för Michael 
Hintze på topp.

Jonathan Lindström 
hängde besviket med huvu-
det när han vandrade av pla-
nen i halvtid.

– Det känns för j-vligt. 

Jag kände mig starkare än 
någonsin och det var riktigt 
kul att spela igen. Nu blir 
det säkert fyra veckors rehab 
innan jag kan vara med igen, 
suckade ”Jonte”.

På skadelistan fi nns nu-
mera också Ali El-refaei, 
vars fotskada är osäker.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra
TORSDAG 22 MAJ 

KL 19.00
SBTK HERR – MARIEDALS IK

Division 2 Södra 
LÖRDAG 24 MAJ

KL 16.00
SBTK DAM – SJÖMARKENS IF

Skänker pris till bästa spelare

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Trollhättans IF

Fredag 23/5 kl 19.00 på Tingevi

DAM

Lödöse/Nygård IK-
Kindaholms FF

Lördag 24/5 kl 15.00 på Tingevi

VÄNERSBORG. Det var 
dubbel olycka för Ahla-
fors IF på Vänersvallen i 
lördags.

Det blev inte bara 
förlust mot serieledan-
de Vänersborgs FK, 
formstarke Jonathan 
Lindström ådrog sig på 
nytt en sträckning.

– Tur i oturen att 
Sebastian Johansson är 
klar för spel på fredag, 
säger AIF-tränaren Da-
niel Eriksson.

Efter tre raka vinster blev det 
förlust mot VFK och den var 
inget att säga om. Hemmala-
get var rappare i både tanke 
och handling. De gulsvarta 
gästerna var inte riktigt med 
och följde inte matchplanen, 
enligt Daniel Eriksson.

– Vi skulle vara mer ag-
gressiva och störa dem högre 
upp i banan. Deras backlinje 
går att hota och det gör vi 
bättre i slutet av första halv-
lek och under den inledande 
kvarten efter paus. Nu fi ck 
de psykologiskt viktiga 3-1 
och uppförsbacken blev för 
brant, säger Daniel Eriksson.

VFK som tränas av Ale-
bekante, Raimo Käkelä, 
bjöd på anfallsglad fotboll 
och tog sig skickligt runt på 
kanterna. AIF:s ytterbackar 
Erik Gunnarsson och Se-
bastian Hällbäck lär dröm-
ma mardrömmar efter detta, 
men redan på fredag får laget 
chans till revansch på Väner-
svallen. Denna gång är det 
Vänersborgs IF som står för 
motståndet.

– En betydligt mänskliga-
re uppgift. De generations-
växlar just nu, men framför 
allt så handlar det om att vi 
måste hitta tillbaka till vår 
vägvinnande inställning. Det 

får vi god hjälp med om Se-
bastian Johansson åker med. 
Han driver på alla och har 

redan visat på träning vilken 
tillgång han blir med sin ru-
tin. Det känns som att Se-
bastian kommer att lösa det 
defensiva jobbet på mittfäl-
tet själv, vilket ger arbetsro 
framåt för den som spelar 
bredvid honom, säger Da-
niel Eriksson.

Vem som kommer att få 
starta ihop med Sebastian 
Johansson är däremot en frå-
ga som skapar huvudbry. Sh-
kar Nawzad fi ck se det röda 
kortet i slutet av matchen 
efter två varningar. Jonathan 
Lindström sträckte baksidan 
och Johan Elving är nyope-
rerad. Sedan tidigare är Ed-
win Pearson långtidsska-
dad. Kvar återstår Anders 
Andersson som fi ck ersätta 
Lindström efter tjugo minu-

– Förlust mot VFK och 
Jonte Lindström skadad

Dubbel olycka för AIF

Div 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs FK – Ahlafors IF 3-1 (2-1)

FOTBOLL

Tuffa tag. Sebastian Hollstein fick ingen arbetsro mot serieledande VFK som vann rättvist på Vänersvallen med 3-1.
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 Aj. Formstarke Jonathan Lindström sträckte baksidan och blir troligtvis borta i fyra veckor. 
 Tur i oturen att supervärvningen, Sebastian Johansson, är klar för spel borta mot Vänersborgs 
 IF nu på fredag. 

HISINGEN. Älvängens 
drömmar om en topp-
placering ser ut att gå i 
kras.

Borta mot Lundby 
IF 06 kom årets fj ärde 
förlust.

ÄIK är bara åtta i ta-
bellen efter sju spelade 
omgångar.

Efter en fantastisk fi n försä-
song har det gått grus i ma-
skineriet för Älvängens IK. 
Det blåvita var nära att knipa 
en poäng i derbyt mot Nol 
IK i förra omgången, men 

fi ck se sig besegrade med 
2-0.

I fredags kväll kom en ny 
tung 2-0-förlust mot ett an-
nat topplag. ÄIK kämpade 
tappert fast lyckades inte ta 
poäng den här gången hel-
ler. Ineffektiviteten i offen-
siven gjorde sig än en gång 
påmind.

Hemmalaget satte 1-0 
precis innan halvtidsvilan 
och slutresultatet fastställdes 
med fyra minuter kvar av or-
dinarie speltid.

För Älvängens IK gäller 
det nu att ladda om batte-
rierna och ta nya tag. Nästa 
match spelas lördagen den 
31 maj borta mot Bosna.

JONAS ANDERSSON

 Jonatan Franzén och hans ÄIK blev nollade borta mot 
 Lundby IF 06. Hemmalaget vann med 2-0. 
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ÄIK bortaföll igen

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 2-0 (1-0)

FOTBOLL



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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

Cafeterian är öppen
Välkomna NÖDINGE – SÅ KLART

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Det händer på Vimmervi V 21
Ons 21 maj
19:00 Ale U P99 - Älvängens IK Göteborgsserien
Tors 22 maj
19:00 Ale U F99 -Torslanda IK Göteborgsserien
Fre 23 maj
19:00 Nödinge SK A - Cruz Azul IF Div 6D
Lör 24 maj
13:00 Nödinge SK P04 – Masthuggets BK Göteborgsserien
Sön 25 maj
17:00 Nödinge SK B - Backatorp IF Reservklass 4A
17:00 Nödinge SK P03 – Romelanda IF Ale Kungälvsserien
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ter mot VFK. Ett alternativ 
är självklart att fl ytta ner 
AIF:s formtoppade Sebas-
tian Hollstein på mittfältet 
och bereda plats för Michael 
Hintze på topp.

Jonathan Lindström 
hängde besviket med huvu-
det när han vandrade av pla-
nen i halvtid.

– Det känns för j-vligt. 

Jag kände mig starkare än 
någonsin och det var riktigt 
kul att spela igen. Nu blir 
det säkert fyra veckors rehab 
innan jag kan vara med igen, 
suckade ”Jonte”.

På skadelistan fi nns nu-
mera också Ali El-refaei, 
vars fotskada är osäker.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra
TORSDAG 22 MAJ 

KL 19.00
SBTK HERR – MARIEDALS IK

Division 2 Södra 
LÖRDAG 24 MAJ

KL 16.00
SBTK DAM – SJÖMARKENS IF

Skänker pris till bästa spelare

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Trollhättans IF

Fredag 23/5 kl 19.00 på Tingevi

DAM

Lödöse/Nygård IK-
Kindaholms FF

Lördag 24/5 kl 15.00 på Tingevi

VÄNERSBORG. Det var 
dubbel olycka för Ahla-
fors IF på Vänersvallen i 
lördags.

Det blev inte bara 
förlust mot serieledan-
de Vänersborgs FK, 
formstarke Jonathan 
Lindström ådrog sig på 
nytt en sträckning.

– Tur i oturen att 
Sebastian Johansson är 
klar för spel på fredag, 
säger AIF-tränaren Da-
niel Eriksson.

Efter tre raka vinster blev det 
förlust mot VFK och den var 
inget att säga om. Hemmala-
get var rappare i både tanke 
och handling. De gulsvarta 
gästerna var inte riktigt med 
och följde inte matchplanen, 
enligt Daniel Eriksson.

– Vi skulle vara mer ag-
gressiva och störa dem högre 
upp i banan. Deras backlinje 
går att hota och det gör vi 
bättre i slutet av första halv-
lek och under den inledande 
kvarten efter paus. Nu fi ck 
de psykologiskt viktiga 3-1 
och uppförsbacken blev för 
brant, säger Daniel Eriksson.

VFK som tränas av Ale-
bekante, Raimo Käkelä, 
bjöd på anfallsglad fotboll 
och tog sig skickligt runt på 
kanterna. AIF:s ytterbackar 
Erik Gunnarsson och Se-
bastian Hällbäck lär dröm-
ma mardrömmar efter detta, 
men redan på fredag får laget 
chans till revansch på Väner-
svallen. Denna gång är det 
Vänersborgs IF som står för 
motståndet.

– En betydligt mänskliga-
re uppgift. De generations-
växlar just nu, men framför 
allt så handlar det om att vi 
måste hitta tillbaka till vår 
vägvinnande inställning. Det 

får vi god hjälp med om Se-
bastian Johansson åker med. 
Han driver på alla och har 

redan visat på träning vilken 
tillgång han blir med sin ru-
tin. Det känns som att Se-
bastian kommer att lösa det 
defensiva jobbet på mittfäl-
tet själv, vilket ger arbetsro 
framåt för den som spelar 
bredvid honom, säger Da-
niel Eriksson.

Vem som kommer att få 
starta ihop med Sebastian 
Johansson är däremot en frå-
ga som skapar huvudbry. Sh-
kar Nawzad fi ck se det röda 
kortet i slutet av matchen 
efter två varningar. Jonathan 
Lindström sträckte baksidan 
och Johan Elving är nyope-
rerad. Sedan tidigare är Ed-
win Pearson långtidsska-
dad. Kvar återstår Anders 
Andersson som fi ck ersätta 
Lindström efter tjugo minu-

– Förlust mot VFK och 
Jonte Lindström skadad

Dubbel olycka för AIF

Div 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs FK – Ahlafors IF 3-1 (2-1)

FOTBOLL

Tuffa tag. Sebastian Hollstein fick ingen arbetsro mot serieledande VFK som vann rättvist på Vänersvallen med 3-1.
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 Aj. Formstarke Jonathan Lindström sträckte baksidan och blir troligtvis borta i fyra veckor. 
 Tur i oturen att supervärvningen, Sebastian Johansson, är klar för spel borta mot Vänersborgs 
 IF nu på fredag. 

HISINGEN. Älvängens 
drömmar om en topp-
placering ser ut att gå i 
kras.

Borta mot Lundby 
IF 06 kom årets fj ärde 
förlust.

ÄIK är bara åtta i ta-
bellen efter sju spelade 
omgångar.

Efter en fantastisk fi n försä-
song har det gått grus i ma-
skineriet för Älvängens IK. 
Det blåvita var nära att knipa 
en poäng i derbyt mot Nol 
IK i förra omgången, men 

fi ck se sig besegrade med 
2-0.

I fredags kväll kom en ny 
tung 2-0-förlust mot ett an-
nat topplag. ÄIK kämpade 
tappert fast lyckades inte ta 
poäng den här gången hel-
ler. Ineffektiviteten i offen-
siven gjorde sig än en gång 
påmind.

Hemmalaget satte 1-0 
precis innan halvtidsvilan 
och slutresultatet fastställdes 
med fyra minuter kvar av or-
dinarie speltid.

För Älvängens IK gäller 
det nu att ladda om batte-
rierna och ta nya tag. Nästa 
match spelas lördagen den 
31 maj borta mot Bosna.

JONAS ANDERSSON

 Jonatan Franzén och hans ÄIK blev nollade borta mot 
 Lundby IF 06. Hemmalaget vann med 2-0. 
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ÄIK bortaföll igen

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 2-0 (1-0)

FOTBOLL
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vs
SKOFTEBYNS IF
Onsdag 28 maj kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

SURTE. Ale Trial Klubb ar-
rangerade förra lördagen 
deltävling 4 i Västtrialserien 
med 79 förare anmälda.

– En mycket lyckad täv-
ling eftersom Ale nu har de 
bästa områdena för tävling 
enligt många. Det märks på 
träningsdagarna då vi har 
folk från Kungsbacka, Par-
tille och så vidare, säger Joar 
Bergman i Ale TK. 

Tävlingsförhållandena var 
perfekta med blött underlag 
och torrt i luften. Dock blev 
det lite smolk i bägaren när 
Ale Trialklubbs medlemmar 
återvände till klubbuset på 
tisdagen.

– Vi fi ck se att bommens 
kraftiga kedja var avsågad 
samt container samt dörrar 
till klubbstugan också var 
uppbrutna. Gärningsmän-
nen har stulit mycket av vår 
utrustning, suckar Joar Berg-
man.

– Vi kan därför inte ha nå-
gon pröva på-verksamhet för 
de yngre den närmaste tiden 
då laddaren till våra eltrialar 
har stulits.

JONAS ANDERSSON
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 Oscar Almbratt, Ale Trialklubb, gjorde sin första tävling och 
 slutade fyra i klass 80C (vit port). 

Lyckad trialtävling i Surte

RESULTAT VÄSTTRIAL ALE TK

Klass 125A: 1. Ludvig Åsemyr, 
Partille TK, 2. Martin Eriksson, 
Sotenäs TC, Linus Almthén, 
Ale TK. 
125B: Emil Johansson, Partille 
TK, 2. Anders Hake, Kungs-
backa TK, William Wissar, 
Partille TK. 

Klass 80B (Gul port): 1. Erik 
Nilsson, Sotenäs TC, 2. Adam 
Isberg, Kungsbacka TK, 3. Li-
nus Sandberg, Kungsbacka TK. 
80C (Vit port): 1. Felix Wall-
stedt, Sotenäs TC, 2. Patrik 
Johansson, Sotenäs TC, 3. Max 
Sundberg, Partille TK. 

80N (0-pilad port): 1. Alexan-
der Wallstedt, Sotenäs TC, 2. 
Lukas Hammarvik, Partille TK, 
3. Niklas Jilmyr, Ale TK. 
Klass Expert (Blå+grön port): 
1. Anton Lorentsson, Ale TK, 2. 
Markus Eliasson, Sotenäs TC, 
3. Oscar Alfredsson, Ale TK.      

EU ÄR BRA 
FÖR VÄST-
SVERIGE!
KRYSSA CECILIE

TILLSAMMANS

FÖRBÄTTRAR

VI ALE
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vs
SKOFTEBYNS IF
Onsdag 28 maj kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

SURTE. Ale Trial Klubb ar-
rangerade förra lördagen 
deltävling 4 i Västtrialserien 
med 79 förare anmälda.

– En mycket lyckad täv-
ling eftersom Ale nu har de 
bästa områdena för tävling 
enligt många. Det märks på 
träningsdagarna då vi har 
folk från Kungsbacka, Par-
tille och så vidare, säger Joar 
Bergman i Ale TK. 

Tävlingsförhållandena var 
perfekta med blött underlag 
och torrt i luften. Dock blev 
det lite smolk i bägaren när 
Ale Trialklubbs medlemmar 
återvände till klubbuset på 
tisdagen.

– Vi fi ck se att bommens 
kraftiga kedja var avsågad 
samt container samt dörrar 
till klubbstugan också var 
uppbrutna. Gärningsmän-
nen har stulit mycket av vår 
utrustning, suckar Joar Berg-
man.

– Vi kan därför inte ha nå-
gon pröva på-verksamhet för 
de yngre den närmaste tiden 
då laddaren till våra eltrialar 
har stulits.

JONAS ANDERSSON
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 Oscar Almbratt, Ale Trialklubb, gjorde sin första tävling och 
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stedt, Sotenäs TC, 2. Patrik 
Johansson, Sotenäs TC, 3. Max 
Sundberg, Partille TK. 

80N (0-pilad port): 1. Alexan-
der Wallstedt, Sotenäs TC, 2. 
Lukas Hammarvik, Partille TK, 
3. Niklas Jilmyr, Ale TK. 
Klass Expert (Blå+grön port): 
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EU ÄR BRA 
FÖR VÄST-
SVERIGE!
KRYSSA CECILIE

TILLSAMMANS

FÖRBÄTTRAR

VI ALE

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 0303-74 60 05

nordicwellness.se

sommarkORTET!
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



Sommar i Kalmar
6 dagar i Småland
Best Western Plus 
Kalmarsund Hotell ★★★★

Välkommen till den gamla res-
idens- och stiftstaden Kalmar. 
Den charmiga staden bjuder på 
en medeltida stadsdel, domkyrka 
och inte minst Kalmar Slott (1 
km). Du bor på det fyrstjärniga 
hotellet, som har en central belä-
genhet på Kvarnholmen. Vandra 
i stadsparken som ligger bredvid 
Kalmar Slott och upplev Kalmar 
från vattensidan genom en båt-
tur med Kalmarflundran. Gör en 
utflykt till Öland (13 km) via den 
6 kilometer långa Ölandsbron och 
upplev den unika naturen med 
bl.a. UNESCOs världsarvslistade 
Stora Alvaret och Borgholm Slott.

Pris per person i dubbelrum

3.099:-
Pris utan reskod 3.399:-

 

Ankomst: Valfri i perioden 
15/6-11/8 2014. 

Endast slutstädning.

   Kalmarsund Hotell

VÅR & HÖST 

1.249:- 

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

Krog i Nordtyskland
4 dagar i Treia, Nordtyskland

Välkommen till mysiga Nord-
tyskland. Här bor du på ett hotell 
med ett välrenommerat kök i 
det historiska landskapet, som 
har riktigt mycket att bjuda på 
till den vuxna publiken. Hotellet 
har en väldigt inbjudande krog 
med öppen spis och ligger endast 
21 km väster om Schleswig stad, 
där du kan börja din minisemes-
ter med att uppleva Schleswig 
Domkyrka som snart är 1000 år 
gammal. Du får inte heller missa 
ett besök på Gottorp Slott, där 
du hittar flera museer med 
spännande arkeologiska fynd – 
bl.a. den 3 ton tunga 
ekbåten Nydambåten. 

Pris per person i dubbelrum 

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

Ankomst: Fredag t.o.m. 30/5 
och 6/6-19/12 2014. 

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

1.149:- 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med
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NÖDINGE. Sabi Sabahu-
din fi ck uppdraget att 
sätta upp en jubileums-
föreställning för Vakna.

”Aim to the top” har 
engagerat ungdomar 
under hela våren, nu lär 
den också inspirera de 
som ser den.

– Puh, det här var lika 
svettigt som roligt, sa 
en lycklig och genom-
blöt Sabi efter premiä-
ren.

Det drogförebyggande pro-
jektet, Vakna, fi rar 10 år 
under 2014. Sabi Sabahudin 
från Nödinge har varit med 
från början.

– Killar som Sabi är bästa 
medicinen mot drogmiss-
bruk. Han har med sina 
många föreställningar en-
gagerat hur många ungdo-
mar som helst och det var 
självklart att fråga honom 
om inte han ville sätta upp 
en jubileumsföreställning. 
Jag är så imponerad av den 
kraft som dessa ungdomar 
besitter. Vilken energi, säger 
Thomas Berggren.

Dansföreställningen ”Aim 
to the top” hade premiär i 
Ale gymnasium på söndags-
kvällen. En välfylld salong 
fi ck se en sprakande show 
under 40 intensiva minuter. 
Effekterna och koreografi n 
håller högsta klass. Det bjuds 
på fl era spektakulära dans-
nummer. Kärlek, åtrå, svek 
och återförening präglar fö-
reställningen där musiken är 
välbekant, till och med Abba 
är med på ett hörn. Publiken 
är med på noterna och hyll-
ningarna efteråt är samstäm-
miga. ”Aim to the top” vill 
inspirera ungdomar att våga 
fullfölja sina drömmar. En-

semblen består av dansstu-
derande ungdomar från både 
Göteborg och Ale. En av 
huvudrollerna spelas av San-
dra Poswiatowska från Nö-
dinge. Charmigast var dock 
blott 13-årige Elias Holm 
som med ett härligt leende 
spred värme till publiken 

– Dansföreställningen ”Aim to the top” imponerade
Energi i överfl öd

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

Föreställningen går mot sin upplösning. Sabi i valet och kvalet.

Sprakande dansshow med svåra hopp.

Sandra Poswiatowska och Sabi Sabahudin, båda från Nödinge.

Inga premiärnerver, så vitt publiken kunde se.

I LARS GILLIS FOTSPÅR

www.repslagarbanan.se   0303 - 749 910   
För mer information & öppettider 

REPSLAGARMUSEET 
I ÄLVÄNGEN

1/6 - 13/8
VERNISSAGE

1 JUNI kl.12 - 16 

oavsett han satt i spagat eller 
hoppade fl ygande högt.

Under måndagen kom-
mer ”Aim to the top” att spe-
las två gånger under skoltid 
samt en kvällsföreställning.

Sabi Sabahudin uppvakta-

des efter föreställningen med 
belöningsstipendiet ”Eld-
själ” från Vaknafonden. En 
mer passande beskrivning på 
den 19-årige talangen från 
Nödinge är svår att fi nna.



Under Utbildnings-
nämndens samman-
träde i april månad 

redovisade sektor utbild-
ning en negativ ekonomisk 
prognos på 6,2 miljoner 
kronor, vilket innebär en 
uppsägning av 12-15 tjänster 
i skolan för att få en budget 
i balans 2014. Detta trots att 
nämnden i mars månad fick 
ett ekonomiskt tillskott på 
10,5 miljoner för satsningar! 
Är detta en satsning från 
skolmajoriteten på den 

psykosociala arbetsmiljön 
för skolans personal som är 
ett av två prioriterade mål i 
nämndplanen? 

Tyvärr är dessa uppsäg-
ningar faktiskt bara en konst-
gjord andning för verksam-
heterna. För inför 2015 står 
skolan åter inför ett negativt 
budgetunderskott och ytter-
ligare krafttag krävs. Om ing-
et görs nu kommer det nega-
tiva resultatet följa med in i 
2016 års verksamhetsbudget. 
Grundskolan får alltså ännu 

mindre resurser att höja kun-
skapsnivån inom Ales grund-
skolor.

Därför vill Aledemokra-
terna ha svar på om majori-
teten kommer att säga upp 
ytterligare personal i skolan 
eller är det fler nedläggningar 
av en eller flera skolor och i så 
fall vilken/vilka?  

AD vill också tydliggöra 
varför inte vi deltar i överens-
kommelsen.

I november månad 2013 
får Aledemokraterna ett mejl 

från nämndens ordförande 
med en inbjudan till en press-
fotografering redan nästkom-
mande dag. En fotografering 
inför offentliggörandet av en 
skolöverenskommelse över 
blockgränserna. Det visade 
sig dock att en presskonfe-
rens hade hållits flera dagar 
innan inbjudan mejlades ut 
till oss! AD bad upprepade 
gånger att få en redovisning 
av innehållet i överenskom-
melsen, men redovisningen 
uteblev och AD valde att stäl-

la sig utanför skolöverens-
kommelsen. Trots flera för-
frågningar både till politiken 
och tjänstemannasektorn har 
vi fortfarande inte fått någon 
information om innehållet i 
överenskommelsen. Och ing-
en annan heller! AD deltar 
gärna i blocköverskridande 
arbete och processer, men vi 
vägrar köpa grisen i säcken. 

Nej upp till bevis: det är 
dags att offentliggöra inne-
hållet av överenskommelsen 
för oss och väljarna! För den 

måste ju bestå i något mer än 
att säga upp lärare och lägga 
ner skolor? Eller?

Helené Ahlberg (AD)
Ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
Ersättare Utbildningsnämnden

Ingela Nordhall (AD)
Ledamot kommunstyrelsen

Jan A. Pressfeldt (AD)
Gruppledare

Vad tänker skolmajoriteten Alliansen + S, V och MP göra åt den ekonomiska 
krisen i Utbildningsnämnden/grundskolan i Ale och åt skolresultaten?
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BOHUS. I lördags 
genomfördes Bytar-
dagen på Sörmossens 
återvinningscentral.

Arrangemanget åter-
kommer i höst.
– Vi kommer fortsät-
ta arbetet med att ut-
veckla konceptet inför 
nästa tillfälle i septem-
ber, säger koordinator 
Annica Jansson. 

Elva kommuner i Västsve-
rige slog i lördags ett extra 
slag för återanvändning. 
Det var nämligen återan-
vändning som stod i fokus 
under Bytardagen på Sör-
mossen.

– Vi är överlag nöjda 
med dagen. Fantastiskt 
sommarväder och många 
andra arrangemang samma 
dag ledde till att besöka-
rantalet var något blyg-
samt. Dock fick vi en hel 
del positiva reaktioner från 
våra besökare, säger Anni-
ca Jansson.

– En del hade uppmärk-
sammat Bytardagen och 
planerat in sitt besök, an-
dra gjorde spontanbesök i 
samband med att de skulle 
besöka återvinningscentra-
len. Ett stort tack till våra 
kommunmedborgare som 
kom förbi denna dag, av-
slutar Annica Jansson.

JONAS ANDERSSON

Annica Jansson, Stefan Ahlenius, Lennart Johansson och 
Peter Johansson var Ale kommuns representanter på plats 
när Bytardagen arrangerades på Sörmossens återvinnings-
central i lördags.

Bytardag som återkommer

Dagens pensionärer är ett 
aktivt släkte. Nyligen var 
ett tjugotal medlemmar i 
SPF Alebygden i Rom och 
Sorrento. Samtidigt gjorde 
ett femtiotal medlemmar en 
endagsresa till påskliljeod-
lingen i Fagerås. Trots att 
den tidiga våren gjorde att 
mycket var utblommat fick 
man en fin upplevelse.

Förra veckan deltog 
ett fyrtiotal i den traditio-
nella poängpromenaden 
i Prästalund. Folkhälso-
kommittén under ledning 
av Arne Boge och Gösta 
Mårdborg stod för arrange-
manget. Lagom svåra frågor 
och det faktum att alla fick 
pris gjorde samtliga nöjda.

Månadens träff arrangera-
des av kontaktkommittéerna 
i Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
Som underhållare hade man 

engagerat GUBE två trevli-
ga sångare och musiker från 
Dalsland. Vinsterna med 
extra plus för det hembakta 
var prisvärda.

Veckans vandring gick 
runt delar av Sävelången 
i Stenkullen. Sammanlagt 
gick vi nio kilometer i gan-
ska plan terräng. Den mulna 
och något kyliga morgonen 
byttes till sol när vi fikade 
nedanför Nääs slott. När 
Gösta Mårdborg berättade 
om slottets historia kom 
samtidigt två rådjur förbi. 
Snacka om timing.

Vårens sista träff på 
Backavik är den 20 maj. 
Vi träffs igen 3 september.  
Nästa fredagsvandring går 
av stapeln vid Östad den 23 
maj.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden flyger och far

HÄLJERED. Äskas Belö-
ning visas just nu på Ale 
Vikingagård.

Sista chansen att se 
det festliga teaterspelet 
är nu till helgen, tors-
dag-söndag.

– Vi håller tummarna 
att vädret är med oss, 
säger Tina Friis Hall-
berg, manusförfattare 
och regissör.

Utomhusteater är förenat 
med risken att behöva ställa 
in. Hittills har arrangören 
till Äskas Belöning tvingats 
kasta in handduken vid två 
tillfällen.

– En gång var det hällregn 
och andra gången var det 
risk för åska, förklarar Tina 
Friis Hallberg.

I söndags när lokaltid-
ningen fanns på plats var det 
emellertid uppehåll. Låt vara 
att det kom några få droppar 
under den första akten. 

– Spelplatsen uppe vid 
vikingagården är underbar 
och miljön storslagen, säger 
Tina.

Äskas Belöning är en fri-
stående uppföljare till Äskas 
prövning. Publiken tas med 
på en resa bakåt i tiden när 
vikingarna härjade som värst.

– Det är flera ur publi-
ken som kommit fram och 
berömt manuset. Det känns 
naturligtvis väldigt hedran-

de, säger Tina Friis Hall-
berg.

JONAS ANDERSSON

Storslaget gille. Äskas Belöning tar publiken med på en resa tillbaka itiden. Det är festligt och mycket underhållande i Häljered.

Äska lyssnar och begrundar.

Munkarna har anlänt.

Festligt teaterspel i Häljered
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 Äskas belöning... 

 Även munkar gillar gott öl. Vad har han under särken? 



VECKA 21         NUMMER 20|30 INSÄNT

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

På söndag, vänner, är 
det dags. Det är då 
vi bestämmer vilken 

inriktning vi önskar för vårt 
Europa. Vårt Europa som vi 
är en stolt och stark del av. 
Vi Moderater tror på Europa 
och vi tror framförallt för ett 
Europa som levererar arbeten, 
förenkling av handel mellan 
våra länder och tydligare 
och smartare lagstiftning 
som genererar enklare sätt 
att komma överens kring vår 
miljö och den fria rörlig-
heten. Framförallt tror vi på 
ett Europa i fred och med 
starka bärande relationer till 
varandra, så vi underlättar 
att förståelsen för varandras 
olikheter och ser varandras 

likheter som en tillgång. 
25:e maj är vi inte bara 

utanför vallokalerna eller 
knackar dörr. Vi har våra tan-
kar hos våra ukrainska vänner 
då den demokrati vi är så vana 
vid, inte är en självklarhet för 
dem. 25:e maj väljer Ukraina 
väg och som moderaterna i 
tidigare insändare påpekat 
så är det ingen slump att 
deras val är samma dag som 
valet till Europaparlamentet. 
Ukraina vill vara en del av 
vårt Europa, vilket bryskt 
slås ned av Ryssland och 
deras socialistiska/kommu-
nistiska överstatlighet. Våra 
ukrainska vänner är luttrade 
människor som är vana att bli 
överkörda och statligt styrda 

utifrån deras gamla union 
med Sovjet. De hade en dröm 
när de blev självständiga… 
en dröm om demokrati och 
frihet att göra egna val - den 
friheten vi moderater kämpar 
för att få bevara i Sverige och 
Europa. Våra tankar fi nns 
hos det Ukrainska folket på 
söndag. Vi hoppas att svenska 
folket dels röstar för moderata 
röster i Europa som arbetar 
för jobben, ekonomin, miljön 
och den fria rörligheten, och 
vi hoppas att de ukrainska 
invånarna få det de vill… att 
vara med oss i den Europeiska 
Unionen.

Vi ses vid vallokalen!
Medlemmar i Moderata föreningen

Ale kommun

Kanske tycker ni det 
är konstigt att en 
fjortonåring bryr sig 

om valet till europaparla-
mentet och det var faktiskt 
inget som intresserade mig 
överhuvudtaget innan jag 
blev aktiv i MUF Ale.

  Jag förstod inte inn-
an hur frågorna i Europa 
påverkar oss unga här i 
Sverige. När jag förstått 
att det här med att kunna 
få arbetstillstånd och jobba 
utomlands inte alltid varit 
en självklarhet för oss så 
ökade mitt intresse att veta 
mer. Innan Sverige gick med 
i EU så fi ck vi svenskar söka 
arbete utomlands, på samma 
villkor som en medborg-
are från ett land utanför 
europeiska gemenskapen, 
och det var inte enkelt att 
få arbetstillstånd. Jag som 
ung är glad att vi i Europa 
nu kan välja att arbeta vart 
vi vill och jag är glad att vi 
har möjligheten att komma 
ut i Europa och studera vart 

vi vill. Jag är inte helt insatt 
i hur fackförbunden tänker, 
men jag har förstått att vissa 
fackförbund som LO till 
exempel vill att vi i Sverige 
ska ge svenskar arbete först 
och stoppa arbetskraftsin-
vandringen. I och för sig kan 
jag förstå att man kan tycka 
att det är bra att vi svenskar 
har arbete och det ska vi 
fortsätta jobba för, men om 
man tänker att det är bra att 
vi svenskar kan komma ut 
och jobba i Europa så måste 
ju vi i Sverige tänka likadant, 
för att om andra inte är 
välkomna här så blir ju inte 
vi välkomna där. 

Eftersom vi i Sverige är 
en del av Europa och inte 
en enskild liten ö någon-
stans långt bort, så är det ju 
extra viktigt att vi är starka 
i Europa och kan få andra 
länder att förstå att det 
som dom gör i sina länder 
påverkar oss i våra länder.  
Släpper till exempel vi på en 
massa krångligheter när det 

gäller handel, miljön och 
den fria rörligheten så tror 
i alla fall jag att vi gör det 
lättare för oss alla! 

Eftersom jag bara är 
fjorton år och inte får 
rösta förrän jag fyller 18 
år så hoppas jag att alla ni 
mammor och pappor och 
alla andra som är över 18 
år röstar på söndag. Ni 
vuxna har faktiskt inte bara 
en rätt att rösta utan även, 
tycker jag, en skyldighet 
att göra det. Se till att det 
blir många svenskar som 
vill vara med och hjälpa 
Sverige att vara en före-
bild i Europa! På söndag 
kommer jag vara utanför 
vallokalerna och se till att ni 
kryssar Cecilie till Bryssel, 
Västsveriges kandidat från 
moderaterna som driver 
våra frågor som är viktiga 
för oss i Västsverige och Ale 
kommun.

Oliver Andersson Vice Ordförande
Moderata ungdomsförbundet Ale 

Annonser varje vecka 
om fl er ”jobb”!

Det är oerhört 
viktigt både nu och framöver 
om vi ska klara välfärden.

Det är kanske då på sin 
plats att påminna ”det röda 
laget” om vem som fi nansie-
rar välfärden.

Tydligen har man missat 
detta!

Framträdande politiker har 
inte klart för sig hur de eko-
nomiska sambanden ser ut, 
nämligen att det är anställda i 
privata företag som genererar 
skattekronor. Vissa lever till 
och med i den villfarelsen att 
privata företagsverksamhet är 
skadlig för välfärden.

Hur man kan få detta att 
gå ihop förstår inte jag!

I verkligheten är det ju 
precis tvärtom lönsamma 
företag ökar den beskatt-
ningsbara sysselsättningen 
och handeln.

Företag måste gå med 
vinst annars blir det inga 
”jobb”! Om inte företagen 
frodas och utvecklas blir det 
inga ”jobb” och då drabbas 
kommunerna. Företag läggs  
ned– anställda sägs upp – 
skattekraften uteblir.

Varför är detta så svårt att 
förstå?

Stefan Lövén och vart 

enda kommunalråd i stålin-
dustrikommunerna vet hur 
de ekonomiska sambanden 
ser ut. Det är tydligt att det 
brister på vissa håll. Vad sägs 
om lite omvärldsanalys inte 
bara när det gäller ”hem-
lagad” mat till våra äldre i 
hemtjänsten, utan vad som är 
det viktigaste för kommunen 
nämligen ekonomin.

Ökad sysselsättning – fl er 
arbetade timmar – ökade 
skatteintäkter!

Vem är det man försöker 
lura?

För att vi skall kunna ha 
en väl fungerande kommunal 
verksamhet måste vi se till så 
att vi har lönsamma företag 
som kan leda till nya ”jobb” 
och hållbar sysselsättning. 
Gör vi inte det så får vi inga 
pengar till att upprätthålla 
välfärden. Den offentliga 
sektorn ( stat, landsting och 
kommun) är mer beroende av 
ett välmående näringsliv än 
tvärtom.

”Staten står sig slätt utan 
kapitalet”

Fler anställda i privata 
näringslivet och inte som det 
”röda laget” vill färre!

Detta gör man när man vill 
förbjuda vinster i välfärden. 
Att kräva ”jobb år alla” utan 
att förstå vad som ger ”jobb” 

nämligen den uppenbara 
kopplingen till privat företag-
samhet och inte till en utökad 
kommunal verksamhet.

Genom att tillåta privata 
utförare inom vård, skola 
och omsorg skapar vi större 
ekonomiskt underlag för 
välfärden och får valfrihet ”på 
köpet”.

Att upprepa felaktigheter 
angående ”usel kvalitet” och 
”girighet” hos privata vårdgi-
vare blir inte en sanning för 
att de upprepas!  Glöm inte 
av att det fi nns kontrollstatio-
ner; i första hand vårdtagaren 
som jag utgår från inte betalar 
för något man inte vill ha.

Lika litet blir det sanning 
när ”den röda sidan” gång 
på gång påtalar att alliansen 
har sänkt skatter, som i stället 
kunde gå till välfärden.

 Sluta gnäll på näringslivet!  
7 av 10 ”jobb” fi nns inom 

den sektorn med ca 3,2 miljo-
ner anställda.

Har man överhuvudtaget 
förstått kapitalet värde? 

Har man inte förstått att 
alla skatter har sitt ursprung i 
privat produktion och privat 
konsumtion?

”Såga inte av den hand, 
som föder dig”!

Ingela Nordhall
Aledemokraterna

Nu är valrörelsen igång!

En röst på Sverigede-
mokraterna kunde 
lika gärna vara en 

röst på Moderaterna. Det 
blev än tydligare när partiets 
förstanamn intervjuades i 
Alekuriren förra veckan. Ni 
som tror att en röst på SD 
är att ”röra om lite i grytan” 
kunde inte ha mer fel. En 
röst på SD är en röst för 
fortsatt högerstyre i Sverige 
och i Ale. När man tittar 
på hur SD faktiskt röstar så 
röstar de med moderatled-

ningen i princip 9 fall av 10. 
De har till och med börjat 
rösta för högre borgensavgift 
för hyresgäster och nej till ett 
aktivt arbete mot ungdoms-
arbetslösheten i Ale trots att 
de hävdar att detta är frågor 
som SD står upp för. 

Men, det viktigaste skälet 
till att man inte ska rösta på 
SD är att SD är ett främ-
lingsfi entligt parti som inte 
delar den människosyn som 
vi socialdemokrater och 
andra partier står för. Det är 

ett parti som tycker att vissa 
människor är förmer än an-
dra och hudfärg och religion 
är centralt för vilken sorts 
människa du är. 

Använd din demokratiska 
rättighet att rösta, både i 
helgens val till Europaparla-
mentet och i höstens natio-
nella val, och lägg din röst 
på ett parti som står upp för 
alla människors lika värde. 
Till exempel vilket parti som 
helst utom SD. 

Paula Örn (S)

Vi i Ale ser nu att allt 
fl er förtidsröstar i 
valet till Europaparla-

mentet. Senaste siffran är att 
röstandet har ökat från 309 
personer vid samma tidpunkt 
2009 till 843 i år. Det är 
mycket glädjande att alla ni 
alebor tar ett demokratiskt an-
svar och använder er rösträtt. 

Det är också så att det i år 
fi nns en verklig chans att nå 
en socialdemokratiskt ledd 
majoritet även i Europapar-
lamentet. Kanske är det så att 
de av er som säger att ni inte 
gillar EU faktiskt inte gillar 
den borgerliga politik som 
har bedrivits där de senaste 
15 åren? Ta chansen du med 
skapa ett rättvisare Europa 
med en röst på Socialdemo-
kraterna. 

Jag, Olle, kandiderar till 

Europaparlamentet för att 
jag tycker att det behövs fl er 
socialdemokrater i Europa-
parlamentet med erfarenhet 
av fackligt arbete. Mitt löfte är 
att jag ska verka för rättvisa ar-
betsvillkor på samma sätt som 
jag har gjort som ordförande 
i verkstadsklubben på Volvo 
i 18 år.

Under de kommande åren 
står mycket på spel i Europa. 
Den globala krisen visar att 
politiken inte kan göra halt vid 
gränserna. Den moderatstyrda 
regeringen överger svenska 
folkets intressen på hemmap-
lan. Och i Europaparlamentet 
driver Moderaterna på för 
att arbetstagare ska konkur-
rera med låga löner och usla 
villkor. 

Vi tror inte att ökade 
orättvisor ger utveckling och 

tillväxt i Europa. Tvärtom. 
Framgång kräver rättvisa. 

Det är genom fl er och 
bättre jobb som människor får 
frihet att forma sina egna liv. 
Vi tror att Europa blir starkare 
och Sverige blir ett bättre 
land när vi konkurrerar med 
kunskap och kompetens, inte 
med låga löner.

I Europaparlamentet vill 
vi skrota EU:s förlegade 
jordbrukssubventioner. Istället 
vill vi se kraftfulla investering-
ar i forskning och utveckling 
för att stärka industrin och 
skapa fl er gröna jobb. Och vi 
kommer att göra allt för att 
försvara de fackliga fri- och 
rättigheterna. 

Olle Ludvigsson (S)
Kandidat till Europaparlamentet

Eva Eriksson (S)
Ordförande Socialdemokraterna i Ale

Jag tror på Europa!

SD är ett borgerligt parti!Bidra till ett rättvisare EU – Kryssa Olle den 25 maj!

25 maj angår oss alla
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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

På söndag, vänner, är 
det dags. Det är då 
vi bestämmer vilken 

inriktning vi önskar för vårt 
Europa. Vårt Europa som vi 
är en stolt och stark del av. 
Vi Moderater tror på Europa 
och vi tror framförallt för ett 
Europa som levererar arbeten, 
förenkling av handel mellan 
våra länder och tydligare 
och smartare lagstiftning 
som genererar enklare sätt 
att komma överens kring vår 
miljö och den fria rörlig-
heten. Framförallt tror vi på 
ett Europa i fred och med 
starka bärande relationer till 
varandra, så vi underlättar 
att förståelsen för varandras 
olikheter och ser varandras 

likheter som en tillgång. 
25:e maj är vi inte bara 

utanför vallokalerna eller 
knackar dörr. Vi har våra tan-
kar hos våra ukrainska vänner 
då den demokrati vi är så vana 
vid, inte är en självklarhet för 
dem. 25:e maj väljer Ukraina 
väg och som moderaterna i 
tidigare insändare påpekat 
så är det ingen slump att 
deras val är samma dag som 
valet till Europaparlamentet. 
Ukraina vill vara en del av 
vårt Europa, vilket bryskt 
slås ned av Ryssland och 
deras socialistiska/kommu-
nistiska överstatlighet. Våra 
ukrainska vänner är luttrade 
människor som är vana att bli 
överkörda och statligt styrda 

utifrån deras gamla union 
med Sovjet. De hade en dröm 
när de blev självständiga… 
en dröm om demokrati och 
frihet att göra egna val - den 
friheten vi moderater kämpar 
för att få bevara i Sverige och 
Europa. Våra tankar fi nns 
hos det Ukrainska folket på 
söndag. Vi hoppas att svenska 
folket dels röstar för moderata 
röster i Europa som arbetar 
för jobben, ekonomin, miljön 
och den fria rörligheten, och 
vi hoppas att de ukrainska 
invånarna få det de vill… att 
vara med oss i den Europeiska 
Unionen.

Vi ses vid vallokalen!
Medlemmar i Moderata föreningen

Ale kommun

Kanske tycker ni det 
är konstigt att en 
fjortonåring bryr sig 

om valet till europaparla-
mentet och det var faktiskt 
inget som intresserade mig 
överhuvudtaget innan jag 
blev aktiv i MUF Ale.

  Jag förstod inte inn-
an hur frågorna i Europa 
påverkar oss unga här i 
Sverige. När jag förstått 
att det här med att kunna 
få arbetstillstånd och jobba 
utomlands inte alltid varit 
en självklarhet för oss så 
ökade mitt intresse att veta 
mer. Innan Sverige gick med 
i EU så fi ck vi svenskar söka 
arbete utomlands, på samma 
villkor som en medborg-
are från ett land utanför 
europeiska gemenskapen, 
och det var inte enkelt att 
få arbetstillstånd. Jag som 
ung är glad att vi i Europa 
nu kan välja att arbeta vart 
vi vill och jag är glad att vi 
har möjligheten att komma 
ut i Europa och studera vart 

vi vill. Jag är inte helt insatt 
i hur fackförbunden tänker, 
men jag har förstått att vissa 
fackförbund som LO till 
exempel vill att vi i Sverige 
ska ge svenskar arbete först 
och stoppa arbetskraftsin-
vandringen. I och för sig kan 
jag förstå att man kan tycka 
att det är bra att vi svenskar 
har arbete och det ska vi 
fortsätta jobba för, men om 
man tänker att det är bra att 
vi svenskar kan komma ut 
och jobba i Europa så måste 
ju vi i Sverige tänka likadant, 
för att om andra inte är 
välkomna här så blir ju inte 
vi välkomna där. 

Eftersom vi i Sverige är 
en del av Europa och inte 
en enskild liten ö någon-
stans långt bort, så är det ju 
extra viktigt att vi är starka 
i Europa och kan få andra 
länder att förstå att det 
som dom gör i sina länder 
påverkar oss i våra länder.  
Släpper till exempel vi på en 
massa krångligheter när det 

gäller handel, miljön och 
den fria rörligheten så tror 
i alla fall jag att vi gör det 
lättare för oss alla! 

Eftersom jag bara är 
fjorton år och inte får 
rösta förrän jag fyller 18 
år så hoppas jag att alla ni 
mammor och pappor och 
alla andra som är över 18 
år röstar på söndag. Ni 
vuxna har faktiskt inte bara 
en rätt att rösta utan även, 
tycker jag, en skyldighet 
att göra det. Se till att det 
blir många svenskar som 
vill vara med och hjälpa 
Sverige att vara en före-
bild i Europa! På söndag 
kommer jag vara utanför 
vallokalerna och se till att ni 
kryssar Cecilie till Bryssel, 
Västsveriges kandidat från 
moderaterna som driver 
våra frågor som är viktiga 
för oss i Västsverige och Ale 
kommun.

Oliver Andersson Vice Ordförande
Moderata ungdomsförbundet Ale 

Annonser varje vecka 
om fl er ”jobb”!

Det är oerhört 
viktigt både nu och framöver 
om vi ska klara välfärden.

Det är kanske då på sin 
plats att påminna ”det röda 
laget” om vem som fi nansie-
rar välfärden.

Tydligen har man missat 
detta!

Framträdande politiker har 
inte klart för sig hur de eko-
nomiska sambanden ser ut, 
nämligen att det är anställda i 
privata företag som genererar 
skattekronor. Vissa lever till 
och med i den villfarelsen att 
privata företagsverksamhet är 
skadlig för välfärden.

Hur man kan få detta att 
gå ihop förstår inte jag!

I verkligheten är det ju 
precis tvärtom lönsamma 
företag ökar den beskatt-
ningsbara sysselsättningen 
och handeln.

Företag måste gå med 
vinst annars blir det inga 
”jobb”! Om inte företagen 
frodas och utvecklas blir det 
inga ”jobb” och då drabbas 
kommunerna. Företag läggs  
ned– anställda sägs upp – 
skattekraften uteblir.

Varför är detta så svårt att 
förstå?

Stefan Lövén och vart 

enda kommunalråd i stålin-
dustrikommunerna vet hur 
de ekonomiska sambanden 
ser ut. Det är tydligt att det 
brister på vissa håll. Vad sägs 
om lite omvärldsanalys inte 
bara när det gäller ”hem-
lagad” mat till våra äldre i 
hemtjänsten, utan vad som är 
det viktigaste för kommunen 
nämligen ekonomin.

Ökad sysselsättning – fl er 
arbetade timmar – ökade 
skatteintäkter!

Vem är det man försöker 
lura?

För att vi skall kunna ha 
en väl fungerande kommunal 
verksamhet måste vi se till så 
att vi har lönsamma företag 
som kan leda till nya ”jobb” 
och hållbar sysselsättning. 
Gör vi inte det så får vi inga 
pengar till att upprätthålla 
välfärden. Den offentliga 
sektorn ( stat, landsting och 
kommun) är mer beroende av 
ett välmående näringsliv än 
tvärtom.

”Staten står sig slätt utan 
kapitalet”

Fler anställda i privata 
näringslivet och inte som det 
”röda laget” vill färre!

Detta gör man när man vill 
förbjuda vinster i välfärden. 
Att kräva ”jobb år alla” utan 
att förstå vad som ger ”jobb” 

nämligen den uppenbara 
kopplingen till privat företag-
samhet och inte till en utökad 
kommunal verksamhet.

Genom att tillåta privata 
utförare inom vård, skola 
och omsorg skapar vi större 
ekonomiskt underlag för 
välfärden och får valfrihet ”på 
köpet”.

Att upprepa felaktigheter 
angående ”usel kvalitet” och 
”girighet” hos privata vårdgi-
vare blir inte en sanning för 
att de upprepas!  Glöm inte 
av att det fi nns kontrollstatio-
ner; i första hand vårdtagaren 
som jag utgår från inte betalar 
för något man inte vill ha.

Lika litet blir det sanning 
när ”den röda sidan” gång 
på gång påtalar att alliansen 
har sänkt skatter, som i stället 
kunde gå till välfärden.

 Sluta gnäll på näringslivet!  
7 av 10 ”jobb” fi nns inom 

den sektorn med ca 3,2 miljo-
ner anställda.

Har man överhuvudtaget 
förstått kapitalet värde? 

Har man inte förstått att 
alla skatter har sitt ursprung i 
privat produktion och privat 
konsumtion?

”Såga inte av den hand, 
som föder dig”!

Ingela Nordhall
Aledemokraterna

Nu är valrörelsen igång!

En röst på Sverigede-
mokraterna kunde 
lika gärna vara en 

röst på Moderaterna. Det 
blev än tydligare när partiets 
förstanamn intervjuades i 
Alekuriren förra veckan. Ni 
som tror att en röst på SD 
är att ”röra om lite i grytan” 
kunde inte ha mer fel. En 
röst på SD är en röst för 
fortsatt högerstyre i Sverige 
och i Ale. När man tittar 
på hur SD faktiskt röstar så 
röstar de med moderatled-

ningen i princip 9 fall av 10. 
De har till och med börjat 
rösta för högre borgensavgift 
för hyresgäster och nej till ett 
aktivt arbete mot ungdoms-
arbetslösheten i Ale trots att 
de hävdar att detta är frågor 
som SD står upp för. 

Men, det viktigaste skälet 
till att man inte ska rösta på 
SD är att SD är ett främ-
lingsfi entligt parti som inte 
delar den människosyn som 
vi socialdemokrater och 
andra partier står för. Det är 

ett parti som tycker att vissa 
människor är förmer än an-
dra och hudfärg och religion 
är centralt för vilken sorts 
människa du är. 

Använd din demokratiska 
rättighet att rösta, både i 
helgens val till Europaparla-
mentet och i höstens natio-
nella val, och lägg din röst 
på ett parti som står upp för 
alla människors lika värde. 
Till exempel vilket parti som 
helst utom SD. 

Paula Örn (S)

Vi i Ale ser nu att allt 
fl er förtidsröstar i 
valet till Europaparla-

mentet. Senaste siffran är att 
röstandet har ökat från 309 
personer vid samma tidpunkt 
2009 till 843 i år. Det är 
mycket glädjande att alla ni 
alebor tar ett demokratiskt an-
svar och använder er rösträtt. 

Det är också så att det i år 
fi nns en verklig chans att nå 
en socialdemokratiskt ledd 
majoritet även i Europapar-
lamentet. Kanske är det så att 
de av er som säger att ni inte 
gillar EU faktiskt inte gillar 
den borgerliga politik som 
har bedrivits där de senaste 
15 åren? Ta chansen du med 
skapa ett rättvisare Europa 
med en röst på Socialdemo-
kraterna. 

Jag, Olle, kandiderar till 

Europaparlamentet för att 
jag tycker att det behövs fl er 
socialdemokrater i Europa-
parlamentet med erfarenhet 
av fackligt arbete. Mitt löfte är 
att jag ska verka för rättvisa ar-
betsvillkor på samma sätt som 
jag har gjort som ordförande 
i verkstadsklubben på Volvo 
i 18 år.

Under de kommande åren 
står mycket på spel i Europa. 
Den globala krisen visar att 
politiken inte kan göra halt vid 
gränserna. Den moderatstyrda 
regeringen överger svenska 
folkets intressen på hemmap-
lan. Och i Europaparlamentet 
driver Moderaterna på för 
att arbetstagare ska konkur-
rera med låga löner och usla 
villkor. 

Vi tror inte att ökade 
orättvisor ger utveckling och 

tillväxt i Europa. Tvärtom. 
Framgång kräver rättvisa. 

Det är genom fl er och 
bättre jobb som människor får 
frihet att forma sina egna liv. 
Vi tror att Europa blir starkare 
och Sverige blir ett bättre 
land när vi konkurrerar med 
kunskap och kompetens, inte 
med låga löner.

I Europaparlamentet vill 
vi skrota EU:s förlegade 
jordbrukssubventioner. Istället 
vill vi se kraftfulla investering-
ar i forskning och utveckling 
för att stärka industrin och 
skapa fl er gröna jobb. Och vi 
kommer att göra allt för att 
försvara de fackliga fri- och 
rättigheterna. 

Olle Ludvigsson (S)
Kandidat till Europaparlamentet

Eva Eriksson (S)
Ordförande Socialdemokraterna i Ale

Jag tror på Europa!

SD är ett borgerligt parti!Bidra till ett rättvisare EU – Kryssa Olle den 25 maj!

25 maj angår oss alla
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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

Jag satt och läste debatten 
om hemlagad mat 
eller värmd matlåda och 

kunde inte låta bli att fundera 
på var de gamla tog vägen i 
debatten.

Det fi nns nog inte någon 
som inte vill att våra äldre fö-
rebilder ska få både hemlagad 
mat, tid ute i friska luften och 
tillfälle till samspråk. I den 
bästa av världar skulle detta 
vara möjligt,  men uppenbar-
ligen räcker inte det eko-

nomiska utrymmet  till allt. 
Om vi inte kan effektivisera 
verksamheten så att det eko-
nomiska  utrymmet räcker till 
både och skulle vi kanske ska 
låta de som är i behov av stöd 
från samhället själva få välja 
vilket som passar varje individ 
bäst. Min mormor hade 
säkert hellre ätit uppvärmd 
mat i matlåda om det hade 
inneburit att hon kunde få 
några fl er timmar ute i solen 
bland blommor o blad. Min 

morfar som alltid tyckt att en 
god middag är det som ger 
dagen lite extra guldkant på 
vardagen hade kanske valt 
alternativet hemlagad mat.

Jag ställer mig oxå frågan 
om det fi nns utrymme för 
detta lilla extra för någon 
så länge vi inte kan erbjuda 
rimliga levnadsförhållande 
för alla våra äldre och sjuka. 
Det måste i alla fall vara ett 
minikrav på vår äldrevård. 
Jag är övertygad om att min 

mormor skulle avstå både 
hemlagad mat och promenad 
i solen om det betydde att 
min morfar skulle slippa ligga 
i en blöja som ingen hinner 
att byta pga underbemanning 
på vårdhemmet.

Ina Näsmark
Framtid i Ale 

Folkpartiet liberalerna 
var första parti att ta 
ställning för ett svenskt 

medlemskap i EU. Vi är det 
parti som idag tydligast står 
upp för samarbetet i Europa.

Europa behöver mer 
samarbete, inte mindre. Vi 
vill driva samarbetet framåt 
- för att det är lösningen på 
framtidens stora utmaningar: 
jobben, klimatet, säkerheten, 
stabiliteten och demokratin. 
Folkpartiet står upp för det 
europeiska samarbetet - även 
när andra partiet väljer den 
EU-skeptiska vägen.

Det nära samarbetet i Eu-
ropa, handeln och utbytet på 
många områden gör Sverige 
rikare, vår omvärld tryggare 

Äntligen kan 
kommunerna ställa 
nya krav på den mat 

som upphandlas till barnen 
i skolan och de äldre på 
seniorboendet.  De nya 
EU-regler om offentlig 
upphandling som antogs 
av Europaparlamentet i 
vintras blev en seger för 
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

NOLS KYRKA
Söndag 25 maj kl.11.00

Familjegudstjänst med vårfest
Barnkören gNola sjunger.

Det blir korvgrillning och aktiviteter i 
trädgården efter gudstjänsten.

VÅRFEST!
Onsdag 28 maj 10.00-13.00 
Starrkärrs församlingshem 

Vårfest för alla åldrar.

Baka din favoritkaka och var med  
i tävlingen ”Vårens bakverk”

Fiskdamm, korvgrillning m.m.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 4 juni
kl. 18.30  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Sammanlyst 
välkomstgudstjänst för 

Mika Auvinen
Söndag 25 maj kl 10.00

SKEPPLANDA KYRKA
Kyrkkaffe i församlingshemmet

OBS! Mässan i Hålanda kl 12 är inställd!

Gudstjänst för stora och små
Söndag 25 maj kl 11 i Nödinge kyrka 
 Åke Andreasson, barnkörer och barn 
från förskolan

Temamässa ”Andas en bön” 
Söndag 25 maj kl 17 i Surte kyrka
Åke Andreasson. Lennart Olsson, sång

Pilgrimsvandringar
Fredag 30 maj kl 9.30–16
Från Gunnareds kyrka till Nödinge 
kyrka. Reine Bäck

Lördag 31 maj kl 9.30–16
Inledande morgonbön i Nödinge kyrka, 
därefter vandring till Starrkärrs kyrka. 
Åke Andreasson och Ann-Christine 
Grosshög. Anmälan till expeditionen, 
031-98 00 12, senast 27 maj.

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 

Musikfest
6 juni kl 15.30-19 i Surte församlingshem
Lerum Surte Symphonic Band, 
Trollkarlen AsonBsonCson och den 
talande hunden Sixten. Konsert med 
barnkörerna Singing Kids, Popkören, 
Rookies och Peacedrums samt Blue n’ 
Joy Gospel. Korv, kaffe och tårta. 
Alla intäkter till Världens Barn.

Församlingsresa till skärgården
Onsdag 18 juni kl 8.30–17 
Följ med till Öckeröarna i Göteborgs 
norra skärgård. Kostnad: 250 kr inkl fika 
och lunch. Anmälan och info: Expedi-
tionen 031-98 00 12. OBS! Endast 45 
platser, så först till kvarn … 

En av de värsta idéerna som fi nns 
runt ett liv tillsammans med Gud 
är att det handlar om att vara 

duktig. I Bibeln fi nns det gott om upp-
maningar till oss att vara heliga, goda, 
kärleksfulla och rent utav fullkomliga, 
men aldrig uppmanas vi att vara duktiga!

Vad menar jag? Jo, att vara duktig är 
för mig en fråga om att själv anstränga 
sig för att leva upp till en förväntan om 
ett beteende, att vara skötsam och till 
lags. Men Gud vill inte att vi ska vara 
Honom till lags, utan att vi ska älska Ho-
nom! Det är poängen med Jesu död och 
uppståndelse, att Gud accepterar oss som 
vi är, så att alla som vill leva med Honom 
av Honom förvandlas till att bli så som vi 
bör vara, på riktigt.

Ingenstans syns skillnaden i synsätt 
tydligare än i bönen. De som ber bara 
för att uppfylla en yttre förväntan, de ber 
böner som om de vore en insats för Gud 
att belöna. De blir besvikna på Gud om 
Han i sin tur inte uppfyller sin del av det 
förmodade avtalet. Och de blir högfär-
diga gentemot andra när de tror att allt 
funkar som det ska.

I Psalm 13 möter vi en helt annan 
slags bön. Där står det:

Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Här möter vi någon som är besviken 

på Gud, men fortsätter att be. Någon 
som inte försöker formulera sig som man 
bör, utan som ber utifrån sitt hjärta. Här 
möter vi bön som uttrycker relation och 
inte prestation. Någon som är ärlig, inte 
duktig.

För mig har denna inställning varit 
befriande. Jag fattar nämligen inte vad 
Gud håller på med alltid. Men jag älskar 
Gud. Det är i sådana lägen vi grälar, Gud 
och jag. Inte för att jag vinner så ofta, 
men för att vädra luften. Och för att 
verkligen bli förvandlad där det räknas, 
på djupet av min varelse, inte genom att 
lägga på fromhet som vore den ett lager 
av fernissa. Sådan bön är befriande och 
helande, men också utmanande för mig. 
Släpper jag in Gud i mitt innersta, då 
blir mitt liv radikalt annorlunda. Det är 
underbart och skrämmande på samma 
gång.

Så nästa gång du ber, lägg bort det du 
tror förväntas av dig och säg rakt ut till 
Gud vad du har på hjärtat.         Lars Gunther

BETRAKTELSE

Gud och jag är 
osams ibland

STARRKÄRR. Ett koncept som 
inte prövats tidigare.

Nu på söndag arrangeras 
spelmansstämma i Prästalund.

– Miljön är storslagen, säger 
Ellinor Emilsson från Ale Kul-
turskola.

Redan när Ellinor Emilsson fl yttade 
till Ale kommun för snart 15 år se-
dan slogs hon av tanken att någon 
gång arrangera en spelmansstämma 
i Prästalund. Nu blir det verklighet.

– Jag brinner för folkmusiken och 
tycker att den här hembygdsgården 
lämpar sig utmärkt för buskspel. 
Är väderleken på vår sida kommer 
det att bli fantastiskt, säger Ellinor 
Emilsson.

Det blir ett samarrange-

mang mellan Ale Kulturskola och 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsfören-
ing, som inte var sena att haka på 
Ellinor Emilssons initiativ.

– Lite av en dröm att Prästalund 
får stå som värd för ett sådant här 
arrangemang. Ett stort plus är att 
spelmansstämman vänder sig till 
ungdomar. Förhoppningsvis bidrar 
det till att många människor som 
inte tidigare besökt vår vackra hem-
bygdsgård för upp ögonen för denna 
vackra plats, säger Inga-Britt Karl-
bom, ordförande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Spelmansstämman föregås av en 
workshop under lördagen, som kom-
mer att ledas av Dan Palmqvist. 
Drygt 30 elever har anmält sitt in-
tresse.

– Vi samverkar över gränserna och 
har också bjudit in ungdomar från 
Kungälv och Floda, berättar Ellinor 
Emilsson.

Till söndagens spelmansstämma 
är allmänheten välkommen och ar-
rangören hoppas på många besökare. 
Förutom öppen scen med spelmän 
och folkmusikgrupper erbjuds serve-
ring samt lotterier.

– Det är Mors dag på söndag. Var-
för inte ge mamma en bukett med 
toner och hembakat till kaffet? Ingen 
kommer att bli besviken, säger Elli-
nor Emilsson.

Besökarna uppmanas att ta med 
egen tältstol och den som önskar tar 
även med sig ett instrument.

JONAS ANDERSSON

Inga-Britt Karlbom och Ellinor Emilsson.

– En dröm blir verklighet
Spelmansstämma i Prästalund

 Starrkärrs hembygdsgård står som värd för söndagens 
 spelmansstämma. 

Kulturvandring
i Hålanda

med Hålanda Hembygdsförening

Fredag 30 maj 
Start: Hålanda Kyrka kl 09.00

Längd: ca 6 km på grusväg och skogsstig
Mål: Getås 

Återfärd: med Västtrafik
Medtag matsäck och lämplig klädsel

Info:
Christer Damm 
0736-19 63 41

Välkomna!
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toner och hembakat till kaffet? Ingen 
kommer att bli besviken, säger Elli-
nor Emilsson.

Besökarna uppmanas att ta med 
egen tältstol och den som önskar tar 
även med sig ett instrument.

JONAS ANDERSSON

Inga-Britt Karlbom och Ellinor Emilsson.

– En dröm blir verklighet
Spelmansstämma i Prästalund

 Starrkärrs hembygdsgård står som värd för söndagens 
 spelmansstämma. 

Kulturvandring
i Hålanda

med Hålanda Hembygdsförening

Fredag 30 maj 
Start: Hålanda Kyrka kl 09.00

Längd: ca 6 km på grusväg och skogsstig
Mål: Getås 

Återfärd: med Västtrafik
Medtag matsäck och lämplig klädsel

Info:
Christer Damm 
0736-19 63 41

Välkomna!

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

PREDIKOTURERDÖDA

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00

Ingvar Nilsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Inga-Lill 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Börje Carlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar makan Gun, 
döttrar med familjer samt 
broder med familj som när-
mast sörjande.

Vivi-Anne Karlsson, Bohus 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar barnen Tommy, 
Ewa, barnbarn och systern 
Annette med familj som när-
mast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Teuvo Miettinen. I Starr-
kärrs kapell hölls tisdagen 
13 maj begravningsakt för 
Teuvo Miettinen, Bohus. 
Officiant var Inga-Lill 
Andersson.

Junis Carlbom. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 14 maj 
begravningsgudstjänst för 
Junis Carlbom, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Rinaldo Sorano. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 15 maj 
begravningsgudstjänst för 
Rinaldo Sorano, Älvängen. 
Officiant var 
Lars Ingvarsson.

Maj-Britt Karlson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
16 maj begravningsguds-
tjänst för Maj-Britt Karlson, 
Älvängen. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 25/5 kl 10, 
Sammanlyst Gudstjänst  M 
Auvinen/ V Wetterling. Väl-
komstgudstjänst för Mika 
med kyrkkaffe i församlings-
hemmet. Torsd 29/5 kl 10, 
Mässa I Olenius. Hålanda 
sönd 25/5 Sammanlyst i 
Skepplanda. OBS! Mässan kl 
12 – inställd! S:t Peder sönd 
25/5 Konfirmationsmässa 
J Imberg. Torsd 29/5 kl 12, 
Mässa I Olenius. Ale-Skövde 
sönd 25/5, se övriga. Tunge 
sönd 25/5, se övriga.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 21/5 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa, Nord-
blom. Sönd 25/5 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Göte 
Siverbo. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa, Andersson. 
Nols kyrka kl 11, Famil-
jegudstjänst, Nordblom. 
VÅRFEST medverkan av 
barnkören gNola.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 20/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen - ter-
minsavslutning. Onsd 21/5 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 18-19, Bön. Torsd 22/5 kl 
15, Andakt på Soläng. 
Fred 23/5 kl 19.30, Gre-
enhouse (från åk 7 och 
uppåt) - Avslutning. Lörd 
24/5 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 25/5 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Församlingsmöte. Kyrk-
kaffe. Månd 26/5 kl 10, RPG 
Stavgång - Terminsavslut-
ning med utflykt till Nosse-
bro. Tisd 27/5 kl 8-9, Bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 21/5 kl 18:30, Tonår: 
Uteaktiviteter. Onsd 21/5 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Sönd 
25/5 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Enkelt fika. Månd 
26/5 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 28/5 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 

Sista gången innan somma-
ruppehållet. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Nödinge församling
Ons 21/5 kl 14 i Surte 
församlingshem: Onsdags-
träff. Vårfest med Reine 
Bäck, Anki Grosshög och 
hemlig gäst. Sön 25/5 kl 
11 i Nödinge kyrka: Guds-
tjänst för stora och små, Åke 
Andreasson, barnkörer, barn 
från förskolan. Kl 17 i Surte 
kyrka: Temamässa ”Andas en 
bön”, Åke Andreasson. Len-
nart Olsson, sång.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Kl 17, Musikgtj, 
vårkonsert, Westergaard. 
Tisd kl 09, Mässa i försam-
lingshemmet, Westergaard. 
Torsd kl 10, Mässa, Wester-
gaard.

Åsbräcka kyrka
Torsd kl 08, Mässa, Wester-
gaard.

Guntorps missionskyrka
Onsd 21/5 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Sönd 25/5 
kl 16, Gudstjänst på Mors 
dag Bjud med din mamma 
till gudstjänst. Lars Gunther, 
Annelie  T. m.fl. Onsd 28/5 
kl 18.30, Scouter i alla åldrar 
Förberedelser för Kilanda 
Marknad.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
On 21/5 kl 19, Församlings-
forum Hur tänker vi idag. 
To 22/5 kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Kl 19.30, Kör-
övning. Fr 23/5 kl 18, Tonår 
Samling vid kyrkan för liten 
cykeltur. Sö 25/5 kl 11, 
Gudstjänst Peter Carlsson, 
sång av Annika Wallö, serve-
ring. Ti  27/5 kl 10, Tisdags-
bön. Kl 10-13, Stickcafé och 
målarhörna.

Min älskade Make
Vår käre Pappa,
Svärfar, Morfar

och Farfar

Ingvar Nilsson
* 8 juni 1930

har i dag stilla somnat in
och lämnat oss i sorg

och saknad.

Nödinge
12 maj 2014

INGA-LILL
TONY och ANN

ANETTE och MORGAN
AGNETA och BJÖRN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla 

Nu sjukdom och oro ej 

mer gör Dig illa 

Skön blir vilan som 

friden ger 

Gott att veta, Du lider 

ej mer 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

30 maj kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 eller via

www.alebegravning.se,
senast tisdagen 27 maj.

Ett varmt tack till
Hemsjukvården och

Hemtjänsten i Ale för
god omvårdnad av vår

käre Ingvar.

Min älskade Man
Vår omtänksamme

Pappa, Svärfar, Morfar
och Gammelmorfar

Börje Carlsson
* 9 maj 1935

har efter en tids
sjukdom lugnt och stilla

somnat in i sitt hem.

Nödinge
13 maj 2014

GUN
ANNIKA och MATS

Adam
ANETTE och ROBERT

Fredrik, Marcus
med familjer

Broder Lars-Gunnar
med familj

Du gav oss Din trygga

och varma hand

Så snar till hjälp så ofta

den hann

Du gav oss det bästa

som livet kan ge

Du alltid var glad inför

vänner och kära

Vi glömmer Dig aldrig,

Du står oss så nära

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

28 maj kl. 10.00
i Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Valfri klädsel.
Tänk gärna på

Prostatacancerförbundet
pg. 90 01 01-7.

Ett varmt tack till
Hemsjukvården i Ale.
Ett särskilt tack till
Christina på Urolog-
mottagningen, SU.

Vår Kära

Vivi-Anne
Karlsson

f. Göbel

29 januari 1934

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
10 maj 2014

TOMMY, EWA
Barnbarn

Annette och Urban
med familj

Övrig släkt och vänner

I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningen äger rum
torsdagen 5 juni kl. 13.00

i Surte kapell. Akten
avslutas vid graven.

Ett sådant engagemang!
En sådan glädje!
Så mycket gott!
Så många priser!
Ett sådant fantastiskt skol-
råd! Rosor i massor från

Barn och personal
på Gunnarsgården

VECKANS ROS

Jag vill ge ett enormt tack 
till mannen som hittade min 
handväska när han var ute 
på promenad med sin hund 
i Bohushöjd den 16 Maj. 
Han tog sig besväret att 
leta upp mig och lämnade 
den personligen. Under-
bart att det finns så ärliga 
människor! Det var en stor 
räddning då jag hade både 
mobil, plånbok och nycklar i 
väskan. Ett stort tack 

Alexandra

...till Scandjet, ICA Super-
market Älvängen, Pfagers 
Ljuva Hem, Team Spor-
tia, Nols Färg, Blomsterri-
ket Nödinge, Rikard Karl-
berg och Alekuriren som 
ställde upp så att ALE CELE-
BRITY GOLF fick ett fantas-
tiskt prisbord. Tack även till 
Ale GK som ”tog idén” med 
tävlingen och alla kändisar 
och medlemmar som var 
med och tävlade. Ni gjorde 
dagen! Sist men inte minst 
ett tack till Stig Fredriksson 
du gjorde ett kanonjobb och 
satte Ale GK på kartan.
Lisbeth Karlberg & Lennart 

Johansson
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Grattis på 1-årsdagen 
våran lilla prinsessa önskar 

Mamma & Pappa
och store bror

Vår favorit fyller 11 år. 
Grattis
Agnes

önskar Mamma & Pappa

Grattis
Viggo Lycklund

min lilla solstråle
på 2-årsdagen 22/5

Kramar Mormor

Grattis
Owe

på 74-årsdagen
den 6 juni

från Inga-Lill och Kurt

Hurra Hurra Hurra!
Nu fyller äldsta barnbarnet

Neo Nyström
7 år den 25 maj.

Många grattiskramar
önskar vi dig.

Mormor & Staffan, Mamma 
& Pappa, lillasyster Nova

& lillebror Alfred, mostrarna 
Erika, Caroline & Emma med 

familj + djuren, kusinerna 
Thea & Svea

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

Husvagnar hämtas. Oavsett 
skick.
tel. 0520-366 36

Ankägg för kläckning köpes. Ej 
löp eller myskanka.
tel. 031-22 73 27

Trädgårdsplattor svart/vit 
marmor köpes ca 15m2. Hans.
tel. 0705-12 55 26

Beg FL motor till vedkap. FV 
Hel kapsåg.
tel. 0303-74 40 34

Betongpannor beg/svarta 

önskas köpa/mottagas.
tel. 0707-66 33 20

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

Felköp av ny självgående 
motorgräsklippare med snöre 
och elstart 51 cm klippbredd. 
Stora hjul bak. Uppsamlare. Ej 
använd. Nypris 3000:- säljes 
för 2000:-
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

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

UTHYRES
Stuga 2 km från Grebbestad i 
Tanum Strands stugby. Ca 200 
m från havet. I närheten finns 
hotellanläggning, barnvänlig 
badplats, lekplats, servicebu-
tik, badhus, minigolf, tennis-
bana, after beach m.m. Uthy-
res hela året, under somma-
ren hyr vi ut veckorna 22-24 
26-29. Uthyres söndag-sön-
dag. 8000 kr/ Vecka. Stugan är 
50 kvadratmeter och har tre 
rum med två sängar i varje. 
Ett kök, vardagsrum, toalett 
med dusch. Stugan är rökfri. 
För mer information var vänlig 
kontakta Kristoffer
tel. 0709-47 63 25
kristoffer.stiller@gmail.com

ÖNSKAS HYRA
Skötsam undersköterska med 
fast jobb är i behov av lägen-
het 60-65 kvm i Ale/Kungälv.
ingermario@live.se

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

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

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)

Bakluckeloppis vid ICA MAXI i 
Kungälv varje lör 11-15.plats-
pris 140kr. Ingen förbokning 
tel. 0760-67 15 45
Välkommen

Trädgårdsdag. Kom till Ale 
Slöjdares föreningslokal i Nol 
den 24 maj kl 11-14. Vi säljer 
plantor av alla slag samt deko-
rationer till trädgården.
Välkomna! Trastv.1, Nol.

Privat pianolektioner i Ale. 
Pianolärare erbjuder lektioner 
i piano för nybörjare och mel-
lanstadium, barn och vuxen. 
250:-/tim. Undervisningen 
sker i mitt eller ditt hem. Ring 
Nora
tel. 0709-80 49 92

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Välkommen älskade Calvin!
Den 26 mars kom du till 
världen, 51 cm lång och 

3740 gram tung.
Lyckliga föräldrar och stolt 

storasyster är
Linda, Christian och Nova 

Millegård

FÖDDA

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

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

Ett stort tack till våra spon-
sorer.

Ale Lions Club

Tack till alla medhjälpare 
och besökare som gjorde 
vår dragsspelsstämma i Kol-
landa till ett vackert minne. 
Outtagna vinster: rödran-
dig lott 97,67,118,blårandig 
lott 2,147, gul lott 127.

Tilly Hansson

TACK
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Grattis på 1-årsdagen 
våran lilla prinsessa önskar 

Mamma & Pappa
och store bror

Vår favorit fyller 11 år. 
Grattis
Agnes

önskar Mamma & Pappa

Grattis
Viggo Lycklund

min lilla solstråle
på 2-årsdagen 22/5

Kramar Mormor

Grattis
Owe

på 74-årsdagen
den 6 juni

från Inga-Lill och Kurt

Hurra Hurra Hurra!
Nu fyller äldsta barnbarnet

Neo Nyström
7 år den 25 maj.

Många grattiskramar
önskar vi dig.

Mormor & Staffan, Mamma 
& Pappa, lillasyster Nova

& lillebror Alfred, mostrarna 
Erika, Caroline & Emma med 

familj + djuren, kusinerna 
Thea & Svea

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

Husvagnar hämtas. Oavsett 
skick.
tel. 0520-366 36

Ankägg för kläckning köpes. Ej 
löp eller myskanka.
tel. 031-22 73 27

Trädgårdsplattor svart/vit 
marmor köpes ca 15m2. Hans.
tel. 0705-12 55 26

Beg FL motor till vedkap. FV 
Hel kapsåg.
tel. 0303-74 40 34

Betongpannor beg/svarta 

önskas köpa/mottagas.
tel. 0707-66 33 20

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

Felköp av ny självgående 
motorgräsklippare med snöre 
och elstart 51 cm klippbredd. 
Stora hjul bak. Uppsamlare. Ej 
använd. Nypris 3000:- säljes 
för 2000:-
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

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

UTHYRES
Stuga 2 km från Grebbestad i 
Tanum Strands stugby. Ca 200 
m från havet. I närheten finns 
hotellanläggning, barnvänlig 
badplats, lekplats, servicebu-
tik, badhus, minigolf, tennis-
bana, after beach m.m. Uthy-
res hela året, under somma-
ren hyr vi ut veckorna 22-24 
26-29. Uthyres söndag-sön-
dag. 8000 kr/ Vecka. Stugan är 
50 kvadratmeter och har tre 
rum med två sängar i varje. 
Ett kök, vardagsrum, toalett 
med dusch. Stugan är rökfri. 
För mer information var vänlig 
kontakta Kristoffer
tel. 0709-47 63 25
kristoffer.stiller@gmail.com

ÖNSKAS HYRA
Skötsam undersköterska med 
fast jobb är i behov av lägen-
het 60-65 kvm i Ale/Kungälv.
ingermario@live.se

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

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

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)

Bakluckeloppis vid ICA MAXI i 
Kungälv varje lör 11-15.plats-
pris 140kr. Ingen förbokning 
tel. 0760-67 15 45
Välkommen

Trädgårdsdag. Kom till Ale 
Slöjdares föreningslokal i Nol 
den 24 maj kl 11-14. Vi säljer 
plantor av alla slag samt deko-
rationer till trädgården.
Välkomna! Trastv.1, Nol.

Privat pianolektioner i Ale. 
Pianolärare erbjuder lektioner 
i piano för nybörjare och mel-
lanstadium, barn och vuxen. 
250:-/tim. Undervisningen 
sker i mitt eller ditt hem. Ring 
Nora
tel. 0709-80 49 92

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Välkommen älskade Calvin!
Den 26 mars kom du till 
världen, 51 cm lång och 

3740 gram tung.
Lyckliga föräldrar och stolt 

storasyster är
Linda, Christian och Nova 

Millegård

FÖDDA

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

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

Ett stort tack till våra spon-
sorer.

Ale Lions Club

Tack till alla medhjälpare 
och besökare som gjorde 
vår dragsspelsstämma i Kol-
landa till ett vackert minne. 
Outtagna vinster: rödran-
dig lott 97,67,118,blårandig 
lott 2,147, gul lott 127.

Tilly Hansson

TACK
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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Lödöse 0520-66 00 10

Gäller t o m 
25/5 2014

Henning 
storform /st
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Nu byter vi om!

STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

UTVECKLING 
KRÄVER STÄNDIG 
FÖRNYELSE
Vi byter kläder, vi byter frisyr, vi byter bil… 
Inget konstigt med det. Under 2014 byter våra 
Sportlifeklubbar varumärke till STC Training 
Club. Ett nytt paket, men med samma unika och 
personliga innehåll. Gym, gruppträning, rehab och 
relax – för alla människor i alla åldrar.
Välkommen!

TRÄNA UTAN 
BINDNINGSTID

FRÅN
KRONOR I 
MÅNADEN199

GLÄDJE    PASSION    PERSONLIGHET    PROFFSIGHET    GEMENSKAP

www.stc.se


