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Politisk jordbävning 
skrev analyserna om 
efter söndagens val till 

EU-parlamentet. Fram-
gångarna längst ute till hö-
ger och vänster var påtagliga 
och konsekvenserna av deras 
mobilisering blev särskilt 
märkbar när blott varan-
nan svensk orkade rösta. 
Vindarna blåser i en väldigt 
tydlig riktning just nu, vilket 
även statsministern till sist 
fi ck erkänna trots att han 
var väldigt ”nöjd” (!) med 
valrörelsen. Tar de tidigare 
så dominerande partierna 
återigen tag i taktpinnen 
fi nns det mycket att göra. 
Hälften av de röstberätti-
gade väljarna har inte sagt 
sitt än.

Kanske blev det här 
ändå en nödvändig örfi l 
åt både Moderaterna och 
Socialdemokraterna? Våra 
traditionellt sett starkaste 
partier måste kanske till och 
med öppna dialogen än mer 
i framtiden. De utmanas 
inte längre bara av varandra, 
utan attackerna kommer 
från alla håll. Det märks inte 
minst lokalt. I både Ale och 
Lilla Edet är Sverigedemo-
kraterna, som står utanför 
båda blocken, det näst störs-
ta partiet. Håller den tren-
den i sig i september blir 
regeringsfrågan i respektive 
kommun ett svårhanterat 
uppdrag att lösa. Jag tror 
en stor portion ödmjukhet 
inför kommande valrörelse 

är nödvändigt för att möta 
en ny politisk verklighet, där 
väljarna tydligt har marke-
rat sin ståndpunkt – till att 
börja med i EU-frågan.

För Moderaternas del 
väntar ett tungt analysar-
bete. Något har uppenbart 
gått väldigt snett. Reger-
ingspartiet är inte ens med 
på pallen bland de tre störs-
ta i Ale och Lilla Edet. Både 
Sverigedemokraterna och 
Miljöpartiet har gått förbi 
i Ale och i Lilla Edet är M 
bara sjätte parti. Inte heller 
Socialdemokraterna kom-
mer undan ett tapp. I Ale 
tappar de en knapp procent 
och i Lilla Edet hela 3,5%.
Det fi nns uppenbarligen en 
del att fundera över. 

Vad säger då valresul-
tatet? Helt klart är att det 
fi nns en uppfattning att 
Europa är bra för de stora 
frågorna, miljön och freden. 
Makten och infl ytandet 
över de mindre frågorna ska 
Bryssel uppenbarligen inte 
ha att göra med. Det är en 
linje som inte bara väljarna 
i Sverige har valt att följa, 
utan trenden är tydlig i näs-
tan hela Europa. Att miljön 
dessutom ska stå överst 
på dagordningen råder 
det ingen tvekan om för 
svenskarnas del, men det 
borde väl egentligen inte 
ha överrraskat någon? 
Vårt miljöengagemang 
är generellt sett stort 
och när EU inte visat sig 

prioritera de gröna frågorna 
tillräckligt mycket reagerar 
vikingarna i norr. 

I söndagens val sa hälf-
ten av de röstberättigade 
väljarna sitt. I september 
är det dags att rösta igen, 
då hoppas jag att valdel-
tagandet är ett helt annat. 
Först då vet vi vilka vindar 
som verkligen ska gälla de 
kommande åren. All makt är 
trots allt långt ifrån Bryssel. 
Den har du och jag. Frågan 
är hur många av oss som 
tänker använda den?

Vi har makten

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

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

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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:

All makt är trots 
allt långt ifrån 
Bryssel. Den 
har du och jag. 

Frågan är hur många av 
oss som tänker använda 
den?

ALEKURIREN TESTAR (28 PKT)
ALEKURIREN TESTAR FÄRGINSTÄLLNINGAR (14 PKT)

ALEKURIREN TESTAR FÄRGINSTÄLLNINGAR OCH TRYCKKVALITET (10 PKT)
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET (9 PKT)

Consectetur adipiscing elit. (9 pkt)    Consectetur adipiscing elit. (9 pkt)
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FOTVÅRD

FRUKOSTBUFFÉ

Mån – fred
08.00-10.00

54KR
0303- 74 68 06

29/5 stängt
30/5 & 31/5 10–16

Tis, ons 08-19

Handelsplats Älvängen

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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SKEPPLANDA

SKEPPLANDA. Rasism 
och en ökad främlings-
fi entlighet gjorde att 
Johnny Sundling valde 
att engagera sig poli-
tiskt.

Det blev Vänsterpar-
tiet.

– Det var ett enkelt 
val eftersom partiet var 
och är tydligast med att 
motverka det främlings-
fi entliga, säger han. 

Vi träffas hemma hos Johnny i 
Skepplanda. Det är en genuin 
alebo som tar emot. Han är 
uppväxt i norra Ale, men har 
som vuxen hunnit med att bo 
i både Bohus och Nol. Nu är 
han tillbaka där allt började.

– Jag tycker det känns väl-
digt bra. Skepplanda erbjuder 
en trygg uppväxtmiljö, sam-
tidigt är det lite komiskt att 
mina barn kommer att gå i 
samma skolor som jag har gått 
i, säger Jonny.

Det var just i skolan som 
hans politiska intresse föddes. 
På Aroseniusskolan dånade 
musiken ut ur högtalarna i 
uppehållsrummet. Det tvek-
samma bandet Ultima Thule 
med rasistiska undertexter 
var populärt, men det lät fel i 
Johnnys öron. När han sedan 
började läsa fordonsteknisk 
gymnasieutbildning på Tri-
oskolan i Kungälv kom han 
i kontakt med fl era som var 
mer eller mindre aktiva na-
zister.

– Jag bestämde mig för 
att ta ställning och gick med 
i Ung Vänster, men jag var 
aldrig aktiv i några aktioner 
eller demonstrationer. Jag vet 
att det fi nns våldsyttringar 
hos den extrema vänstern och 
det är helt fel. Våld kommer 
aldrig att behövas i ett de-
mokratiskt land som Sverige. 
När det gäller Sverigedemo-
kraternas framfart så måste vi 
stoppa dem genom att bryta 
ner deras argument. Låt dem 
tala och demonstrera så folk 
hör hur illa det låter. Sen ska 
vi tala om vad vi vill göra is-
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JOHNNY SUNDLING

Ålder: 35
Bor: Villa i Skepplanda
Familj: Gift med Therese, barnen Thea 8,5 år, Saga 4,5 och 
Pontus 3 månader.
Utbildning: Bilmekaniker och undersköterska.
Yrke: Undersköterska på Östra Sjukhuset, akuten.
Intressen förutom politik: Odla i trädgården, fotboll med 
Nödinges oldboys, tränare för SBTK:s fl ickor 05.
Politiska uppdrag: Ledamot i Utbildningsnämnden och kom-
munfullmäktige samt gruppledare för Vänsterpartiet i Ale.
Favoritsida på nätet: ”Det blir någon med amerikansk fotboll 
som jag nyss har förälskat mig i”.
Favoritlag: GAIS i Sverige och Liverpool i England.
Favoritprogram på TV: Debatt eller Fantasy.
Drömsemester: ”Jag har alltid önskat köra Route 66 och 
krossa USA”.
Gör jag för miljön: ”Odlar, återvinner och tar ekologiskt sunda 
beslut i politiken. Hemma äter vi vegetariskt två gånger i 
veckan”.
Ett beslut som statsminister: ”Då förbjuder jag vinster i 
välfärden”.
Det visste ni inte om Jonny: ”Är utbildad bartender”.

Hoppas väljarna kräver svar
– Johnny Sundling (V) vill veta hur satsningarna i skolan ska fi nansieras

Janne Josefsson eller Lars Adaktusson
Putin eller Barack Obama
Sommar-OS eller Vinter-OS
Näringslivsråd eller Näringslivsbolag
Alebyggen eller Wallenstam

Johnny Sundling föredrar...

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

 Johnny Sundling från Skepplanda är Vänsterpartiet i Ales 
 förstanamn på listan till kommunfullmäktige. Han är inte främmande 
 för en skattehöjning för att ge skolan de resurser som krävs. 

Super-

valåret 

2014

U
TF

RÅGNINGEN

Vi måste skjuta till 
mer resurser och då 
tror jag enda sättet 
är att höja skatten.

JOHNNY SUNDLING (V) OM HUR 
SATSNINGEN PÅ SKOLAN I ALE 
SKA FINANSIERAS

tället, säger Johnny angående 
den debatt som har pågått en 
tid.

Det var inte bara den väx-
ande främlingsfi entligheten 
på 90-talet som väckte John-
nys politiska intresse. An-
tiglobaliseringsrörelsen och 
synen på den gemensamma 
välfärden engagerade honom 
också.

Klyftorna ökar
– Jag ska inte säga att det var 
bättre att leva i Sverige på 70- 
och 80-talet, men vi var när-
mare den socialistiska utopin 
då än vad vi är idag. Nu har 
klyftorna ökat och friheten är 
kopplad till plånboken, menar 
han.

2003 fi ck Johnny sitt för-
sta politiska uppdrag som le-
damot i Tekniska nämnden. 
Sedan dess har han suttit med 
i alla nämnder utom Sam-
hällsbyggnad och Kultur- och 
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SD starkt fram i Ale och Lilla Edet
ALE/LILLA EDET. Valet 
till EU-parlamentet 
blev en stor nationell 
framgång för Sverigede-
mokraterna och Miljö-
partiet.

Ale och Lilla Edet 
speglade den trenden 
med råge.

För Moderaterna blev 
valsöndagen en riktig 
mardröm.

Sverigedemokraterna fortsät-
ter att vinna mark i landet. I 
Ale ökade partiet med 8,5% 
jämfört med EU-valet 2009 
och i Lilla Edet var ökningen 
hela 14,4%. I Götas valdi-
strikt var SD till och med det 
enskilt största partiet och fi ck 
28,4% av rösterna. Mobilise-
ringen innebär att bara Soci-
aldemokraterna har ett större 
stöd bland väljarna i Ale och 
Lilla Edet.

– Det förtroende som väl-
jarna har givit oss ska vi nu 
förvalta på bästa sätt genom 
att jobba ännu hårdare inför 
valet i september, säger Ro-
bert Jansson, ordförande för 
Sverigedemokraterna i Ale, 
som också menar att fram-
gången är ett resultat av att 
Sverige har vaknat.

– Folk har upptäckt att 
makten har förfl yttats från 
kommunfullmäktige, region 
och riksdag till Bryssel. Väl-
jarna vill självklart att beslu-
ten ska fattas på närmare håll. 
Valresultatet har pekat ut en 
mer EU-kritisk linje och den 
måste nu respekteras. Jag är 
ändå förvånad över att Mo-

deraterna tappar så mycket 
och att FI lyckats gå fram så 
kraftigt.

Även Miljöpartiet fi rade 
stora triumfer. I Ale och Lilla 
Edet är partiet tredjen störst.

– Helt fantastiskt, men 
faktum är att det såg ännu 
bättre ut i mätningarna. Jag 
utgår från att vi tar med oss 
allt det positiva och fortsät-
ter marschen framåt i valet 
till riksdag, region och kom-
mun i september, säger Car-
los Trischler, Miljöpartiets 
listetta i Ale. Han menar att 
framgången grundas i ett tyd-
ligt ställningstagande i de sto-
ra gemensamma frågorna som 
miljö och invandringspolitik.

– Vi kommer fortsätta fo-
kusera på medmänsklighet 
och ett grönt hållbart Sverige. 
De unga förstagångsväljarna 
har ett stort miljöengagemang 
och det gynnar självfallet oss.

För Moderaterna blev 
valnatten en sann mardröm. 
Resultatet i EU-valet visar att 
M bara är fjärde största parti i 
Ale och i Lilla Edet är Social-
demokraterna, Sverigedemo-
kraterna, Miljöpartiet, Vän-
sterpartiet och Centerpartiet 
större.

En förtroendekris för 
Moderaterna, regeringen 
och Reinfeldt?

– Vi måste ställa oss frå-
gan om vilka frågor vi har 
drivit och hur relevanta 
dessa har varit, svarar Mika-
el Berglund, en märkbart 
missnöjd   Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.

Tråkigt att backa
– Det är självklart tråkigt att 
vi backar så mycket på riks-
planet, men samtidigt gläds vi 
åt att våra lokala insatser helt 
uppenbart har gjort effekt i 
vårt område. I Ale har vi inte 
tappat lika mycket. Nu gäller 
det att förtydliga vår politik 
och nå fram till väljarna inför 
valet i september. Jag noterar 
till min stora glädje att Cen-
terpartiet och Kristdemokra-
terna har ökat. Det är bra om 
vi i alliansen hjälps åt att väx-
eldra när lokomotivet hackar.

Socialdemokraterna blev 
som väntat största parti i både 
Ale och Lilla Edet med en 
knappt mätbar nedgång jäm-
fört med 2009. Antalet röster 
var fl er, men andelen trots allt 
något lägre.
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– EU-valet en (m)ardröm
Val till Europaparlamentet

ALE 25 maj 2014
Valdeltagande: 46,3%

Val till Europaparlamentet
LILLA EDET 25 maj 2014

Valdeltagande: 41,8%

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

Fler refl ektioner över EU-valet:

Rose-Marie Fihn, 
Folkpartiet liberalerna i Ale:

– Det blåser starka anti-EU-vin-
dar i hela Europa och så även 
i Sverige. Vi folkpartister har 
stått upp för våra värdering-
ar om mer samarbete i Europa. 
Vi har inte fladdrat med i popu-
listiska vindar om minskad rör-
lighet eller mindre europeiskt 
samarbete. 

Sune Rydén 
Kristdemokraterna i Ale:

– Vi är glada över valresultatet 
mot bakgrund att alla räknat ut 
oss under våren. Sedan är det 
trist att SD i Ale är näst störs-
ta parti. Hade varit önskvärt att 
aleborna funderat igenom frå-
gorna lite mer och inte anam-
mat den enkla lösningen att allt 
är EU:s och invandringens fel.

Johnny Sundling, 
Vänsterpartiet i Ale:

Vi är generellt sett nöjda med 
Vänsterpartiets valresultat. 
Man hoppas alltid på lite bättre 
procent. Angående det totala 
valet blir man djupt oroad då 
de högerextrema fått sådana 
framgångar i Europa. Riktiga 
nazister ska nu sitta i EU-par-
lamentet.

Boel Holgersson, 
Centerpartiet i Ale:

– Vi är glada över våra fram-
gångar i hela Sverige och här 
i Ale. Det lovar gott för oss i 
Centerpartiet inför höstens val. 
Samtidigt är det mycket be-
kymmersamt med den starka 
polariseringen där både SD och 
partier längst till vänster går 
starkt framåt. I Ale var SD de 
stora vinnarna och det känns 
inte bra med tanke på att de 
står för en politik som ligger 
långt från Centerpartiets när 
det gäller värderingar och män-
niskosyn.

Ingemar Ottosson, 
Socialdemokraterna i Lilla Edet:

– Jag är naturligtvis bekym-
rad över valresultatet och jag 
tycker det är sorgligt att Sveri-
ge kommer att representeras av 
ett högerextremt parti i Europa. 
Trots att vi fick fler röster i 
Lilla Edets kommun så backar 
vi procentuellt sett, vi priorite-
rade jobben i den här valrörel-
sen som hamnade lite i skym-
undan i EU-debatten.

Peder Engdahl,
Moderaterna i Lilla Edet

– Jag är lite tom och funderar 
själv varför vi inte nådde fram 
till våra väljare. Vi jobbade hårt 
hela valrörelsen för att få folk 
att rösta.  Vi har nu en hemläxa 
inför valet i höst, där vi måste 
fokusera på våra frågor. 

Det är också 
mycket frus-
trerande att 
konstatera att 

ett rasistiskt parti går så 
starkt framåt. Nu måste 
samtliga partier ta sitt 
ansvar och prata med 
väljarna.
PAULA ÖRN (S)

–  Det är alldeles tydligt att 
både Ale och Sverige präglas 
av en stark vänstervind. Det 
rödgröna blocket har en klar 
majoritet av väljarnas förtro-
ende i Ale, vilket samtidigt är 
en skarp kritik åt den Mode-

ratledda alliansen. Aleborna 
delar inte uppfattningen om 
den politik som har bedrivits 
den senaste mandatperioden, 
säger Paula Örn, Socialde-
mokraternas kommunalråd i 
Ale, och fortsätter:

– Det är ändå mycket frus-
trerande att samtidigt konsta-
tera att ett rasistiskt parti går 
så starkt framåt. Nu måste 
samtliga partier ta sitt ansvar 
och prata med väljarna.



VECKA 22         NUMMER 21|04

SD starkt fram i Ale och Lilla Edet
ALE/LILLA EDET. Valet 
till EU-parlamentet 
blev en stor nationell 
framgång för Sverigede-
mokraterna och Miljö-
partiet.

Ale och Lilla Edet 
speglade den trenden 
med råge.

För Moderaterna blev 
valsöndagen en riktig 
mardröm.

Sverigedemokraterna fortsät-
ter att vinna mark i landet. I 
Ale ökade partiet med 8,5% 
jämfört med EU-valet 2009 
och i Lilla Edet var ökningen 
hela 14,4%. I Götas valdi-
strikt var SD till och med det 
enskilt största partiet och fi ck 
28,4% av rösterna. Mobilise-
ringen innebär att bara Soci-
aldemokraterna har ett större 
stöd bland väljarna i Ale och 
Lilla Edet.

– Det förtroende som väl-
jarna har givit oss ska vi nu 
förvalta på bästa sätt genom 
att jobba ännu hårdare inför 
valet i september, säger Ro-
bert Jansson, ordförande för 
Sverigedemokraterna i Ale, 
som också menar att fram-
gången är ett resultat av att 
Sverige har vaknat.

– Folk har upptäckt att 
makten har förfl yttats från 
kommunfullmäktige, region 
och riksdag till Bryssel. Väl-
jarna vill självklart att beslu-
ten ska fattas på närmare håll. 
Valresultatet har pekat ut en 
mer EU-kritisk linje och den 
måste nu respekteras. Jag är 
ändå förvånad över att Mo-

deraterna tappar så mycket 
och att FI lyckats gå fram så 
kraftigt.

Även Miljöpartiet fi rade 
stora triumfer. I Ale och Lilla 
Edet är partiet tredjen störst.

– Helt fantastiskt, men 
faktum är att det såg ännu 
bättre ut i mätningarna. Jag 
utgår från att vi tar med oss 
allt det positiva och fortsät-
ter marschen framåt i valet 
till riksdag, region och kom-
mun i september, säger Car-
los Trischler, Miljöpartiets 
listetta i Ale. Han menar att 
framgången grundas i ett tyd-
ligt ställningstagande i de sto-
ra gemensamma frågorna som 
miljö och invandringspolitik.

– Vi kommer fortsätta fo-
kusera på medmänsklighet 
och ett grönt hållbart Sverige. 
De unga förstagångsväljarna 
har ett stort miljöengagemang 
och det gynnar självfallet oss.

För Moderaterna blev 
valnatten en sann mardröm. 
Resultatet i EU-valet visar att 
M bara är fjärde största parti i 
Ale och i Lilla Edet är Social-
demokraterna, Sverigedemo-
kraterna, Miljöpartiet, Vän-
sterpartiet och Centerpartiet 
större.

En förtroendekris för 
Moderaterna, regeringen 
och Reinfeldt?

– Vi måste ställa oss frå-
gan om vilka frågor vi har 
drivit och hur relevanta 
dessa har varit, svarar Mika-
el Berglund, en märkbart 
missnöjd   Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.

Tråkigt att backa
– Det är självklart tråkigt att 
vi backar så mycket på riks-
planet, men samtidigt gläds vi 
åt att våra lokala insatser helt 
uppenbart har gjort effekt i 
vårt område. I Ale har vi inte 
tappat lika mycket. Nu gäller 
det att förtydliga vår politik 
och nå fram till väljarna inför 
valet i september. Jag noterar 
till min stora glädje att Cen-
terpartiet och Kristdemokra-
terna har ökat. Det är bra om 
vi i alliansen hjälps åt att väx-
eldra när lokomotivet hackar.

Socialdemokraterna blev 
som väntat största parti i både 
Ale och Lilla Edet med en 
knappt mätbar nedgång jäm-
fört med 2009. Antalet röster 
var fl er, men andelen trots allt 
något lägre.

7,0%
+0,3

30,0%

-0,9

12,2%
+2,5

5,6%
+0,8

5,6%
+0,9

8,9%

-2,3
11,3%

-2,7

3,8%
+2,7

13,3%
+8,5

ÖVR

3,1%

8,2%
-0,7

28,9%

-3,5

10,4%
+2,37,9%

+1,3

4,6%
+0,8

6,6%

-3,1

7,4%

-2,9

3,9%
+1,3

19,8%
+14,4

ÖVR

2,2%

– EU-valet en (m)ardröm
Val till Europaparlamentet

ALE 25 maj 2014
Valdeltagande: 46,3%

Val till Europaparlamentet
LILLA EDET 25 maj 2014

Valdeltagande: 41,8%

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

Fler refl ektioner över EU-valet:

Rose-Marie Fihn, 
Folkpartiet liberalerna i Ale:

– Det blåser starka anti-EU-vin-
dar i hela Europa och så även 
i Sverige. Vi folkpartister har 
stått upp för våra värdering-
ar om mer samarbete i Europa. 
Vi har inte fladdrat med i popu-
listiska vindar om minskad rör-
lighet eller mindre europeiskt 
samarbete. 

Sune Rydén 
Kristdemokraterna i Ale:

– Vi är glada över valresultatet 
mot bakgrund att alla räknat ut 
oss under våren. Sedan är det 
trist att SD i Ale är näst störs-
ta parti. Hade varit önskvärt att 
aleborna funderat igenom frå-
gorna lite mer och inte anam-
mat den enkla lösningen att allt 
är EU:s och invandringens fel.

Johnny Sundling, 
Vänsterpartiet i Ale:

Vi är generellt sett nöjda med 
Vänsterpartiets valresultat. 
Man hoppas alltid på lite bättre 
procent. Angående det totala 
valet blir man djupt oroad då 
de högerextrema fått sådana 
framgångar i Europa. Riktiga 
nazister ska nu sitta i EU-par-
lamentet.

Boel Holgersson, 
Centerpartiet i Ale:

– Vi är glada över våra fram-
gångar i hela Sverige och här 
i Ale. Det lovar gott för oss i 
Centerpartiet inför höstens val. 
Samtidigt är det mycket be-
kymmersamt med den starka 
polariseringen där både SD och 
partier längst till vänster går 
starkt framåt. I Ale var SD de 
stora vinnarna och det känns 
inte bra med tanke på att de 
står för en politik som ligger 
långt från Centerpartiets när 
det gäller värderingar och män-
niskosyn.

Ingemar Ottosson, 
Socialdemokraterna i Lilla Edet:

– Jag är naturligtvis bekym-
rad över valresultatet och jag 
tycker det är sorgligt att Sveri-
ge kommer att representeras av 
ett högerextremt parti i Europa. 
Trots att vi fick fler röster i 
Lilla Edets kommun så backar 
vi procentuellt sett, vi priorite-
rade jobben i den här valrörel-
sen som hamnade lite i skym-
undan i EU-debatten.

Peder Engdahl,
Moderaterna i Lilla Edet

– Jag är lite tom och funderar 
själv varför vi inte nådde fram 
till våra väljare. Vi jobbade hårt 
hela valrörelsen för att få folk 
att rösta.  Vi har nu en hemläxa 
inför valet i höst, där vi måste 
fokusera på våra frågor. 

Det är också 
mycket frus-
trerande att 
konstatera att 

ett rasistiskt parti går så 
starkt framåt. Nu måste 
samtliga partier ta sitt 
ansvar och prata med 
väljarna.
PAULA ÖRN (S)

–  Det är alldeles tydligt att 
både Ale och Sverige präglas 
av en stark vänstervind. Det 
rödgröna blocket har en klar 
majoritet av väljarnas förtro-
ende i Ale, vilket samtidigt är 
en skarp kritik åt den Mode-

ratledda alliansen. Aleborna 
delar inte uppfattningen om 
den politik som har bedrivits 
den senaste mandatperioden, 
säger Paula Örn, Socialde-
mokraternas kommunalråd i 
Ale, och fortsätter:

– Det är ändå mycket frus-
trerande att samtidigt konsta-
tera att ett rasistiskt parti går 
så starkt framåt. Nu måste 
samtliga partier ta sitt ansvar 
och prata med väljarna.

På gång

Ur syn ur sinne? 
Bara för att fettet, matrester, trasor m.m. 
försvinner ur toaletten när du spolar innebär 
inte att det är borta. Antingen fastnar det 
i din servisledning eller i huvudledningen 
och orsakar stopp eller fastnar i pumparna 

personalen får en ökad arbetsbelastning med 
alla dessa akuta stopp och hinner då inte hjälpa 
våra kunder som vi skulle vilja. Det innebär 
också ökat slitage på pumparna vilket leder 

sina kunder att inte spola ner olika föremål, 
matrester eller tyger i toaletten utan slänga  
det i vanliga hushållssoporna istället.

 
i Bohus och Surte
Ale kommun lägger ned nya ledningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten i Bohus och Surte. Arbetet 
i första etappen. kommer att pågå i cirka sex 
månader. Eftersom det är komplicerade förhållanden 
är det svårt att tidsbestämma. Vissa olägenheter för 
trafiken kan förekomma under denna tid. Arbetet 

Första etappen
Bohus – första delen av Lindvägen upp till Almvägen 
samt själva Almvägen.
Surte – Granstigen.

Frågor? Kontakta: 
 

Studentexamen på  

Tisdag den 10 juni är det studentavslutning på Ale 
gymnasium! Utsläppet för våra studenter är kl. 12.30 
på innergården. Vid regn blir utsläppet på framsidan.

Parkeringen på Ale gymnasium är avstängd mellan kl. 

 
Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att 
framkomligheten är begränsad mellan

Till alla frivilligarbetare på Ale 
kommuns äldreboende!
Våra boende, personal och chefer vill rikta ett STORT 
TACK för allt ert arbete som ni gör med stort engagemang 
för de som bor på kommunens äldreboende. Era insatser 
förgyller vardagen på ett positivt sätt. Tack vare er blir det 
”guldkanten” som vi är så glada över.

Vi hoppas ni alla får en skön sommar och att när ni 
återkommer är glada att bidra till denna trevnad hos oss.

PS: Är det någon mer som vill engagera sig, kontakta 
gärna oss chefer på Klockareängen, Vikadamm, Björkliden, 
Backavik och Fridhems äldreboende så kan vi lotsa vidare. DS

Ny tipspromenad
Just nu är skogen fylld av fågelsång och spirande grönska! 
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mellanstadieåldern. Alla svar finns i slutet av slingan. 
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Roy Sällström sjunger och spelar gitarr. Det blir 
schlager, visor, operetter, läsarsånger och popu

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

Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxensko

Tack

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

JUNI

16
MÅNDAG

JUNI

30
MÅNDAG

AUGUSTI

11
MÅNDAG

15.00-17.00,  

Sommarbokenpåse 
och fyll den med 
böcker.

KL. 15.00:
Boktips och skatt
jakt i biblioteket.

KL. 15.00:
Boktips, bokpresent 
och tårtkalas!
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Ale Torg 0303-22 93 17 

Nu har Emelie landat!

Jubileum!
Vi firar 15 år med massor av  

jubileumserbjudanden i salongen
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Värde ca 200:-

Gäller t o m 1/6

Klädkällaren vill fortsätta 
utveckla Stora Viken

Ägarparet Marie och Peter Lindberg gläds åt Klädkällarens framgång i Stora Viken och åt det faktum 
att de redan första året utsetts till Årets företagare i Ale.

BOHUS. Det dröjde tio 
år innan de förverkliga-
de drömmen om ett nytt 
varuhus i Stora Viken.

Nu skissar Klädkäl-
laren redan på nästa 
etapp.

– Det fi nns en enorm 
potential med detta 
oslagbara läge, men vi 
har inte bråttom, säger 
ägarparet Marie och 
Peter Lindberg.

I april fi ck de mottaga Fö-
retagarnas prestigefulla ut-
märkelse Årets Företagare i 
samband med den historiskt 
första näringslivsgalan i Ale.

– Vi har nog inte riktigt 
hunnit fatta det än. Det 
känns väldigt stort och vi är 
både glada och tacksamma. 
Hur många gånger i livet 
får man en sån chans, säger 
Marie Lindberg vars för-
äldrar Eivor och Jim Blom 
startade Klädkällaren 1969 i 
Björsared.

Sju år senare var lanthan-

delshuset för trångt och bu-
tiken fl yttade till en nybyggd 
lokal i Hjällbo vid riksväg 45. 
Här har verksamheten ut-
vecklats i fl era etapper, men 
till sist stoppades en fortsatt 
utbyggnad. 1995 tog Marie 
och maken Peter över rod-
ret. Efter mycket ångest och 
en viss tvekan bestämde de 
sig 2003 för att köpa fastig-
heten i Stora Viken.

– Jag minns ett tillfälle när 
vi hade varit uppe och gått 
runt på tomten. Det kändes 
spännande och utmanande, 
men när vi kom tillbaka till 
butiken i Hjällbo och såg 
den fulla parkeringsplatsen 
började vi tveka igen. Vi vis-
ste vad vi hade, men inte vad 
vi skulle få, berättar Peter.

Det tog sedan tio år att 
planera och förverkliga det 
nya varuhuset. Väg- och 
järnvägsutbyggnaden skulle 
först vara klar.

Synbart läge
– Avfarterna är självklart 
en stor del av framgången. 
Det synbara läget vid E45 
och möjligheten att snabbt 
komma av vägen kan inte bli 
bättre, menar Peter.

Det har nu gått lite mer 
än ett år sedan Klädkällaren 
hade premiär i Stora Viken. 
Förväntningarna var stora, 
men de har mer än infriats.

– Visst drömde vi om det 
här, men det fanns också 
röster som sa att det aldrig 
skulle gå. Nu när vi har facit 
i hand och ser hur bra kun-
derna trivs i butiken känner 
man en stor tillfredsställelse, 
säger Marie som menar att 
priset ”Årets Företagare” 
framför allt ska tillägnas per-
sonalen som hela tiden trott 
på idén.

Vad ligger bakom fram-
gången?

– Det är nog helheten som 
kunderna gillar mest. Storle-
ken på butik, det prisvärda 
utbudet och herrgården med 

en förstklassig restaurang. Vi 
ser en stor ökning i försälj-
ningen av damkläder och he-
minredning, säger Peter och 
Marie fyller snabbt i:

– Sen har vi ju sjöutsikt 
från övervåningen i herrgår-
den och den är svårslagen!

Butiken ska inspirera 
och skapa köplust, men 
varifrån hittar ägarna sin 
inspiration?
– Mycket kommer från bu-
tiker i världens alla hörn. Vi 
har svårt att låta bli att gå i 
butiker när vi är på semester. 
Det är små detaljer som ska-
par helheten. Det kan vara 
dofter, ljussättning eller sät-
tet man exponerar varorna 
på. För att inte fastna i gam-
malt tänk är det viktigt att 
låta sig inspireras av andra. 
London har vi hämtat myck-
et från, säger Peter.

Kunderna
En annan viktig inspirations-
källa är kunderna.

– Det är viktigt att ta sig 
tid att prata, vi får otroligt 
mycket bra tips och dessa 
gäller det att ta vara på, men-
ar Marie.

Klädkällarens tomt i Sto-
ra Viken spänner över totalt 
70 000 kvm, varav gällande 
byggrätt är på 30 000 och 
bara 8000 kvm är hittills ut-
nyttjade.

– Antingen kan man byg-
ga så man dör eller tills man 
dör... Det beror på hur man 
ser på det! Vi har redan gi-
vit en arkitekt i uppdrag att 
se hur handelsområdet kan 
utvecklas för att komplet-
tera vår butik på bästa sätt. 
Det gäller att hitta rätt mix 
och kombination av butiker. 
I en förlängning vill vi gärna 
se bostäder på bergstomten. 
Det skulle göra vår bild av 
Stora Viken komplett. Om-
rådet har en enorm potenti-
al med detta oslagbara läge, 
men vi har inte bråttom, vi-
sionerar Peter.

KLÄDKÄLLAREN

Ägare: Marie och Peter 
Lindberg.
Grundat: 1969 av Eivor och 
Jim Blom.
Antal anställda: 60.
Omsättning: 110 miljoner.
Utdrag ur motivering till 
Årets företagare 2014:
”Marie och Peter har verkli-
gen satt Ale på kartan och 
bidraget med ytterligare 
dragkraft till kommunen. De 
har också visat medkänsla 
på ett bra sätt till kund och 
en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande 
attityder genom sitt sätt att 
arbeta”.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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TACK
ALLA VALARBETARE 
OCH ALEBOR
Socialdemokraterna ökar med 364 röster och partierna till vänster är i 
tydlig majoritet i Ale. Nu ser vi fram mot valet 14 september.
För ett bättre Ale – för alla!

www.alesossarna.se
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ALE. Ale kommun har anställt en ny 
näringslivschef.

I veckan stod det klart att Pia 
Areblad, initiativtagare, utvecklare 
och drivkraft i TILLT, blir den som ska 
fortsätta att utveckla företagsklima-
tet i Ale. 

Återigen spelade näringslivsrådet en 
avgörande roll i rekryteringen. 

Arbetet med att hitta en ny näringslivschef 
till Ale kommun, efter Jannike Åhlgren, har 
varit en tuff process och stor utmaning för 
näringslivsrådet. Konkurrensen var stenhård 
ända in på slutet, då det fanns fl era oerhört 
kompetenta kandidater som skulle kunna 
göra ett bra arbete.

– Näringslivsrådet beaktade vikten av po-
sitionen i vilken Ale kommun befi nner sig i 
idag, efter de senaste årens fantastiska resa. 
Detta i kombination med vad vi ser behöver 
göras de kommande åren gjorde att valet 
föll på Pia, säger Stefan Brandt, ordföran-
de i näringslivsrådet. Vi bedömer att Pia har 
både den kompetens och det nätverk som på 
bästa sätt kan sätta Ale på kartan än mer, vil-
ket innebär förmågan att hantera såväl loka-
la som nationella och globala frågor i vilket 
kommunen kommer beröras och utvecklas 
inom. Näringslivsrådet var eniga i beslutet 

och uttrycker vår uppskattning för det goda 
samarbetet som varit med kommunledning 
och politiker i rekryteringsprocessen.

I årets ranking av företagsklimatet i Sve-
riges kommuner blev Ale, genom att klätt-
ra 102 placeringar, återigen årets klättrare i 
Västra Götalandsregionen och hamnade på 
en hedrande 61 plats totalt. Detta framgick 
av Svenskt Näringslivs ranking av företags-
klimatet i landets alla 290 kommuner.

– Jag har med stort intresse följt Ales ut-
veckling de senaste åren. Utifrån det enga-
gemang som fi nns i det lokala näringslivet 
och med de nya kommunikationsmöjligheter 
som slutförts tror jag det fi nns stor potential 
till nyetablering och expansion i området, sä-
ger Pia Areblad, tillträdande näringslivschef 
i Ale. Arbetet med att bygga upp TILLT har 
gett mig ett stort nätverk inom näringsliv, 
politik och offentlig sektor i Västsverige. Att 
i det läge som Ale är i nu få bidra med min 
kompetens och ta Ale till nästa nivå är myck-
et stimulerande.

Pia tillträder sin tjänst den 18 augusti.

Pia Areblad tar över efter Jannike Åhlgren 

PIA AREBLAD

Ålder: 47 år
Familj: Man, två barn

Bor: Örgryte
Intressen: Yoga

TILLIT

Verksamheten har i uppdrag av Västra Göta-
landsregionen att stimulera korsbefruktningar 
mellan näringsliv och kultur för ökad innova-
tionskraft. Från 2001 till 2010 tolvdubblades 
omsättningen och TILLTs arbetssätt har under 
denna period översatts till 21 språk.

Pia Areblad tillträder tjänsten som näringslivs-
chef i Ale i augusti.

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

Gilla oss på  
Facebook

DAGS ATT  
TECKNA NYTT 
ELAVTAL?
Köp El till Inköpspris  
för 49 kr/mån
Priset gäller för alla kunder som  
förbrukar upp tom 30 000 kWh/år. 

Teckna avtal på vår hemsida www.aleel.se/elavtal  
eller kontakta oss på kundservice på 0303- 33 24 00  
så hjälper vi dig!

Vi önskar alla en glad sommar!

www.aleel.se

Vi har fyllt på inför 
sommaren

ROS

Just nu extra bra priser!

39kr
ord. pris 69kr

FLERA ERBJUDANDE I BUTIKEN

kr
ord. pris 95kr

MÅRBACKA 
PELARGON

kr
ord. pris59kr
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sommaren
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Just nu extra bra priser!
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FLERA ERBJUDANDE I BUTIKEN
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ord. pris 95kr

MÅRBACKA 
PELARGON
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Öppet alla dagar 7-23
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matglädje 
varje dag

Jfr. pris 20,95/st.

 för 

Kungen 
i Lohmanders

 såsrike!

MOGEN MANGO
Elfensbenskusten. Ica. Ca 325g. 

Jfr. pris 30,77/kg.

/st

3-PACK ÖLKORV
Ridderheims. 150g. Hot mix, Classic, 

Hot Amigo, Cabanossi, Caramba, 
Joddlarkorv. Jfr. pris 166,67/kg.

/st

CHARKMÄSTER 
PÅLÄGG

Färskvaruhuset. 
Jfr. pris 14,95/st.

/st

Min
favorit!

All mjölk i våra ostar kommer från trakten kring Ljung i Västergötland. 
Floran i hagarna består av friskt gräs, ängsblommor och örter. Det ger 
en speciell smak till mjölken  och en särskilt 
god ost. Prova själv och känn skillnaden!

Besök oss gärna på www.gasenemejeri.se

med smak från
svenska ängar

GÄSENE OST
Bondmoran 2,2kg-1,1kg.

10% eller 31% –1 kg.
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lansforsakringar.selansforsakringar.se/skadegladje

Teckna en 
villaförsäkring nu 
så bjuder vi på ett 

vattenlarm. 
(värde ca 400 kr)

Skadeglädje.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 22 maj
Försök till stöld
Försök till stöld på Aleblom-
man. Okända gärningsmän 
tar sig in på bakgården och 
slår hål i en ruta till en låst 
dörr. Troligtvis blir gärnings-
männen skrämda och för-
svinner från platsen.
Villainbrott på Gamla 
Kilandavägen i Nödinge. 
Ägaren som varit bortrest 
några dagar kommer hem 
och upptäcker att det varit 
inbrott i villan. Det är oklart 
vad som stulits.
Inbrott hos Nols Bygg AB i 
Surte. En bärbar dator och 
en skrivare tillgrips.

Fredag 23 maj
Grön laser
På Södra Klöverstigen lyser 
någon med grön laser mot 
en polispatrull. Laserpekaren 
tas i beslag och två personer 
visar tydliga tecken på drog-
påverkan och medtas för 
provtagning. De misstänkta 
är födda 1990 och 1993. 
Båda är hemmahörande i 
Nödinge.

Söndag 25 maj
Villainbrott
Villainbrott i Rams-
torp. Någon tar sig in i huset 
och tillgriper en del saker 
medan ägarna är borta.

Lördag den 31 maj 2014
- för 37:e året i rad

SPELMANSSTÄMMAN
ASKERÖD  

OBS!
Stämman är flyttad till Ströms 

Slottspark i Lilla Edet

Buskspel från kl 12.00

Allspel kl 15.00 följt av uppseplningar  
från scenen

Medtag egen stol

F

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

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

HAJ PÅ MAGPLASK?
ELLER HAR DU NÅGON ANNAN DOLD TALANG?

De

VEM HAR ALES
Häftigaste bil?
Skönaste inrednings-eller 
klädstil?
Mest unika sommarjobb?
Galnaste sommarplaner?

KÄNNER DU NÅGON MED
En annorlunda livsstil?
Udda hobby?
Ovanligt boende?
Spännande idéer?

Alekuriren behöver Din hjälp med  
att fylla årets sommarnummer  

med spännande artiklar.

5 bästa tipsen 
belönas med en 

trisslott!

TIPSA REDAKTIONEN REDAN IDAG! 
perra@alekuriren.se, 0704-92 35 07
jonas@alekuriren.se, 0707-36 85 31

För två år sedan gick 
Alebygdens vandrare vid 
Östads Säteri. Då regna-
de och blåste det. I år var 
det mycket skilda förhål-
landen. Solen sken och 
det var skönt med lätta 
molnskyar.

Elvy Börjesson ansva-
rade för vandringen och 
berättade initierat om 
Östad barnhus. Här tog 
man emot föräldralösa 
barn som placerades på 
godsets gårdar. Här fi ck 
de utbildning i hantverk 
och fi ck även skolutbild-
ning på barnhuset.

På fredag vandrar vi 
på Koön där en ny vand-
ringsled har iordnings-
ställts. I tisdags var det 
avslutning på Backavik. 
Britt Modig-Jakobsson 

berättade om sin uppväxt 
i Nödinge ådalar. SPF 
Träffpunkt Baclavik 
fortsätter till hösten den 
23 september.

Varje år bjuder SPF 
Alebygden in sina äldsta 
medlemmar till en träff 
på Björkliden. I år kom 
ett tjugotal. De fi ck 
bland annat information 
av Birgit Fagrell, sjuk-
vårdsansvarig i förening-
en. Dessutom underhöll 
Rolf Rohdén.

Den 17 juni åker 52 
medlemmar till Känsö. 
Resan är fulltecknad. Dä-
remot fi nns det platser 
kvar på resan till Bryssel 
den 24-29 augusti.

Lennart Mattsson 

SPF Alebygden 
vandrade i solsken
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Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

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

BR-Leksaker

Vimpelns Zoo

95% av allt du behöver.

HANDEL 
när DEN Är 
SOM BÄST.

STADIUM OUTLET
REEBOK CARTHAGE 3.0

300:–

40-70 % PÅ ALL SPORT! FOTBOLLSFEST MED XBOX! ”HUSHÄLSA-HELG” 28-30 MAJ!

Ord pris 500:–

Gäller 26/5-1/6

ELGIGANTEN
XBOX 360 250GB INKL FIFA14

1590:–
Ord pris 1990:–

Gäller 26/5-1/6

HAPPY HOMES/
FÄRGTREND

25%

Yeeeees!
Massa goa 

erbjudanden!
KRISTI 

HIMMELFÄRDSDAG, 

TORSDAG 29/5 

ÖPPET 
11-16
ICA MAXI 06-23 

Passa i denna vecka på att besöka Alingsås och Vimpeln där du hittar massor med riktigt 

bra erbjudanden (många fl er fi nns på vår hemsida). Parkera gratis på några av våra 1000 

parkeringsplatser. Ställ bilen i P-huset och ta hissen direkt ner till våra butiker. På populära 

Ediths Kök avnjuter du en smarrig fi ka eller god lunch. Smart och enkelt – välkommen!

PÅ UTOMHUSFÄRG FRÅN 
BECKERS & JOTUN

Gäller 28-30/5



VECKA 22         NUMMER 21|12

Hur kommer arbetet att gå till? Vad innebär tunneln för hur 
Göteborg ska se ut ovan jord? Och hur påverkar Västlänken 
framtidens tågresor i regionen?

Ja, det är frågor som kan dyka upp när Trafi kverket, Göteborgs 
Stad och Västtrafi k återvänder till Nordstan med en utställning. 
Här kan du få veta mer om projektets syfte, tidplan och förut-
sättningar – och till och med ge dig ut på en framtidsresa i 3D.

Välkommen!

Vi fi nns på plats: 
måndag 2/6 – torsdag 5/6  kl 10–19 

Västlänken är en cirka 8 km lång pendeltågsförbindelse genom centrala 
Göteborg, varav drygt 6 km i tunnel. Tre nya stationer gör att du kan 
resa enklare, snabbare och med färre byten. Västlänken är en del av det 
Västsvenska paketet.

MITT I NORDSTAN!
ALLT OM VÄSTLÄNKEN -

Här hittar du  
Studentpresenterna

Massor av nyheter, både 
kläder och inredning.

Gilla Ljuva Hem på Facebook

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 9 och 10 juni sammanträder regionfullmäktige  
i Vänersborg.

Bland annat kommer budgeten för 2015 att behandlas och årets  
kulturpris att delas ut.

Tid:  Måndag den 9 juni kl. 09.30 
 Tisdag den 10 juni kl. 09.00  
 Utdelning av kulturpriset 2014 kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf.  
Budgetförslagen och den  kompletta ärendelistan finns tillgängliga på  Regionens Hus, 
 Östergatan 1, Vänersborg och kan även beställas på  telefon 010-441 01 42.

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

Kjell Nordström

Ordförande

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

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

 
Traditionsenlig våravslutning  
för skolorna i Älvängen
Särskolan     Älvängenskolan     Madenskolan     Aroseniusskolan

Älvevi - Onsdag 11 juni kl 9.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
 Älvängenskolans elever i skolans idrottshall (Ej plats för föräldrar)
 Madenskolans elever i skolans idrottshall (Endast plats för föräldrar åk6)
 Särskolans högstadium går till sina klassrum
 Aroseniusskolans 9:or i aulan, därefter i klassrummen. (Ej plats för föräldrar i aulan)
 Övriga klasser i sina klassrum

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.

På mors dag arrangerade Ale Golfklubb poängpromenad i den natursköna miljön uppe på Kungs-
gården. Ett fyrtiotal deltog och bland de vuxna hade Rolf Lerjestedt alla rätt och var närmast 
på utslagsfrågan. Bland barnen vann Melker Westlund, också han hade alla tolv rätt. Rätta rader 
finns på golfklubbens hemsida.

Poängpromenad på Kungsgården
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Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

2 695:-

www.trafikverket.se

Granskning av vägplan

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Väg 1978 delen Verle-Gräfsnäs,
Ale kommun och Alingsås kommun

Vägplanen innehåller förslag på ombyggnad av väg 
1978 mellan Verle och Gräfsnäs samt förslag på 
indragning av väg från allmänt underhåll.
Granskningstid: 28 maj–18 juni 2014.
Plats: 

• Trafikverket Region Väst, Kruthusgatan 17, Göteborg
• Ale kommunkontor, Ledetvägen 6, Alafors
• Alingsås kommun, Sveagatan 12, Alingsås
Delar av handlingarna finns på www.trafikverket.se/ 
projekt, se Västra Götaland.
Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till 
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, 
Box 810, 781 28 Borlänge eller  
goteborg@trafikverket.se senast torsdagen den  
19 juni 2014. Märk synpunkterna med TRV 
2014/9981. 
Mer information: Mattias Andersson, projektledare, 
010-123 66 47, Sture Persson, markförhandlare,  
telefon 010-123 71 59.

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

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

”100-årsregn omöjligt att förutse”

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Jordskredet efter regnovädret förra måndagen stoppade all trafik på lokalvägen mellan Bohus och Nödinge.

Enorm kraft i jordskredet som tog med både träd och vägräcke.

BOHUS. Jordskredet i 
Bohus efter förra veck-
ans häftiga regnoväder 
gick inte att förutse.

– Det var ett 100-års-
regn och raset kom från 
berget och har ingen 
koppling till vägbygget, 
säger Trafi kverkets 

Morgan Wester.
I veckan släpps all 

trafi k på igen.

Det var på måndagen i förra 
veckan som södra delarna av 
Ale drabbades av ett häftigt 
regnoväder. Enorma vat-
tenfl öden skapade inte bara 
skred, utan även översväm-
ningar i Bohus. Tågtrafi ken 
och delar av E45 fi ck stängas 
tillfälligt.

– Kulverten under Jord-
fallsrondellen klarade helt 

enkelt inte att svälja den 
regnmängden. Det går inte 
att säga att det är underdi-
mensionerat. Vi kan inte 
bygga för 50- eller 100-års-
regn även om det känns att 
de kommer allt tätare nume-
ra, säger Morgan Wester.

Enorm kraft
Från bergskanten, cirka 200 
meter upp, släppte jorden 
och rasade ner över lokalba-
nan. Träd och vägräcke åkte 
med. Det var en enorm kraft 
i skredet, men ingen kom till 
skada. Under en veckas tid 
har Trafi kverket jobbat med 
att få undan massorna och 
återställa väg och cykelväg.

– Vi släpper på för cykel-
trafi k när som helst och se-
nast onsdag ska biltrafi ken 
fl yta fritt igen. Vi kommer 
att provborra och se så det 
inte fi nns fl er skador i väg-
banan. Totalt kan det här ha 
kostat Trafi kverket närmare 
en miljon innan vi är klara, 
säger Morgan Wester.

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

– Nu öppnar lokalvägen till Lilla viken igen
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goteborg@trafikverket.se senast torsdagen den  
19 juni 2014. Märk synpunkterna med TRV 
2014/9981. 
Mer information: Mattias Andersson, projektledare, 
010-123 66 47, Sture Persson, markförhandlare,  
telefon 010-123 71 59.

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

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

”100-årsregn omöjligt att förutse”

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Jordskredet efter regnovädret förra måndagen stoppade all trafik på lokalvägen mellan Bohus och Nödinge.

Enorm kraft i jordskredet som tog med både träd och vägräcke.

BOHUS. Jordskredet i 
Bohus efter förra veck-
ans häftiga regnoväder 
gick inte att förutse.

– Det var ett 100-års-
regn och raset kom från 
berget och har ingen 
koppling till vägbygget, 
säger Trafi kverkets 

Morgan Wester.
I veckan släpps all 

trafi k på igen.

Det var på måndagen i förra 
veckan som södra delarna av 
Ale drabbades av ett häftigt 
regnoväder. Enorma vat-
tenfl öden skapade inte bara 
skred, utan även översväm-
ningar i Bohus. Tågtrafi ken 
och delar av E45 fi ck stängas 
tillfälligt.

– Kulverten under Jord-
fallsrondellen klarade helt 

enkelt inte att svälja den 
regnmängden. Det går inte 
att säga att det är underdi-
mensionerat. Vi kan inte 
bygga för 50- eller 100-års-
regn även om det känns att 
de kommer allt tätare nume-
ra, säger Morgan Wester.

Enorm kraft
Från bergskanten, cirka 200 
meter upp, släppte jorden 
och rasade ner över lokalba-
nan. Träd och vägräcke åkte 
med. Det var en enorm kraft 
i skredet, men ingen kom till 
skada. Under en veckas tid 
har Trafi kverket jobbat med 
att få undan massorna och 
återställa väg och cykelväg.

– Vi släpper på för cykel-
trafi k när som helst och se-
nast onsdag ska biltrafi ken 
fl yta fritt igen. Vi kommer 
att provborra och se så det 
inte fi nns fl er skador i väg-
banan. Totalt kan det här ha 
kostat Trafi kverket närmare 
en miljon innan vi är klara, 
säger Morgan Wester.

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

– Nu öppnar lokalvägen till Lilla viken igen
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

KOMMANDE BOSTÄDER

Villa Hövägen 51 – Älvängen

Villa Barrvägen 3 – Älvängen

Radhus Skräddargränd 1 – Bohus

BR Klorvägen 2 – Bohus

BR Byvägen 12 – Bohus

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 166 723
kvm. EP 156 kWh/m²/år. Ranneberg Västergård 325. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE-KOLLANDA 3 rok, 80 + 80 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 965 000 kr/bud. TOMT 1 625
kvm. EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Ivar Arosenius Väg
15. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 107 + 30 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 4 200 000 kr/bud. TOMT 1 362
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Tells Väg 4. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 6 rok, 200 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 383 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Hästekärrsvägen 6. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 6 rok, 146 + 8 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 1 010
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Slånbärsvägen 6.
KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.

KUNGÄLV 7 rok, 156 + 35 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 712 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Åkergränd 1. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE BOHUS 5 rok, 130 + 76 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. TOMT 1 146
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Fredings Väg 10. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 2 rok, 62 + 40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 980 000 kr/bud. TOMT 3 860 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Sandsjödal 255. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 3 rok, 64 + 16 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 980 000 kr/bud. AVGIFT 3 704 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Alkalievägen 5 c. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 1 006
kvm. EP B. VISAS Ring för tidsbokning. Tävlingsvägen 6.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 8 rok, 181 + 87 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 889 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Björkvägen 7. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE BOHUS 3 rok, 90+50 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALEGÅRDAR ALE
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NÖDINGE. Det återstår 
ett halvår till avresan, 
men nu är biljetterna 
bokade.

Fyra ungdomar från 
Ale kommer att delta 
när YEE, en entrepre-
nörsutbildning för unga, 
genomförs för andra 
gången i Botswana.

– Jag tvekade inte en 
sekund när jag fi ck er-
bjudandet, säger Qadir 
Akbari.

Sedan 2001 har Ale kom-
mun drivit sin internationel-
la entreprenörsutbildning, 
YEE, Unga entreprenörer 
i nya Europa. Deltagarna 
har varit ungdomar i ålder 
17-24 år från åtta olika eu-
ropeiska länder. 2010 och 
2012 genomfördes utbild-
ningen med stöd av Sida 
även i Moldavien. Förra året 
exporterades konceptet till 
en ny kontinent, Botswana i 
sydafrika. Så ska också ske i 
november detta år.

– ICLD (Sida), Interna-
tionellt centrum för lokal 
demokrati, har fått upp ögo-

nen för vad utbildningen 
kan medföra. Att lära den 
afrikanska befolkningen att 
tänka lite mer kreativt och 

entreprenöriellt är en priori-
terad fråga och därför var de 
positivt inställda när Botswa-
na visade intresse. I projektet 

ingår också ett utbyte mellan 
kommunledningen i Ale och 
Botswana, berättar projekt-
ledare Kjell Lundgren när 

de fyra aleungdomar som nu 
får chansen att delta i utbild-
ningen informerades.

– Det här blir en resa som 

ni på många sätt aldrig kom-
mer att glömma. Miljön där 
ni bor och genomgår utbild-
ningen skiljer sitt vitt från 
det vi är vana från i Sverige. 
Det blir många spännan-
de, stimulerande och fas-
cinerande möten med nya 
människor, en exotisk natur 
och ett rikt djurliv.

Batoul Raad, Tobias 
Dahlgren, Lina Askne och 
Qadir Akbari har fått möjlig-
heten att resa med på även-
tyret.

– Det ska bli så roligt. Vil-
ken chans, säger Batoul och 
Tobias fyller i:

– Det blir ett minne för 
livet!

Förutom fyra ungdomar 
från Ale medverkar 16 per-
soner från Namibia och Bot-
swana i utbildningen som 
kommer att ledas av profes-
sor Roger Mumby-Croft 
och Dennis Larsen som 
2001 var en av utbildningens 
pionjärer.

Under de 13 år som ut-
bildningen har arrangerats 
har deltagarna givit snittbe-
tyget 4,8 på en femgradig 
skala. Förhoppningsvis ska 
en vetenskaplig utredning 
genomföras om vad YEE har 
betytt för de som har deltagit 
under årens lopp.

Lyckligt lottade. Ale kommun skickar fyra ungdomar till entreprenörsutbildningen YEE i Botswana i november 2014. Från vänster: 
Qadir Akbari, Batoul Raad, Tobias Dahlgren och Lina Askne.

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

– Utsedda att medverka i entreprenörsutbildningen YEE
Fyra aleungdomar till Botswana

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Nödinge
Bohus

Skepplan
da

Underbar tomt 
med sjöutsikt!

Uppskattar du naturen och tystnaden men vill ändå ha 
nära till service? Drömmer du om att bygga ditt egna 
hus? Nu har vi äran att erbjuda en fantastiskt tomt precis 
invid Vimmersjön i Nödinge i naturskönt område. 1 km till 
bussen och 3,5 km till Ale Torg. 

Pris 725.000:- som utgångspris. 
Ring för mer information.

 

Fräsch 1:a med 
inglasad balkong!

som är renoverat och lägenheten är i bra skick i övrigt. 

ekonomi. Fiber indraget. Endast 15 min till Göteborgs 
central. Nära naturen och centrum. Vån. 5/5, hiss. 32 

Pris 450.000:- som utgångspris. 

 

Högt och fritt 
läge!

Välkommen till detta hus med perfekt lantligt läge strax 

hobby och förvaring. Ett mycket prisvärt och trivsamt 
boende på landet. Välkommen  72+68 kvm. 

Se gärna våra samtliga 76 objekt på  
vår hemsida: axelssonsfast.se
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KOMMANDE BOSTÄDER

Villa Hövägen 51 – Älvängen

Villa Barrvägen 3 – Älvängen

Radhus Skräddargränd 1 – Bohus

BR Klorvägen 2 – Bohus

BR Byvägen 12 – Bohus

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 166 723
kvm. EP 156 kWh/m²/år. Ranneberg Västergård 325. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE-KOLLANDA 3 rok, 80 + 80 kvm

S
M
S
:A

3
6
3
1
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 965 000 kr/bud. TOMT 1 625
kvm. EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Ivar Arosenius Väg
15. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 107 + 30 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 4 200 000 kr/bud. TOMT 1 362
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Tells Väg 4. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 6 rok, 200 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 383 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Hästekärrsvägen 6. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 6 rok, 146 + 8 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 1 010
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Slånbärsvägen 6.
KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.

KUNGÄLV 7 rok, 156 + 35 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 712 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Åkergränd 1. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE BOHUS 5 rok, 130 + 76 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. TOMT 1 146
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Fredings Väg 10. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 2 rok, 62 + 40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 980 000 kr/bud. TOMT 3 860 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Sandsjödal 255. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 3 rok, 64 + 16 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 980 000 kr/bud. AVGIFT 3 704 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Alkalievägen 5 c. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 1 006
kvm. EP B. VISAS Ring för tidsbokning. Tävlingsvägen 6.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 8 rok, 181 + 87 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 889 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Björkvägen 7. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE BOHUS 3 rok, 90+50 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALEGÅRDAR ALE
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NÖDINGE. Det återstår 
ett halvår till avresan, 
men nu är biljetterna 
bokade.

Fyra ungdomar från 
Ale kommer att delta 
när YEE, en entrepre-
nörsutbildning för unga, 
genomförs för andra 
gången i Botswana.

– Jag tvekade inte en 
sekund när jag fi ck er-
bjudandet, säger Qadir 
Akbari.

Sedan 2001 har Ale kom-
mun drivit sin internationel-
la entreprenörsutbildning, 
YEE, Unga entreprenörer 
i nya Europa. Deltagarna 
har varit ungdomar i ålder 
17-24 år från åtta olika eu-
ropeiska länder. 2010 och 
2012 genomfördes utbild-
ningen med stöd av Sida 
även i Moldavien. Förra året 
exporterades konceptet till 
en ny kontinent, Botswana i 
sydafrika. Så ska också ske i 
november detta år.

– ICLD (Sida), Interna-
tionellt centrum för lokal 
demokrati, har fått upp ögo-

nen för vad utbildningen 
kan medföra. Att lära den 
afrikanska befolkningen att 
tänka lite mer kreativt och 

entreprenöriellt är en priori-
terad fråga och därför var de 
positivt inställda när Botswa-
na visade intresse. I projektet 

ingår också ett utbyte mellan 
kommunledningen i Ale och 
Botswana, berättar projekt-
ledare Kjell Lundgren när 

de fyra aleungdomar som nu 
får chansen att delta i utbild-
ningen informerades.

– Det här blir en resa som 

ni på många sätt aldrig kom-
mer att glömma. Miljön där 
ni bor och genomgår utbild-
ningen skiljer sitt vitt från 
det vi är vana från i Sverige. 
Det blir många spännan-
de, stimulerande och fas-
cinerande möten med nya 
människor, en exotisk natur 
och ett rikt djurliv.

Batoul Raad, Tobias 
Dahlgren, Lina Askne och 
Qadir Akbari har fått möjlig-
heten att resa med på även-
tyret.

– Det ska bli så roligt. Vil-
ken chans, säger Batoul och 
Tobias fyller i:

– Det blir ett minne för 
livet!

Förutom fyra ungdomar 
från Ale medverkar 16 per-
soner från Namibia och Bot-
swana i utbildningen som 
kommer att ledas av profes-
sor Roger Mumby-Croft 
och Dennis Larsen som 
2001 var en av utbildningens 
pionjärer.

Under de 13 år som ut-
bildningen har arrangerats 
har deltagarna givit snittbe-
tyget 4,8 på en femgradig 
skala. Förhoppningsvis ska 
en vetenskaplig utredning 
genomföras om vad YEE har 
betytt för de som har deltagit 
under årens lopp.

Lyckligt lottade. Ale kommun skickar fyra ungdomar till entreprenörsutbildningen YEE i Botswana i november 2014. Från vänster: 
Qadir Akbari, Batoul Raad, Tobias Dahlgren och Lina Askne.

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

– Utsedda att medverka i entreprenörsutbildningen YEE
Fyra aleungdomar till Botswana

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 
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Ann-Sofie 
Johansson
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Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg
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Aldeman 
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Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Nödinge
Bohus

Skepplan
da

Underbar tomt 
med sjöutsikt!

Uppskattar du naturen och tystnaden men vill ändå ha 
nära till service? Drömmer du om att bygga ditt egna 
hus? Nu har vi äran att erbjuda en fantastiskt tomt precis 
invid Vimmersjön i Nödinge i naturskönt område. 1 km till 
bussen och 3,5 km till Ale Torg. 

Pris 725.000:- som utgångspris. 
Ring för mer information.

 

Fräsch 1:a med 
inglasad balkong!

som är renoverat och lägenheten är i bra skick i övrigt. 

ekonomi. Fiber indraget. Endast 15 min till Göteborgs 
central. Nära naturen och centrum. Vån. 5/5, hiss. 32 

Pris 450.000:- som utgångspris. 

 

Högt och fritt 
läge!

Välkommen till detta hus med perfekt lantligt läge strax 

hobby och förvaring. Ett mycket prisvärt och trivsamt 
boende på landet. Välkommen  72+68 kvm. 

Se gärna våra samtliga 76 objekt på  
vår hemsida: axelssonsfast.se
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PRÄSSEBO. ”Det vackraste – Dikter till min Vän” 
av Jessica Randén är en bok om sorg och känslo-
mässig smärta. Hennes dikter kännetecknas av di-
rekthet och ett utvecklat bildspråk. 

Marie Schmidt skriver: ”Jessica Randén har levt 
med naturens rytmer, stillhet och skönhet i hela sitt 
liv. Hennes dikter genljuder av skogens sus och vass-
ruggars viskande. Naturen blir ett levande väsen och 
en kär vän att söka tröst hos när livet går sönder och 
hjärtat brister. Vi följer hennes resa in i stormar och 
djupaste mörker och tillbaka till stillheten i skogen 
vid sjön.”

På fritiden ägnar sig Jessica åt naturfotografering 
och grafi sk formgivning. Bilderna som illustrerar 
diktsamlingen är från Prässebos storslagna omgiv-
ningar. Dikt- och fotoboken, har release idag (läs 
tisdag) på Akfeo Förlag och är på 64 sidor.

JONAS ANDERSSON

Jessica Randén.

”Det Vackraste – Dikter till min vän” är en dikt- 
och fotobok.
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Diktsamling om brusten kärlek

Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS HOLMEVATTNET 520 TOMTYTA 2739 M²
ACCEPTERAT PRIS 250 000 KR
VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

TOMT - HÅLANDA
Avstyckad tomt för byggnation, belägen i en skogsglänta.
Detta är något för dig som eftertraktar tystnad, för här är du
garanterat ostörd. Tomten är byggklar med väg fram och viss
markarbete utförd. Fina vandringsleder och sjöar i närheten.

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

NU ÄR 12 AV 28 BR-VILLOR SÅLDA
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med bostadsrättsvillor i två storlekar; 101 och 120
kvm. Få mer information om projektet på Veidekkes
hemsida: www.veidekkebostad.se/kronogarden/

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

ADRESS STARRKÄRR 4:62 TOMTYTA 963 M² ACCEPTERAT PRIS 795 000 KR VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

SOLIG SLUTTNINGSTOMT - ÄLVÄNGEN
På populära Ivar Arosenius Väg hittar ni denna sluttningstomt som ligger strax ovanför Älvängen centrum i ett uppväxt
villaområde. Här får ni ett svårslaget läget som både ger vy över älvdalen och erbjuder er många soltimmar!

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.

LÄ
SV

ÄRDE!

Din bok skicka
s 

inom 4 arbetsda
gar!

Snabbast i Sver
ige!?

<- <-

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

& ONLINE
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PRÄSSEBO. ”Det vackraste – Dikter till min Vän” 
av Jessica Randén är en bok om sorg och känslo-
mässig smärta. Hennes dikter kännetecknas av di-
rekthet och ett utvecklat bildspråk. 

Marie Schmidt skriver: ”Jessica Randén har levt 
med naturens rytmer, stillhet och skönhet i hela sitt 
liv. Hennes dikter genljuder av skogens sus och vass-
ruggars viskande. Naturen blir ett levande väsen och 
en kär vän att söka tröst hos när livet går sönder och 
hjärtat brister. Vi följer hennes resa in i stormar och 
djupaste mörker och tillbaka till stillheten i skogen 
vid sjön.”

På fritiden ägnar sig Jessica åt naturfotografering 
och grafi sk formgivning. Bilderna som illustrerar 
diktsamlingen är från Prässebos storslagna omgiv-
ningar. Dikt- och fotoboken, har release idag (läs 
tisdag) på Akfeo Förlag och är på 64 sidor.

JONAS ANDERSSON

Jessica Randén.

”Det Vackraste – Dikter till min vän” är en dikt- 
och fotobok.
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Diktsamling om brusten kärlek

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale
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SÅ SKA SKOLAN RÄDDAS!
Trots att skolbudgeten höjts från år 2010 till 2014 med 100 milj kr på årsbasis fortsätter kvaliteten 

i grundskolan i Ale att rasa och Ale placerar sig nu på 260:e plats av Sveriges 290 kommuner.

Detta är ett katastrofalt misslyckande för vår kommun.

NU RÄCKER DET!
Aledemokraternas program att reformera grundskolan i Ale:

Genom att sälja AB Alebyggen kan vi tillföra vården och skolan ca 50 milj kr extra per år: 

FLER LÄRARE I SKOLAN. FLER HÄNDER INOM VÅRDEN.

Nuvarande system med politisk nämnd som styr skolan fungerar utan måste ersättas med 

skolstyrelse av externa skolexperter och skolledare direkt underställd kommunstyrelsen.

I SEPTEMBER 

väljer du vilken
skola du vill ha!
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LÖDÖSE. Lördag-söndag 16-17 augusti ar-
rangeras Ljudaborgsfestivalen i Lödöse. I 
samband med det kommer ”Årets Mattis” att 
koras. I fjol gick utmärkelsen till Kjell Ab-
rahamsson.

– Prisutdelningen kommer att äga rum på 
lördagen, avslöjar Tord Andersson i fören-
ingen Slöjd- och konsthantverk kring älven.

Som vanligt är det kommuninvånarna som 
röstar fram ”Årets Mattis”. Från och med 
den 1 juni kommer det att fi nnas röstlådor 
med tillhörande sedlar utplacerade på Lödö-
sehus, Ica Matkassen, Ica Boströms, Lilla 
Edets bibliotek samt Preem på Ström.

– Nytt för i år är att man även kan rösta via 
Internet på www.ljudaborg.se/mattis-rost, 
säger Tord Andersson.

Den 3 augusti är sista röstdagen. 
JONAS ANDERSSON

Vem blir ”Årets Mattis”? Det går att rösta fram 
till och med den 3 augusti. I fjol tillföll utmär-
kelsen Kjell Abrahamsson.
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Rösta på 
”Årets Mattis”

ÄLVÄNGEN. Nu var det dags igen för Hö-
vägens förskolas årliga vårrus på Förskolans 
dag. Detta har vi med stolthet hållit på med 
i över 20 år.  Hela förskolan deltog med alla 
sina sex avdelningar. Vi startade halv tio 
medan daggen fortfarande låg kvar i gräset 
och solen hade precis börjat värma gården.

Först var det dags för lite uppvärmning 
på Lillagården. Musiken pulserade och 
alla deltog med liv och lust. Först ut var de 
yngsta barnen som blev påhejade av de äld-
re. Hejaropen skallade högt, då barnen vet 
att det går ännu bättre om kompisar hejar 
på. Sist sprang de äldre barnen och loppet 
gick i växlande terräng, runt hela förskolan 
och ut i Sinnesskogen. Alla var duktiga och 
kom i mål svettiga och med ett leende på 
läpparna. Sedan delades det ut både medalj 
och jordgubbstårta.

Vårrus på Hövägens förskola

 Vårrus i Sinnesskogen. 

NU ÄVENWEBSHOP!

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL

NU SÄLJER VI UT 
CA 20 ST HELT 
NYA CYKLAR TILL 
SVÅRSLAGNA 
PRISER!

PASSA PÅ  
ATT FYNDA!

EXTRA-
ÖPPET
SÖNDAG
1 JUNI
KL 11-14

CYKELMODELL REK PRIS KAMPANJPRIS

20” BMX MERIDA BRAD 3
Röd

3995:- 1999:-
24” POJK PEAK
7-vxl

4995:- 3499:-
24” FLICK PEAK
3-vxl

2995:- 1999:-
26” POJK PEAK MT MACEDON MTB 4995:- 2999:-
26” FLICK SCOTT MTB 4995:- 3799:-
26” POJK SCOTT ASPECT 40 MTB  
Storlek L

5495:- 2999:-
26” SCOTT ASPECT 10 XT  
Luftgaffel, storlek L

10995:- 4999:-
27,5” CRESCENT MTB XT 
Luftgaffel, storlek XL

17995:- 9999:-
28” DAM SJÖSALA LYSEKIL  
Blå eller svart, 3-vxl, fotbroms

3995:- 2499:-
28” DAM SKEPPSHULT  
3-vxl röd

5495:- 3999:-
28” DAM SJÖSALA ELCYKEL 10995:- 7999:-
28” RACER RICHMOND SHIMANO 105  
Storlek L eller XL

12995:- 8999:-
28” HERR MONARK  
3-vxl, svart 55cm ram

4995:- 3499:-
28” HERR MONARK 
3-vxl, brun, 55cm ram

4995:- 3499:-

28” CRESCENT SPORTMODELL STARREN 
Ramhöjd 51cm 2013

6495:- 4499:-
28” CRESCENT SPORTMODELL STARREN 
Ramhöjd 59cm 2013

6495:- 4499:-
28” MERIDA SPORTMODELL T2  
Ramstorlek 52cm ,54cm

6995:- 4999:-
28” RICHMOND SPORT HERR 
Storlek S

6995:- 5499:-
29” MTB CRESCENT LODUR XT  
Luftgaffel, ramhöjd 17”

13995:- 9999:-
29” MTB CRESCENT RIMFAXE  
Carbon-ram, luftgaffel xt

22995:- 16500:-
Reservation för slutförsäljning

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

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?
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medan daggen fortfarande låg kvar i gräset 
och solen hade precis börjat värma gården.

Först var det dags för lite uppvärmning 
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yngsta barnen som blev påhejade av de äld-
re. Hejaropen skallade högt, då barnen vet 
att det går ännu bättre om kompisar hejar 
på. Sist sprang de äldre barnen och loppet 
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och ut i Sinnesskogen. Alla var duktiga och 
kom i mål svettiga och med ett leende på 
läpparna. Sedan delades det ut både medalj 
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Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

Älvängen
Handelsplats
Alla dagar 10-18
0303 74 6037

Ta med denna annonsen, handla för 100.-
och du får en shaker.

Välkommen till oss

ÄNTLIGEN SOMMAR!!

Solbrun, inte bränd
-Vi hjälper dig att hitta

rätt bland solprodukterna! Älskad av myggen?
- Vi har medel mot det som 

sticks, bits och bränns!!

Lättare grillkväll?
- Har du sett våra kalorifria

barbeque såser och

sallads dressingar?

Vän med din mage?
- Bli inte sittande på

semestern

Det löser vi!

MR  JohanssonsRESTAURANG

SUPERBUFFÉ
MONGOLISK BARBEQUE 168 KR/PERSON
BARN UNDER 12 ÅR 118 KR & BARN UNDER 7 ÅR 65 KR

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

Vinnarbutiken!
Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:-

Mjukglass!
Lösgodis 390

kr/hg 

Apoteket
Sventorpsvägen 1, Älvängen
mån–fre 8.30–19 lör 9–14
apoteket.se 0771-450 450
Erbjudandet gäller hela sommaren 2014

Vi har  
öppet som  
vanligt hela  
sommaren. 25% 

rabatt vid köp  
av 2 st valfria  
solprodukter

Trevlig sommar  
önskar Jerry & Marie

TVÅ PAR TILL 
PRISET AV ETT

DU FÅR DET ANDRA PARET PÅ KÖPET!

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN WWW.SYNPROFFSEN.SE
Svenstorpsvägen 1, Älvängen | Tel: 0303-74 60 06 | Öppettider: mån - fre 10-19, lör 10-16

SE VÅR STORA  ANNONS PÅ SIDA 20
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SKEPPLANDA. I fredags 
invigdes den nya bou-
lebanan på Forsvallen i 
Skepplanda.

Där det tidigare var en 
hockeyrink kommer det 
fortsättningsvis att rulla 
klot.

– Vi är oerhört tack-
samma för den insats 
som Skepplanda BTK 
har gjort, säger Olle 
Magnusson i SPF Skepp-
landa-Hålanda.

När Forsvallens grusplan 
belades med konstgräs jubl-
ade alla fotbollsspelare. För 
boulespelarna förändrades 
emellertid förutsättningarna 
drastiskt.

– Vi har hållit till på par-
keringen vid Vadbacka i vän-
tan på att denna plats skulle 

färdigställas, förklarar Olle 
Magnusson.

I fredags eftermiddag 
hade klubben bjudit in sina 
medlemmar till en invig-
ningsfest. Det blågula ban-
det klipptes gemensamt av 
Sven Rydén, styrelseleda-
mot i Skepplanda BTK, och 
Olle Magnusson.

– Vi vill tacka dessa herrar 
som har lagt ned både hjär-
ta och själ i detta projekt, 
sade Olle och vände sig till 
SBTK-trion Sven Rydén, 
Roy Andersson och Jerry 
Holgersson.

Ett klubbhus är nu på 
plats vid åkanten, som inom 
en snar framtid ska komplet-
teras med en altan. Tanken 
är att boden även ska fung-
era som försäljningsställe när 
SBTK har större arrange-
mang.

– Dessutom kommer vi att 
anlägga en grillplats med till-
hörande bänkar i den vackra 
natur som råder här, avslutar 
Sven Rydén.

JONAS ANDERSSON

I fredags invigdes den nya 
boulebanan på Forsvallen. 
Sven Rydén och Olle Magnus-
son klippte bandet.

SPF Skepplanda-Hålanda har cirka 30 boulespelare som träffas regelbundet – året om. När sä-
songen tar slut på Forsvallen flyttar man inomhus i Alafors.

Boulebana invigd på Forsvallen
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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

Vår leverantör, tyska Optovision, 
tillverkar kanske världens bästa glasögonglas.

LYSEKIL
Södra Hamngatan 6  |  Tel: 0523-131 40

Öppettider: mån-fred 09.00-18.00

Erbjudandet gäller t.o.m 30 juni 2014. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kompletta 
Progressiva Glasögon

Kompletta 
Enkelslipade Glasögon

Från 

     1.990:-

Från 

     990:-

VID KÖP AV PROGRESSIVA GLASÖGON 
BJUDER VI PÅ DITT ANDRA PAR! *

VALET ÄR DITT! 
PROGRESSIVA ELLER OM DU VILL, ETT PAR SNYGGA LÄSGLASÖGON!

 SE ÄVEN VÅRA ANDRA TOPPERBJUDANDE I DIN BUTIK!

* SAMMA RECEPT, KOMPLETT MED BÅGAR, GRÖNT SORTIMENT OCH GLAS.

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1, Älvängen | Tel: 0303-74 60 06

Öppettider: mån - fre 10-19, lör 10-16

www.synproffsen.se
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Sven Rydén och Olle Magnus-
son klippte bandet.

SPF Skepplanda-Hålanda har cirka 30 boulespelare som träffas regelbundet – året om. När sä-
songen tar slut på Forsvallen flyttar man inomhus i Alafors.

Boulebana invigd på Forsvallen
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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

Vår leverantör, tyska Optovision, 
tillverkar kanske världens bästa glasögonglas.

LYSEKIL
Södra Hamngatan 6  |  Tel: 0523-131 40

Öppettider: mån-fred 09.00-18.00

Erbjudandet gäller t.o.m 30 juni 2014. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kompletta 
Progressiva Glasögon

Kompletta 
Enkelslipade Glasögon

Från 

     1.990:-

Från 

     990:-

VID KÖP AV PROGRESSIVA GLASÖGON 
BJUDER VI PÅ DITT ANDRA PAR! *

VALET ÄR DITT! 
PROGRESSIVA ELLER OM DU VILL, ETT PAR SNYGGA LÄSGLASÖGON!

 SE ÄVEN VÅRA ANDRA TOPPERBJUDANDE I DIN BUTIK!

* SAMMA RECEPT, KOMPLETT MED BÅGAR, GRÖNT SORTIMENT OCH GLAS.

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1, Älvängen | Tel: 0303-74 60 06

Öppettider: mån - fre 10-19, lör 10-16

www.synproffsen.se

FRÅN DELIKATESSEN

/ST19:-

JORDGUBBS-
WIENERBRÖD

2-PACK

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

FLERA  

SMAKER

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

5 FÖR

99:-
Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

GRYNETLIMPA 

& STOR BAGUETTE

79:-

FÄRSK LAXFILÉ

/KG

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

99:-
/KG

NYKOKTA HAVSKRÄFTOR

2 LITER
COOPGLASS

:-5 /ST

790
/HG

VÅR EGNA 

POTATISSALLAD

1290
/HG

FLATRÖKT 
PASTRAMI

/ST10:-

/ST2990

MEDELHAVSGRILLBRICKA 
CHARKMÄSTER 360G  

85% KÖTTHALT

/KG3990
BLANDFÄRS 50/50

1290
/HG

VÅR EGNA  SKAGENRÖRA

/KG3990
VARDAGSOST

/HG150
CHAMPINJONER

I LÖSVIKT

/KG990
TOMATER
I LÖSVIKT

/ST1990
10-PACK 

SOMMARPLANTOR

/ST5990

1 KG
KRONFÅGEL

KYCKLINGFILÉ

99
RYGGBIFF/ 

ENTRECOTE

/KG
:-



VECKA 22         NUMMER 21|22

Program: Beethoven, Grieg, Sibelius, Stenhammar, Nielsen mfl
Medverkar: Göteborgs Symfoniker, Dirigent Kent Nagano,
Göteborgs Symfoniska kör, Riksdagens talman mfl
Kom i god tid, det är fri entré

7 JUNI SPELAR GÖTEBORGS SYMFONIKER VID BOHUS FÄSTNING

PROGRAMMET BÖRJAR 15:00

FRI ENTRÉ

NOL. Eleverna på Nol-
skolan trampade vidare 
med Nolklassikern.

I tisdags stod nämli-
gen cykling på program-
met.

Onsdagen den 4 juni 
stundar Nolvarvet.

Det var utmärkta förutsätt-
ningar när Nolskolans elever 
gav sig iväg för att tillryg-
galägga det tredje delmo-
mentet i Nolklassikern. 

– Det kom några droppar 
regn precis vid starten klock-
an tio, men det gjorde inget. 

I övrigt var det perfekt väder 
hela sträckan, förklarar lära-
re Martin Johansson.

Eleverna knatade på från 
skolgården, upp till Alafors, 
förbi Uspastorp, vidare till 
Nödinge och hem till Nol 
igen. Vätskepauser gjordes 
och i Uspastorp serverades 
korv med bröd.

– Onsdagen den 4 juni går 
vi i mål med Nolklassikern. 
Då blir det löparfest när det 
traditionella Nolvarvet ska 
avgöras, avslutar Martin Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Nolskolan ute och cyklade

Cyklande elever i höjd med Hulans skola.I Uspastorp gjordes matstopp. Nolskolans elever serverades 
korv med bröd.
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LÖDÖSE. I förra veckan 
arrangerades en gam-
maldags skoldag på 
Tingbergsskolan.

Eleverna i årskurs F-3 
hade anammat budska-
pet med hull och hår.

– Alla går verkligen in 
helhjärtat för den här 
temadagen, säger lärare 
Ulrika Eres. 

Det liknade mer 1914 än 2014 
när man klev in i klassrummen 
hos eleverna i de yngre års-
kurserna på Tingbergsskolan. 
Klädseln var tidsenlig. Stor 
vikt låg också på ordning och 
uppförande.

– Annars kan det bli smisk 
eller skamvrån, säger Tim.

På schemat stod bland an-
nat välskrivning och psalms-
ång. Även rastaktiviteterna 
skilde sig mot en traditionell 
skoldag. Det hoppades hage 
och lite längre bort hördes 
eleverna sjunga: Bro, bro bre-
ja, som är en gammal danslek.

– Jag har haft med mig en 
del gamla föremål som barnen 
har fått titta på, bland annat ett 
strykjärn, säger Ulrika Eres.

Matsäcken kunde eleverna 
avnjuta utomhus i det fina vår-
vädret.

JONAS ANDERSSON Tim med sin kappsäck.Elever på Tingbergsskolan.

Gammaldags skoldag på Tinbergsskolan i Lödöse.

Gammaldags skoldag i Lödöse
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HJÄLP!
Insamlingen till Europas fattigaste barn i Moldavien är förlängd!

För sjätte året i rad genom-
förs en insamling till förmån 
för Europas fattigaste barn i 
Moldavien. Med gemensam-
ma krafter försöker vi få ihop 
pengar till en ”särskild insats” 
för de 100 mest utsatta 
barnen i den mycket fattiga 
kommunen Budesti.

Insamlingen har hittills gått 
lite trögt, men vi hoppas kun-

na spurta ordentligt. Målet 
är 60 000 kronor och vi har 
bara kommit halvvägs så vi 
behöver all tänkbar hjälp. 

Volontärer från lokala myn-
digheter, socialtjänsten, 
skolor med fl era, arrangerar 
med hjälp av vårt bidrag ett 
sommarläger för de 100 fat-
tigaste barnen. Här erbjuds 
de mat, utbildning, positiva 

aktiviteter och en chans att 
repa mod. Samtidigt kartläg-
ger socialarbetarna barnens 
situation, hemförhållanden 
och behov. Denna verksam-
het saknar kommunen Bu-
desti egentligen pengar till, 
men med pengarna från Ale 
och starka frivilliga krafter på 
plats i Moldavien kan lägret 
genomföras. Fem år i rad har 

vi lyckats lösa fi nansieringen 
och vi tänker inte låta oss 
misslyckas år sex!

Det fi nns många sätt att 
samla in pengar på. Hoppa 
över kaffet en dag på jobbet 
och be dina arbetskamra-
ter hänga på. Ni lägger en 
femma i muggen på bordet 
för varje kopp ni egentligen 
skulle ha druckit...

Utmana chefen på jobbet att 
företaget skänker lika mycket 
som personalen lyckas samla 
in...

Insamlingen pågår till 8 juni. 
Kom igen nu Ale!

Vill du i något avseende bidra 
till Europas fattigaste barn 
sätter du in pengarna till 
Stödföreningen Vaken, bankgiro 
5344-4923, märk "Moldavien".

DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:

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

MMMMMOOOOOLLLLLDDDDDAAAAAVVVVVIIIIIEEEEENNNNNSSSSS BBBBBAAAAARRRRRNNNNN BBBBBEEEEEHHHHHÖÖÖÖÖVVVVVEEEEERRRRR OOOSSSSSS!!!
Ge ditt bidrag till bg 5344-4923 (Stödföreningen VAKEN). Märk ”Moldavien”

0 10TKR 20TKR 30TKR 40TKR 50TKR 60TKR 70TKR 80TKR 90TKR

100
TKR

Insamlingen har hittills inbringat 33.544 kr till utsatta barn i Moldavien. Tack för din insats!

EUROPAS
FATTIGASTE

NÖDINGE SK
Fotboll

Här fi nns plats för fl er generösa företagare, 
organisationer och föreningar – visa att ni bryr er!
Hoppa över fredagsfi kat och sätt in 500 kr till 
Stödföreningen Vaken, bankgiro 5344-4923, Märk ”Moldavien”



Kungälvs Centrum
 Öppettider: vardag 10 -18 lördag 10-15

Kristi himmelsfärds dag
öppet

29 maj

11-15

öppet
Sveriges nationaldag
öppet

6 juni

11-15
Välkomna att handla  i  mysiga Kungälv!

Fru Snoos as Kafé

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

STUDENT
PAKET

189995

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

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

f tFrån 295:- 
Pinne och regnskydd ingår alltid.

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

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15 
VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV  0303-106 19  JEANETTEOCO.SE

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

Facebook

Gymnasiegatan 8, www.maxikungalv.se

Öppet alla dagar

7–22
För mer information, se vår hemsida ICA.se. 

Priserna gäller 28/5–1/6 2014. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

KASSLER
Bröderna Carlsson. Ursprung 
Sverige. Ca 1 kg. Jfr pris 39:95/kg.
Max 2 köp/hushåll.

/kg

 FLÄSKKARRÉ BBQ 
 ICA. Ursprung Sverige.   1300 g. Storpack. 

  Med ben. I skivor. BBQ. 
Mittdelskött av gris.        
Max 2 köp/hushåll. 

/kg

Handla andra varor* för 

minst 200:– så får du köpa...

*Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

KÖRSBÄRSTOMATER I ASK
 ICA. Holland.   250 g.   Klass 1.   
Jfr pris 20:00/kg.  
Max 3 köp/hushåll.

FRYSTA KYCKLING-
KLUBBOR/-BEN
Kronfågel. 1 kg. Jfr pris 15:–/kg.
Max 2 köp/hushåll.

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

Mitsubishi köper man hos

GRÖNNÄS. På lördag blir 
det drag på Grönnäs Kök 
& Bar.

Daniel Perez svarar 
för underhållningen.

– Vi hoppas på fullt 
hus, säger krögaren 
Razvan Ionescu.

Tidigare rock- och truba-
durkvällar har inneburit 
succé. Förhoppningsvis blir 
det samma respons den här 
gången. Daniel Perez är ett 
välkänt namn i kommunen.

– Han spelar gitarr och 
sjunger på ett sätt som kan 

få taket att lyfta, skrattar 
Razvan.

Senast som Grönnäs Kök 
& Bar bjöd in till festlig-
heter var i slutet av mars i 
samband med 1-årsjubileet. 
Den gången stod Backlights 
för musiken.

– Då var det fullknökat 
i salongen och en härlig 
stämning. Det hoppas vi att 
det ska bli den här gång-
en också. Nu hoppas vi 
dessutom att kunna ha öppet 
vår uteservering, avslutar 
Razvan.

JONAS ANDERSSON
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Daniel Perez står för underhållningen när Grönnäs Kök & Bar 
bjuder in till trubadurafton nu på lördag.

Perez spelar på Grönnäs

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

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

BOHUS. En ny Vaknafö-
reställning är på gång.

Måndagen den 9 juni 
är det premiär för ”En 
apa som liknar dig” i Bo-
husskolans idrottssal.

– Vi gör bara en enda 
allmän föreställning, så 
det gäller att vara på 
hugget om man vill ha 
biljett, säger projektle-
dare Mats Berggren på 
Ale Fritid.

Ale kommuns drogförebyg-
gare Thomas Berggren 
tyckte att det var dags för 
en ny Vaknaföreställning. 
Budet gick till Bohusskolans 
elever som inte var sena att 
anamma uppdraget.

– Här fanns en vilja att 
göra en teater att visa upp in-
för Skolans dag. Nu blir det 
så och dessutom känns det 
roligt att teaterföreställning-
en kan fylla ett annat syfte 
också, säger Mats Berggren.

Femton elever från års-
kurs 8-9 ingår i ensemblen, 
som efter skoltid träffas en 
gång i veckan för att repe-
tera tillsammans. I snart tre 

månader har förberedelserna 
pågått och snart är det skarpt 
läge.

– Det känns bra, säger 
Oscar Lundberg, en av skå-
despelarna.

Beskriv föreställningen?
– Den handlar om det ste-

reotypiska samhället på ett 
överdrivande och skämtsamt 
sätt. Handlingen utspelar sig 

i Bohus. Föreställningen är 
gjord av ungdomar för ung-
domar även om den vuxna 
publiken också kommer att 
känna igen sig i mycket, sä-
ger Oscar Lundberg.

– Teatern tar upp hur det 
är att komma ny till en skola, 
om hur det är att vara an-
norlunda, förklarar Dennis 
Öberg.

Humor, dramatik och kär-
lek utlovas under de femtio 
minuter som föreställningen 
varar. Biljett köps på plats 
och det är först till kvarn 
som gäller.

– Vi hoppas kunna göra 
plats för cirka 300 personer, 
avslutar Mats Berggren.

JONAS ANDERSSON

Här är ensemblen till den nya Vaknaföreställningen ”En apa som liknar dig”, som har premiär i Bo-
husskolans idrottssal måndagen den 9 juni.

”En apa som liknar dig”
– Ny Vaknaföreställning i Bohus
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succé. Förhoppningsvis blir 
det samma respons den här 
gången. Daniel Perez är ett 
välkänt namn i kommunen.

– Han spelar gitarr och 
sjunger på ett sätt som kan 

få taket att lyfta, skrattar 
Razvan.

Senast som Grönnäs Kök 
& Bar bjöd in till festlig-
heter var i slutet av mars i 
samband med 1-årsjubileet. 
Den gången stod Backlights 
för musiken.

– Då var det fullknökat 
i salongen och en härlig 
stämning. Det hoppas vi att 
det ska bli den här gång-
en också. Nu hoppas vi 
dessutom att kunna ha öppet 
vår uteservering, avslutar 
Razvan.

JONAS ANDERSSON
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Daniel Perez står för underhållningen när Grönnäs Kök & Bar 
bjuder in till trubadurafton nu på lördag.

Perez spelar på Grönnäs

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

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

BOHUS. En ny Vaknafö-
reställning är på gång.

Måndagen den 9 juni 
är det premiär för ”En 
apa som liknar dig” i Bo-
husskolans idrottssal.

– Vi gör bara en enda 
allmän föreställning, så 
det gäller att vara på 
hugget om man vill ha 
biljett, säger projektle-
dare Mats Berggren på 
Ale Fritid.

Ale kommuns drogförebyg-
gare Thomas Berggren 
tyckte att det var dags för 
en ny Vaknaföreställning. 
Budet gick till Bohusskolans 
elever som inte var sena att 
anamma uppdraget.

– Här fanns en vilja att 
göra en teater att visa upp in-
för Skolans dag. Nu blir det 
så och dessutom känns det 
roligt att teaterföreställning-
en kan fylla ett annat syfte 
också, säger Mats Berggren.

Femton elever från års-
kurs 8-9 ingår i ensemblen, 
som efter skoltid träffas en 
gång i veckan för att repe-
tera tillsammans. I snart tre 

månader har förberedelserna 
pågått och snart är det skarpt 
läge.

– Det känns bra, säger 
Oscar Lundberg, en av skå-
despelarna.

Beskriv föreställningen?
– Den handlar om det ste-

reotypiska samhället på ett 
överdrivande och skämtsamt 
sätt. Handlingen utspelar sig 

i Bohus. Föreställningen är 
gjord av ungdomar för ung-
domar även om den vuxna 
publiken också kommer att 
känna igen sig i mycket, sä-
ger Oscar Lundberg.

– Teatern tar upp hur det 
är att komma ny till en skola, 
om hur det är att vara an-
norlunda, förklarar Dennis 
Öberg.

Humor, dramatik och kär-
lek utlovas under de femtio 
minuter som föreställningen 
varar. Biljett köps på plats 
och det är först till kvarn 
som gäller.

– Vi hoppas kunna göra 
plats för cirka 300 personer, 
avslutar Mats Berggren.

JONAS ANDERSSON

Här är ensemblen till den nya Vaknaföreställningen ”En apa som liknar dig”, som har premiär i Bo-
husskolans idrottssal måndagen den 9 juni.

”En apa som liknar dig”
– Ny Vaknaföreställning i Bohus
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Amarok. Om du kräver lite mer.
Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 
20% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen 
på bilden är extrautrustad.

Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

VW Amarok Highline 2,0 TDI 180 hk Automat 
4MOTION Ord. pris 375.000:- exkl moms

NU! 309.000:- exkl moms Leasing 3.495:-/mån*

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB
LIMITEDEDITION

Erbjudande!
Just nu bjuder vi på frontbåge med 3 extra ljus eller sidebars. 

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

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
öppet söndag kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Just nu extra bra 
rabatt vid renköp!

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

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

Men något har hänt. 
Volkswagen har kört om 
Volvo i försäljningen 
till privatkunder, villan 
väljs bort mot bostads-
rätt och katten är vårt 
populäraste sällskaps-
djur. 

Begreppet stämmer 
inte längre och nu 
lanseras nya Honda 
Civic Tourer som också 
förvanskar sanningen. 
Den ser så slank ut, men 
bagaget slår både VW 
Passat och Volvo V70.  

Dagens testbil gapar efter 
mycket och sväljer faktiskt 

hela stycket. Honda Civic 
Tourer lastar hela 624 liter 
med baksätet uppfällt och är 
därmed marknadens rymli-
gaste kombi.

 Om vi jämför med 
Volkswagen Passat Variant 
så är motsvarande siffra 603 
medan Volvo V70 sväljer 
575. Hondan lurar oss helt 
enkelt med sina slanka linjer.    

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

Designen på Honda Civic 
Tourer känns riktigt fräsch 
och de största förändringar-
na jämfört med halvkombin 
hittar vi efter bakdörrarna, 
som fortfarande har dolda 
handtag. Japanen, som till-

verkas i England, har blivit 
23 centimeter längre och 
bjussar på ett smalt glasparti 
som sträcker sig från bakdör-
rarna hela vägen till baklju-
sen. 

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

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

Tre nya ”H” 
Vi trycker på den röda start-
knappen, vips sparkar mo-
torn igång och vi backar ut 
från parkeringsfickan. 

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

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

Vill du hellre ratta en 
bensinmotor så är valet lika 

enkelt. Det finns bara ett al-
ternativ på 1,8-liter och 142 
hästkrafter. Honda Civic 
Tourer säljs i fyra olika ut-
rustningsnivåer och grund-
priset börjar på 195 900 
kronor. 

De mest välutrustade ver-
sionerna har begåvats med 
ett adaptivt stötdämparsys-
tem där föraren kan ställa 
in dämpningen i tre olika 
lägen: normal, komfort eller 

dynamiskt. 
Är det dags att vinka farväl 

till Volvon, Villan och Vov-
ven och istället säga hej till 
Honda, Husvagn och Hus-
katt?          

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

HONDA CIVIC TOURER 1,6 I-DTEC COMFORT

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

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

Honda Civic Tourer 1,6 I-Dtec Comfort.
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Extra prisvärda Volvo
Your Edition är våra allra mest prisvärda bilar. Du får utrustningsnivå Kinetic 
med bland annat ECC klimatanläggning, aluminiumfälgar och konstantfart-
hållare. Dessutom High Performance audio med Buetooth samt bränsledriven 
värmare med timer. Du kan även uppgradera till utrustningsnivå Momentum för 
en bil utöver det vanliga.

VOLVO YOUR EDITION

Volvo Your Edition Nu Pris Inclusive privatleasing* 
V40 D2 (115 hk, miljöbil) 209.900:-  3.273:-/Mån 
V60 T3 (150 hk)  241.900:-  3.754:-/Mån 
V70 T4 (180 hk)  272.900:-  4.339:-/Mån 

VOLVOCARS.SE
* Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal 

och Volvokort med drivmedelsrabatt. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex beräknat på kör-
sträcka 0.000 mil/ år.Förbr. l/100 km bl. körn: 3,4 – 7,2. CO2 g/km: 88 – 168 (V40D2 man – V70 T4 aut).  

Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden är extrautrustade. Begränsat antal motor- och tillval. 

LILLA EDET
Göteborgsvägen 12
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se

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.

Gör ett klipp
med Seat

Från att ha varit den fula kusi-
nen från landet så har Seat på 
senaste åren blivit en riktigt 
tuff skönhet. Med Leon ST 
erbjuder man äntligen smar-
ta lastmöjligheter och allt 
toppas med en stor portion 
körglädje. 

Häng med och provkör 
längs de kuperande bergs-

Dagens testbil tillverkas i Barcelona och har döpts 
efter en stad i Kastilien. Du har säkert redan listat 
ut att vi sitter bakom ratten på Seat Leon – en mo-
dell som nu erbjuds som kombi. 

Men trots spanska städer som Barcelona och Leon 
så fl yger våra tankar iväg till Sevilla. Det var här 
som den världskända barberaren höll hov och kan-
ske ingick Seats ledning bland kunderna? Nya Leon 
ST Kombi är nämligen ett riktigt klipp.

vägarna runt staden som ald-
rig sover – Barcelona! 

Inte slätkammad 
Om vi jämför designen mel-
lan halvkombin och kom-
bin så är den identisk från 
nospartiet till c-stolpen bak-
om insteget till baksätet. At-
tityden är riktigt tuff med de 
kantiga strålkastarna, vassa 
grillen och det stora luftinta-
get under stötfångaren. 

Sidolinjerna är stilrena och 
längst bak fi nns ett snitsigt 
karossveck som löper runt 
hela bakpartiet. 

Lägg till detta ett färgpro-
gram som skulle göra Anti-

krundans konstexpert Claes 
Moser salig av lycka. Seat 
Leon ST Kombi har dragits 
ut hela 27 centimeter och 
bagageutrymmet sväljer där-
med 587 liter. 

Behöver du lasta mer så 
är det bara att fälla baksätet 
och vips går det att trycka in 
1 470. Tyvärr blir inte lasty-
tan helt plan utan som hos de 
fl esta kombimodeller blir det 
en liten skidbacke upp mot 
framsätenas ryggstöd. 

Om vi fortsätter vår rund-
tur inne i kupén så ser man 
snabbt hur utsidans skarpa 
vinklar även smittat av sig på 
insidan. 

Motorerna är identiska 
med ”vanliga” Seat Leon och 
samtliga har start/stopp-sys-
tem. Det rör sig om bensin-
fyror på 105, 122, 140 res-
pektive 180 hästkrafter eller 
dieselfyror på 105, 110, 150 
eller 184 hästar. 

Vilken man väljer är oftast 
en ekonomisk fråga, men en 
hårresande lekkamrat är den 
näst största bensinaren i det 
sportiga FR-utförandet. 

Här avverkas noll till 
hundra på 8,4 sekunder och 
topphastigheten är 211 km/h. 
En sexväxlad manuell låda är 
standard, men hostar du upp 
14 500 kronor extra så ingår 
en sjustegad DSG-låda som 
dessutom kan utrustas med 
växelpaddlar vid ratten för 
1 500 spänn. 

Söker du istället efter en 
skattebefriad miljöbil så är 
dieselalternativet på 110 
hästkrafter motorn för dig. 
Eller vad sägs om en blandad 
förbrukning på 0,33 liter mi-
len? Grundpriset för nya Seat 
Leon ST Kombi startar från 
169 900 kronor och redan 
då ingår bland annat insyns-
skydd för bagaget, luftkondi-
tionering, färddator och en 
hyfsad ljudanläggning med 
5-tumsskärm. 

Det här är vad barberaren 
i Sevilla skulle kallat för ett 
”riktigt klipp”.

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf 

NJ Datorservice

Vi erbjuder hemservice, support &
 försäljning till företag & privatpersoner.

Kontakta oss för mer info!

Tel: 0704-967217
Mail: info@njdatorservice.se
Web: www.njdatorservice.se

Boka en sommarstädning av din dator! 
Vi bjuder på en 1-års Kaspersky Internet Security när ni 
bokar ett hembesök!

Ring oss eller gå in på www.njdatorservice.se för mer info!

SEAT LEON ST KOMBI FR 1,4 TSI

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 140 hk 
mellan 4 500-6 000 varv/
min. 
Max vridmoment: 250 Nm 
mellan 1 500-3 500 varv/
min.  
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fj äderben med undre 
triangellänk. Bak: torsions-
axel.
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,2 meter.

Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 263, längd 454, bredd 
182, höjd 144. Tjänstevikt 1 
275. Bränsletank 50 liter.
Prestanda: Toppfart 211 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 8,4 sek.
Förbrukning/Miljö: 5,3 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 122 g/km.
Pris: 205 900 kronor.
Plus för: Samma teknik som i 
Audi och VW, hög standardut-
rustning till bra pris, snyggas-
te kombin på marknaden
Minus för: Ingen plan lastyta 
när baksätet fälls

Seat Leon St Kombi Fr 1,4 TSI.



RODENSTOCK 
VISAR NYHETER
Träffa Rodenstocks representant Maria Haga som 
hjälper dig att hitta rätt båge för just dig och din stil!

DU FÅR 25%  
PÅ FAVORITBÅGEN DU HITTAR UNDER VISNINGEN.
Vi bjuder på förfriskningar under eftermiddagen.

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

FREDAG 
DEN 30 MAJ
12:00-18:00

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

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 
Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Klipp ut 
annonsen och 

ta med så får du 

10% 
på hela 

sortimentet!
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NÖDINGE. Två plenifria 
veckor inför EU-valet.

Då passade Camilla 
Waltersson Grönvall 
på att vara hemma i 
Lilla Edet och samtidigt 
göra studiebesök i sin 
valkrets.

– Jag trivs med den 
fart, energi och kraft 
som fi nns i vårt parti 
just nu, säger Camilla 
när lokaltidningen träf-
far henne inför en visit 
på Nordgärdets förskola 
i Surte.

Camilla Waltersson Grön-
vall inledde sin politiska kar-
riär redan i tonåren. Att det 
skulle bli Moderaterna var 
emellertid inte självklart.

– Jag växte upp i ett sam-
hälle där alla var Centerpar-
tister, så också min pappa. 
Han hade ingen förståelse 
alls för mitt beslut. För mig 
var det ändå ett självklart val 
på 80-talet. Moderaterna 
stod för valfrihet, något som 
inte existerade på den tiden. 
Det kändes fräscht och tillta-

lade mig.
Camilla kom med i Herr-

ljungas Moderata Ung-
domsförbundet där hon se-
nare blev ordförande. 1993 
övertog Camilla ordföran-
deposten i distriktet Norra 
Älvsborg där hon svingade 
klubban under tre år.

– Därefter började enga-
gera mig i kommunpolitiken 
i Lilla Edet. Jag satt först 
som vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden och se-
dan som ordförande i samma 
nämnd, fram till dess att jag 
röstades in i riksdagen 2010, 
berättar Camilla.

Var det en dröm som 
gick i uppfyllelse?

– På något sätt kan man 
väl säga att det var det. Det 
fi nns möjlighet att påver-
ka på systemnivå på ett helt 
annat sätt. Å andra sidan får 
du en annan tillfredsställelse 
som kommunpolitiker när 
du ser goda effekter i din 
närmiljö av beslut som du 
varit med och fattat.

Första året i riksdagen var 
tufft. Camilla Waltersson 
Grönvall hade till och med 

tankar på att hoppa av sitt 
uppdrag.

– Det var en speciell situ-
ation. Jag hade en liten bäbis 
och var väl inte riktigt för-
beredd på vad som väntade. 
Det var periodvis tungt och 
kämpigt. När jag gick på jul-
ledighet var jag helt slutkörd. 
Goda vänner övertalade mig 
dock att fortsätta och det har 
jag inte behövt ångra, säger 
Camilla som lyser av entusi-
asm inför höstens val.

– På våren 2011 tog allting 
fart för min del. Jag fi ck mitt 
första betänkande, skapade 
mig ett nätverk och på så sätt 
en bra plattform att stå på. 
Jag har hela tiden känt ett 
stort förtroende från partiet 
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re en dimension den dagen 
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JONAS ANDERSSON

Camilla Waltersson Grönvall, moderat riksdagsledamot från Lilla 
Edet.

Stendahls Bil ”Årets Företagare”

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL
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Ser helst på tv: Serier typ 
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”Hjärtat klappar för skolfrågorna”
Riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall (M):

FEM SNABBA
Grillat – Skaldjur
Aftonbladet – Expressen
Stockholm – Lilla Edet
Borg – Reinfeldt
Sommar – Vinter
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Astrid Lindgrens Värld är 
utlovat och sedan vill grab-
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JONAS ANDERSSON

Stendahls har tilldelats utmärkelsen Årets Företagare i Lilla 
Edets kommun. Från vänster Kenny Hansson, Åke Stendahl 
och Tom Stendahl.
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LILLA EDET. Lördagen 
den 30 augusti stundar 
löparfest i Lilla Edet.

Edet Runt 25-årsjubi-
lerar.

Nu är det klart att 
Mustafa Mohamed blir 
prisutdelare.

IK Bergaström är arrang-
ör till den löpartävling som 
har blivit till en kär tradi-
tion i centrala Lilla Edet. 
Arrangören är redan igång 
med förberedelserna inför 
jubileumsloppet som i vanlig 

sker i samband med Edetfes-
tivalen.

– Det är en stor ära att 
kunna välkomna Mustafa 
Mohamed till Lilla Edet, 
säger Mateus Cander i IK 
Bergaström.

Gatloppet erbjuder fl era 
olika grupper. Den tävlings-
klass som tilldrar sig det 
största intresset är herrar 
och damer 10 kilometer.

– Anmälan ska ske senast 
21 augusti, förklarar Mateus 
Cander.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Nyligen 
gick Lilla Edets kommun 
med i Samverkande 
sjukvård. 

Detta innebär att 
sjuksköterskorna i 
hemsjukvården i Lilla 
Edet, singel respondern 
i Lilla Edet och ambu-
lansen i Trestad, 1177 
Vårdguiden, MÄVA 
(NU-sjukvårdens medi-
cinska äldrevårdsavdel-
ning) och den privata 
vårdcentralen MedPro 
i Lilla Edet nu inlett ett 
närmare samarbete.

Samverkande sjukvård star-
tade 2010 i Strömstad och 
Tanum och sedan dess har 
även Sotenäs, Munkedal, 
Mellerud, Åmål och nu även 
Lilla Edet gått med och fl er 
kommuner är på ingång.

– Samverkan bygger på ett 
initiativ från verksamheter-
na. Frågor man ville ha svar 
på var; Hur kan vi samver-
ka för patientens bästa? Vad 

kan vi göra här och nu för 
patienten? Det fanns ett be-
hov av att hitta nya samver-
kansformer. Den enkla lös-
ningen bygger på att de som 
jobbar med att ge sjukvård 
på en geografi sk plats hittar 
ett närmare samarbete med 
varandra, berättade Mari-
anne Laiberg, Hälso- och 
sjukvårdsnämndernas kansli, 
på en presskonferens i Lilla 
Edet som hölls den 5 maj. 

– Vi började samverka 
med tanke på de äldre men 
idag gäller samverkan alla 
från 18 år och uppåt. Sam-
verkande sjukvård är en del 
av regionens arbete med 
Framtidens hälso- och sjuk-
vård.

– Samverkande sjukvårds 
vision är att ge god och till-
gänglig vård till invånarna 
genom att samordna till-
gängliga resurser som fi nns 
runt invånarna, säger Amira 
Donlagic, projektledare för 
Samverkande sjukvård. Ge-
nom samverkan kommuni-
cerar vi bättre med varandra 

och vi får möjlighet att nyttja 
varandras resurser och kom-
petenser där effekten blir att 
invånarna får rätt vård på 
rätt plats. Genom samverkan 
skapar vi på så vis tvärprofes-
sionella team och tar tillvara 
varandras kompetens. 

Enhetschefen Helena Ar-
kemar är glad att Lilla Edet 
nu är med i Samverkande 
sjukvård. 

– Vinsten med samverkan 
är för patienten. Vi kan sam-
la resurserna runt patienten 
på ett bättre sätt. Personalen 
som nu arbetar med Sam-
verkande sjukvård har fått 
mycket utbildning inför att 
vi gick med och det leder till 
ett tryggt och säkert omhän-
dertagande av patienterna, 
menar Helena Arkemar.

– Genom samverkan har 
vi också lärt känna varandra 
bättre i de olika vårdorga-
nisationerna vilket gör det 
lättare att ringa och fråga en 
kollega i en annan organisa-
tion.

Under den månad som 

Lilla Edet varit med i Sam-
verkande sjukvård har de haft 
fyra samverkansuppdrag. Ett 
IVPA-uppdrag, en samver-
kansform där SOS Alarm 
kan ringa till kommunens 

sjuksköterskor och be dem 
åka på ett prio 1 larm i vän-
tan på att ambulansen ska 
anlända, två 1177-uppdrag, 
en samverkansform där 1177 
Vårdguiden kan ringa till 
sjuksköterska i kommunala 
hemsjukvården eller sjukskö-
terska i ambulans och be dem 
åka till en patient för en be-
dömning på plats eller för åt-
gärder på sjuksköterskenivå i 
hemmet, samt ett assistans-
uppdrag, en samverkansform 
där sjuksköterskorna från de 
olika organisationerna som 

ingår i projektet kan ringa 
varandra och be varandra om 
hjälp. 

Lena Larsson är sjuk-
sköterska i hemsjukvården i 
Lilla Edet och var med vid 
IVPA-uppdraget.

– En av oss sjuksköterskor 
bär med oss en sökare som 
SOS Alarm kan nå oss på. Vid 
det här tillfället var det en av 
mina kollegor som hade sö-
karen. Hon ringde mig när 
hon tagit emot larmet och 
vi gav oss tillsammans iväg 
till platsen. Larmet gällde 
en person som var avsvim-
mad. När vi kom fram mätte 
vi syresättning för att se om 
personen behövde syrgas. 
Därefter började vi sätta nål 
och förbereda inför avfärd 
med ambulansen. Ambulan-
sen var framme efter fem till 
tio minuter. Det var fl era an-
höriga på platsen och jag tror 
att de kände sig lugnade av 
att vi kommunsjuksköterskor 
kom så fort till platsen. 

Singel respondern i Lilla 
Edet startade för ett år sedan 

och är en personbil utrustad 
som en ambulans och 
bemannad med en erfaren 
sjuksköterska. Singel respon-
dern fi nansieras av Samver-
kande sjukvård och är en del 
av projektet. Singel respon-
dern kan utföra uppdrag åt 
de andra samverkansparterna 
som till exempel då en läka-
re på vårdcentralen behöver 
hjälp med EKG-tagning av 
en patient eller då en sjuk-
sköterska i hemsjukvården 
behöver ett par extra händer.

Även singel respondern 
har haft ett antal samver-
kansuppdrag sedan starten 
av Samverkande sjukvård i 
Lilla Edet. 

Annika Gustafson, Verk-
samhetschef Medpro Clinic, 
ser även hon stora fördelar 
med samverkan:

– Genom samverkan kan 
patienter i många fall få vård 
närmare hemmet. Patien-
ten kan vara kvar hemma så 
länge som möjligt vilket för 
många har stor betydelse.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet med i Samverkande sjukvård
Lilla Edet har nu anslutit sig till Samverkande sjukvård. Den enkla lösningen bygger på att de som jobbar med att ge sjukvård på en geografisk plats hittar ett närmare samarbete med varandra.

Landslagsstjärnan Mustafa Mohamed kommer att agera prisut-
delare när Edet Runt avgörs den 30 augusti.

Mustafa Mohamed pris-
utdelare på Edet Runt

Den här gigantiska svampen, en tegelröd björksopp, plocka-
de Thomas Jönsson i Västerlanda förra söndagen. Foten var 
tolv centimeter hög och hatten tio centimeter i diameter.

– Jag hittade svampen i Stendammen. Den var väldigt 
god, säger Thomas som inte skådat något liknande i svamp-
väg så tidigt på säsongen.

Jättesvamp plockad
i Västerlanda

Vinsten med 
samverkan är 
för patienten. 
Vi kan samla 

resurserna runt patien-
ten på ett bättre sätt.
HELENA ARKEMAR
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LILLA EDET. Nyligen 
presenterade Svenskt 
Näringsliv sin ranking 
av det lokala företags-
klimatet.

Lilla Edet tappade 25 
placering och föll till 
plats 255.

– Det är naturligtvis 
en besvikelse, säger 
näringslivschef Kajsa 
Jernqvist.

Rankingen baseras på enkät-
svar från hösten 2013. I Lilla 
Edet var det 83 företag som 
svarade på enkäten varav 23 
procent av dessa var byggfö-
retag. Noterbart är också att 
40 procent av de tillfrågade 
företagarna uppgav att de 
inte haft någon kontakt med 
kommunen under det senas-
te året.

– Självklart hade vi önskat 
oss ett bättre resultat i ran-
kingen. Vi har gjort ett antal 
insatser under de senaste fem 
åren för att försöka förbättra 
näringslivsklimatet i kom-
munen. Som exempel kan 
nämnas att vi har gjort om 
vår hemsida, vi lägger ner 
stor energi på det nyhetsbrev 
som går ut till företagen och 
så vidare, säger Kajsa Jern-
qvist.

– När det gäller service 
till företagarna så håller vi 
på med projektet förenkla 
helt enkelt. Där har vi en 
handlingsplan och genom-
för åtgärder i detta nu. Vi 
ska komma igång med en 
företagslotsfunktion och har 
klart med en testperson.

Vilka tydliga förbätt-
ringsområden ser du?

– Tillgängligheten behö-

ver vi jobba med. Det hand-
lar om att svara på mejl och 
vara anträffbar på telefon. 
Vi är en serviceorganisation 
och den rollen måste vi fylla. 
Det ska vara rätt, riktigt och 
lagligt. 

Vilken parameter i 
undersökningen gör dig 
mest förvånad?

– Att kommunens verk-
samheter skulle tränga un-
dan privata företag. 47 pro-
cent av de tillfrågade har 
svarat så. Statistiken visar 
något annat.

– Dessutom är jag för-
undrad över att infrastruk-
tursatsningen inte har fått 
större genomslag. Ale ligger 
i topp i landet medan vi i Lil-
la Edet anser att infrastruk-
turen (väg, tåg, fl yg) ligger 
på en godtagbar nivå. Ändå 
har det skett stora positiva 

förändringar inom det här 
området.

Det mest glädjande?
– Det faktum att företa-

garna anser att våra politiker 
och kommunala tjänstemän 
har en mer positiv uppfatt-
ning om företagandet än ti-
digare.

Vad anser du om före-
tagsklimatet i Lilla Edet?

– Jag tycker att det är en 
positiv anda, generellt sett 
så går det bra för våra före-
tag. Jag är ute på många fö-
retagsbesök, självklart fi nns 
det dem som upplever en del 
problem av olika slag som jag 
tar med mig hem. Däremot 
är den allmänna känslan att 
många ser positivt på framti-
den, avslutar Kajsa Jernqvist.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. Kampen 
går vidare!

Argumenten är 
många, nu gäller det 
bara att övertyga 
politikerna i Lilla Edets 
kommun om nödvänd-
igheten av en cykelväg i 
Västerlanda.

– Vi kommer att 
skriva ett öppet brev till 
kommunen och Center-
partiet lämnar ytter-
ligare en motion till 
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JONAS ANDERSSON

Strider för cykel-
väg i Västerlanda

– Föll 25 placeringar i näringslivsranking
Lilla Edet har tappat mark

Kajsa Jernqvist, näringslivschef i Lilla Edets kommun.
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Kräver gång- och cykelväg från Kvarnen till Berg östra gör medlemmarna i föreningen Cykelväg i 
Västerlanda.
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LILLA EDET. Bäst kund-
nöjdhet tre år i rad.

Årets företagare i Lilla 
Edet surfar minst sagt 
på en framgångsvåg.

– Hårt arbete, förstå 
betydelsen av bra kund-
relationer och duktiga 
medarbetare är nyckeln 
till framgång, säger äga-
ren Åke Stendahl.

Stendahls Bil har upplevt en 
smått otrolig resa, från att 
ha varit fyra anställda 1997 
har företaget idag 50 perso-
ner som arbetar på någon av 
anläggningarna i Lilla Edet 
eller Stenungsund.

– Det historiskt viktigaste 
beslut som vi fattat var när vi 
2007 bestämde oss för att bli 
egen återförsäljare av Volvo 
och Renault efter skilsmäs-
san från Bilia. Samma år 
byggde vi ny anläggning i 
Stenungsund, berättar Åke 
Stendahl.

Kenny Hansson kom in 
som vd i bolaget på hösten 
2010. Att skapa en tydlighet 
inom organisationen har va-
rit en prioriterad arbetsupp-
gift.

– Vi har bestämt oss för 
en fi losofi , vad som gäller 

internt och externt, och hur 
vår personal ska förhålla sig 
till den. Respektive ledare i 
varje rör har blivit goda am-
bassadörer. Vi har varit väl-
digt bra under lång tid vilket 
innebär att medarbetarna 
har ett helt annat självförtro-
ende än tidigare och drivs av 
att hela tiden vilja bli bättre. 
Det är ingen som vill ramla 
ner, säger Kenny Hansson 
och fortsätter:

– Alla förstår att vi måste 
bli bättre på allt, det fi nns 
inget som är optimalt. Vi 
eftersträvar ännu mer kund-
känsla.

Tre ledord som präglar 
er verksamhet?

– Positivitet, kunden i 
centrum och förtroende. 
Folk ska veta att de alltid kan 
lita på oss.

Vilken är er största 
utmaning?

– Det är att vi med vår 
storlek kan hålla en fortsatt 
hög kompetens nu när den 
tekniska explosionen har 
slagit igenom. Mutter har 
bytts ut till systemelektro-
nik. Vi ska ha kompetens och 
samtidigt en organisation 
som klarar av det, säger Åke 
Stendahl.

Vad skiljer bilhandeln 
idag jämfört med hur det 
såg ut för 20 år sedan?

– Kunderna är betydligt 
mer pålästa idag, det gäller 
både priser och teknik. Det 
är den stora skillanden, säger 
Åke.

Vad fi nns att säga om 
ert produktutbud?

– Jag skulle inte vilja byta 
ut det mot något annat och 
självklart är det en del av 
framgången. Dacia har gjort 

STENDAHLS BIL AB

Grundat: 1955.
Anställda: 50 personer.
Omsättning: Cirka 300 
miljoner kronor.
Vd: Kenny Hansson.
Ägare: Familjen Stendahl.
Verksamhetsinriktning: För-
säljning och service av bilar 
i Lilla Edet och Stenungsund.

Åke Stendahl, ägare, och Kenny Hansson, vd på Stendahls Bil.

– Stendahls Bil söker 
ständig förbättring

Hårt arbete och bra medarbetare

att vi har fått in ett lågprisal-
ternativ, Renault är oerhört 
duktiga när det gäller teknik, 
transportbilar samt elbilar 
där man ligger i framkant. 
Volvo har en ny modellfl ora 

som är väldigt stark, säger 
Åke Stendahl.

Hur känns det att bli 
Årets företagare – igen?

– Jätteroligt! Den utmär-
kelsen kan man inte få för 

många gånger.
Ni kommer att ex-

pandera, när ligger det i 
tiden?

– Vid årsskiftet kommer 
vi att ha klart med en ny 

servicemarknadsanläggning 
i Älvängen, där vi får anri-
ka Hardesjö Bil under våra 
vingar. Det ser vi fram emot, 
avslutar Kenny Hansson.

JONAS ANDERSSON

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Kristdemokraterna i 
Lilla Edets kommun utsåg 
enhälligt Lions club vid 
sitt årsmöte som värdig 
vitsippspristagare för 2014. 
KD avdelningen instiftade 
vitsippspriset 2001.Tidigare 
pristagare; Reine Axels-
son, idrottsledare, Sara O 
Lady, entreprenör Rädd-
ningstjänsten, Lilla Edet 
kommun, Solveig Ekdahl, 
keramiker, Vesten-Utby by-
alag, förening. Ett litet urval  
av årens vitsipps pristagare 
och där alla de övriga fortfa-
rande är verksamma.

 ”Utmärkelsen ska i första 
hand ses som en motivation 
till Lions club i Lilla Edet 
samt ett erkännande för 
årtionden av förtjänstfullt 

arbete som välgörare och 
kulturbärare. Vilket kommer 
att föras vidare till nya gene-
rationer.”

 Lions club i Lilla Edet 
har med 57 års verksamhet i 
kommunen inte tappat bort 
sitt sociala engagemang. 
Utan har med förnyelse 
utvecklats till en oumbärlig 
organisation i kommunen. 
Föreningen har osjälviskt 
verkat och bidrar med att 
hjälpa och sprida glädje till 
andra medmänniskor. Lions 
gör även gott för övriga 
organisationer både lokalt 
nationellt och internatio-
nellt. Insatserna kan bestå av 
olika karaktärer beroende på 
vilket grad som insatserna 
gestaltar sig vid de specifi ka 

hjälp tillfällena.
Prisceremonin ägde rum 

på Andréens konditor som 
var välfylld med Lions-
medlemmar. Margareta 
Karlsson, Lions president, 
tog emot Vitsippspriset som 
bestod av ett unikt diplom, 
blommor samt gåvocheck. 
Presidenten läste själv upp 
motiveringen för mötes-
deltagarna och tackade på 
Lions vägnar för utmärkel-
sen. Utdelare var; Marianne 
Genborg, Anders Karlsson 
och Thuraya Svensson.

Bengt Arne Wester-
lind redogjorde över bland 
annat Lions verksamhet 
och historia. Lions club I 
Lilla Edet är den förening 
i Lions som samlar in mest 

pengar per medlem i Sve-
rige. Westerlind berättade 
att inga insamlade medel 
används till administration 
utan alla kring kostnader tas 
ut från medlemsavgifterna 
i föreningen. Lilla Edet 
festivalen nämndes som 
ett publikt lyckat inslag. 
Unga som gamla har fått 
en naturlig mötesarena som 
ligger i tiden. Den möjlig-
gör att man kan umgås över 
generationsgränserna på ett 
trivsamt sätt i kommunen.

Jens Nielsen
KD Ordförande Lilla Edet

Lions club i Lilla Edet prisat av Kristdemokraterna med vårens vitsippspris

VÄSTERLANDA. Nu på 
söndag, den 1 juni, är det 
vernissage på Sågen i Väster-
landa. Det är Sören Sparre, 
Lilla Edet, samt Mikael och 
Olle Amundsson från Mar-
strand, som inviger sin ge-
mensamma utställning.

– Vi är tre målare med 
samma intresses för havet, 

kustens natur och båtar, sä-
ger Sören Sparre.

– Vi har valt att ställa ut 
tillsammans för att visa våra 
personliga uttryck av samma 
område.

Bilden visar Mikaels sjö-
manstjej, Olles ångbåt och 
Sörens kustbild.

JONAS ANDERSSON

Utställning på Sågen

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

 Sören Sparre är en av tre konstnärer som medverkar på den 
 utställning som invigs på Sågen i Västerlanda nu på söndag. www.stc.se

Nu byter vi om!
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199
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LILLA EDET SKANSENVÄGEN
LILLA EDET MAJORSGATAN

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!
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Hej tonårsföräldrar!
Lilla Edets kommun stödjer Folkhälsomyndighetens insats TÄNK OM som görs i 

samarbete med Systembolaget, Länsstyrelsen och Polisen. TÄNK OM ger många goda 

råd och tips för dig som är tonårsförälder eller annan vuxen med tonåringar i din 

närhet. Genom att sprida kunskap om tonåringar och alkohol ska vi minska tillgäng-

ligheten. Hjälp oss i detta arbete!

Fibersatsningen går framåt

att komma igång. Fiberanslutning till hemmet ger dig TV, telefon och 

internet i samma sladd och öppnar upp för framtiden.

Fiber är något man skaffar tillsammans, för att det ska bli 

något behövs att många är intresserade. Anmäl intresse på 

någon av fiberföreningarnas webbplatser.

� Skrivartävlingar för dig mellan 6-19 år
Skicka in bidrag senast 29 augusti

Biblioteket, Lilla Edet

Under sommaren arrangeras skrivartävlingar 

som alla har temat ’Drömmar’.

-

telse. Om man vill kan man rita bilder till berättelsen.

På lillaedet.se/skrivartavlingar kan du läsa mer 

om tävlingarna.

De yngre barnens priser lottas ut medan novell-

tävlingens vinnare utses av en jury. Glöm inte 

att skriva namn, telefonnummer och ålder och 

lämna in till biblioteket i Lilla Edet senast 29 

augusti.

� Sommarboken
Första träffen onsdag 18 juni, kl. 15

Biblioteket, Lilla Edet

Du som är mellan 8-12 år kan under 

sommarlovet vara med i bokklub-

ben Sommarboken. Då får du en fin 

boklåda, bokmärken och massor av 

boktips. Boklådan kan du fylla med 

de böcker som du vill läsa i sommar. 

Vi träffas tre gånger under sommaren. 

Läs mer om träffarna och om 

sommarboken på lillaedet.se/bibliotek. 

Sommarboken är gratis och arrang-

eras med stöd av Kultur i Väst och 

Kulturrådet.

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN MAJ - JUNI 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Öka din kunskap och kompetens

Sök höstens kurser
Ansök senast 15 juni
Nu har du möjlighet att öka på din kunskap 

- sök våra kurser på Lärcentrum, vuxenut-

bildning (komvux) som startar till hösten. Vi 

erbjuder följande grundläggande och gymna-

siala kurser:

Föräldratips inför skolavslutning och sommarens festivaler:

» lillaedet.se/tankom tänkom.nu

Tvätta miljörätt - tvätta i biltvätt
Tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-självhall där vattnet renas. Saknar du tillgång till tvätthall 

Gymnasiekurser Grundläggande kurser

engelska, matematik

Du som är gymnasieelev kan behöva söka 

busskort från Lilla Edets kommun. Det gäller 

inte dig som går eller ska gå i en kommunal 

gymnasieskola inom Göteborgsregionen, GR. 

Är du osäker på om du behöver söka busskort 

ska du kontakta din gymnasieskola. 

      Ska du börja år 1? Sök busskort senast 20 juni.

      Ska du börja år 2 eller 3? Sök senast 25 augusti. 

Observera att det är vårdnadshavare som ska 
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Fredagen den 6 juni, kl 10-14, Ströms slottspark
På nationaldagen anordnas miljö- och familjedagen i Ströms 

slottspark. Mellan kl. 10-14 kommer utställare finnas på 

plats och anordna aktiviteter. Vi delar också ut priset till 

årets miljöpristagare. Välkommen!

� Evenemang & aktiviteter             Sommaröppettider

Stängt lördagar i juni, juli och aug.

fredag 6/6 stängt

fredag 20/6 stängt

23/6-18/8 gäller följande tider:

måndag kl. 11-19, tis-ons kl. 11-16,
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�  Anmäl dig till musikskolan
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musikskolan i Lilla Edet. Läs mer om kurserna 
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Alkohol- & drogmottagningen 
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan 

ringa till oss eller boka in ett person-

ligt möte. Du kan vara anonym och 

alla samtal sker under sekretess. 

Föräldrastödstelefon 0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19. Välkommen att ringa om allt som rör ditt föräldraskap eller dina barn. 
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LILLA EDET. På måndag 
börjar iordningställan-
det av en skatepark vid 
Fuxernaskolan i Lilla 
Edet.

Invigningen kommer 
att ske den 15 juni.

– Efterlängtat av 
ungdomarna, säger initi-
ativtagaren Ulf Wetter-
lund.

IK Bergaström kommer att 
äga anläggningen och ha ett 
nyttjanderättsavtal. Parken 
levereras av Finja Betong i 

samarbete med Göteborgs 
Betongborrning och Ital 
Cargo.

– Den tidigare skatepar-
ken i Ströms Slottspark ut-
sattes för skadegörelse. Nu 
skapar vi en ny och betydligt 
bättre anläggning, säger Ulf 
Wetterlund.

– För att få till en smidig 
hantering av bidragsansök-
ningar och så vidare och för 
att komma igång med pro-
jektet bildades en sektion 
under IK Bergaström.

Bygget kommer att dra 
igång i början av nästa vecka 

och sedan är det full fart 
fram till invigningen av Fux-
erna skatepark.

– Eftersom vi ansvarar 
för grannfastigheten, det vill 
säga skolan, så ligger det i 
vårt intresse att se till så att 
logistiken fungerar, att de 
finns belysning, att staketet 
är okej och så vidare, säger 
Raimo Proos på Leifab.

Skateparken kommer att 
bestå av Half pipe, Grinder, 
Bank, Blazing rail, Nano 
cube, Fat bank och Spine-
more.

JONAS ANDERSSON

STRÖM. På lördag ar-
rangeras spelmansstäm-
ma för 37:e året i rad.

Det blir dock premiär i 
Ströms Slottspark.

– Vi får överge As-
keröd då vi inte läng-
re kan tillhandahålla 
parkering, säger Yngve 
Jonsson. 

Yngve Jonsson, som är inne 
på sitt 79:e levnadsår, har vid 
två tillfällen avtackats som 
general för Spelmansstäm-
man Askeröd. 

– Alla vill ha stämman, 
men ingen vill hålla i skaf-
tet, säger Yngve som är still 

going strong och alltjämt 
den som håller i trådarna för 
arrangemanget tillsammans 
med övriga eldsjälar i Lilla 
Edets Spelmanslag.

Det var på våren 1978 
som man började titta runt i 
bygden efter en lämplig plats 
för att ha en spelmansstäm-
ma på och fastnade för As-
keröds hembygdsgård. Den 
hade skänkts av bonden Os-
kar Andersson till kommu-
nen exakt som den stod när 
han slutade att bruka gården 
på 50-talet.

– Den förvaltades av Hjär-
tums Hembygdsförening 
som blev eld och lågor när 
vi berättade om våra tankar, 

förklarar Yngve.
Sista lördagen i maj var 

det dags och det började 
strömma in spelmän och pu-
blik i stora skaror. Så har det 
fortsatt.

– Vi har alltid spelmans-
stämman sista lördagen i 
maj. Det enda skillnaden i år 
är att vi flyttar från Askeröd 
till Ströms Slottspark. Fälten 
runt Askeröd har blivit upp-
löjda, så det finns ingenstans 
att parkera bilar.

– Hur länge vi skall hålla 
igång stämman hänger på 
om vi lyckas engagera nya 
ideellt arbetande medarbe-
tare. Vi som en gång började 
har blivit till åren, så orken 

är inte densamma längre, sä-
ger Yngve som i likhet med 
Sven-Olof Olsson och Al-
lan Åkesson fått Lilla Edets 
Kulturpris för sitt arbete 
med folkmusik i kommunen.

Hur är känslan inför 
helgen?

– Positiv! Det här kom-
mer att bli jättebra. Vi ska slå 
upp två stora tält, som skyd-
dar för både regn och starkt 
solsken. I övrigt är konceptet 
detsamma som tidigare år, 
avslutar Yngve Jonsson.

JONAS ANDERSSON

SPF Göta Älvdals-
bygden gjorde en utflykt 
den 14 maj till Francis-
kusgården i Jonsered. 
Klostret inryms i det 
gamla ålderdomshemmet 
sedan mitten av 1980-ta-
let och där bor nu åtta 
franciskanermunkar.

Broder Jesper tog 
emot och hälsade väl-
kommen och lämnade 
sedan över till broder 
Stefan, som först berät-
tade om sin egen kallelse 
till att bli munk. Man 
får vistas i klostret 5-7 
år innan man avlägger 
klosterlöftet. Han berät-
tade om sitt vardagliga 
liv, som mestadels består 
av bön och hushållsgör-
omål. Att ta emot gäster 
på längre eller kortare tid 
bidrar till försörjningen. 
Munkarna har också 
kostnadsfri ungdom-
sverksamhet. 

Med humor och 
tålamod besvarades alla 
frågor och mycket nöjda 
deltagare fick avslut-
ningsvis se klosterkapel-
let.

HÅLLERÖD. Var ligger Hål-
leröd? Kör från Ström i Lilla 
Edet genom Hjärtum mot 
Trollhättan. Skyltar visar.

En stor skara, säkert 70 
personer, tog sig fram till 
Hålleröd på pittoreska grus-
vägar med gräs i mitten den-
na vackra försommarsöndag 
den 25 maj. Maria Fast, 
ordförande i Hjärtums hem-
bygdsförening, invigningsta-
lade. 

Vad är en spånhyvel? Jo, 
den har ett stort hyvelblad 
som, drivet av ett vattenhjul, 
går fram och åter och som 
skär ut stora träskivor, spån, 
ur en träkubbe. Spånen an-
vänds för taktäckning. Kurt 
Olsson var med och renove-
rade hyveln på 1970-talet. Så 
här berättade han: 

– Folk hade halmtak med 
råghalm. Det gick bra så 
länge man slog rågen med 
lie och tröskade med slaga. 
Men så kom tröskverken och 
halmen blev skadad. Då gick 
man över till spån som gjor-
des främst av unga furor. 

Varför inte tegelpan-
nor? 

– Takstolar och övriga de-
lar av takkonstruktionen var 
dimensionerade för att bära 
upp ett lätt halmtak. Det gick 

inte med tegel. Det blev för 
tungt. Så det fick bli spån. 

Därför byggde Kurts 
far, Mandus Olsson i Hål-
leröd, en spånhyvel 1921. 
1972 överläts spånhyveln till 
hembygdsföreningen av so-
nen Henry Olsson, bror till 
Kurt. Det är Mandus sonson, 
Eive Olsson, som nu har 
rustat upp hyveln.

Men varför har ni skif-
fer på taket över spån-
hyveln? Ni borde väl ha 
spån? 

– Jo, det var så att Bror 

Martinsson som var med 
och renoverade hyveln, han 
var snickare. En gång var han 
i Skepplanda och reparerade 
taket på kyrkan. Då blev det 
skiffer över så han ordnade så 
det kom till Hålleröd.

Efter invigningen i Hål-
leröd fortsatte firandet på 
Askerödsgården. Närheten 
till Trollhättan och Väners-
borg gör att gården med 
sina brukade åkrar kan bli 
attraktiv som utflyktsmål. 
Pilgrimsleden, som nu märks 
upp av hembygdsföreningen, 

kan bidra till att gården blir 
intressant för vandrare. As-
kerödsgården är en klenod, 

värd att utveckla som be-
söksmål.

Bo Björklund

Ulf Wetterlund och Harri Salminen på den plats där Fuxerna skatepark kommer att bli belägen. In-
vigningen kommer att ske den 15 juni.

Skatepark i Lilla Edet
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Stämma byter spelplats
– Flyttar från Askeröd till Ströms Slottspark

Spelmansstämman Askeröd flyttar till Ströms Slottspark. Yngve 
Jonsson hälsar publik och spelmän välkomna nu på lördag.

SPF-are 
på utflykt

Spånhyveln i Hålleröd är invigd

Spånhyveln i Hålleröd i norra Hjärtum invigdes i söndags. Vat-
tenhjulet finns under det övre taket och spånhyveln under det 
nedre. Taken är täckta med skiffer från Skepplanda kyrka. Vatt-
net i dammen uppe på berget räcker för att hyvla en hel dag. 

Eive Olsson hyvlar och Kurt Fast tar emot de hyvlade spånen. 
Han har famnen full med spån.
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Spelmansstämman Askeröd flyttar till Ströms Slottspark. Yngve 
Jonsson hälsar publik och spelmän välkomna nu på lördag.

SPF-are 
på utflykt

Spånhyveln i Hålleröd är invigd

Spånhyveln i Hålleröd i norra Hjärtum invigdes i söndags. Vat-
tenhjulet finns under det övre taket och spånhyveln under det 
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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



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
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Det händer på Vimmervi V 22
31 maj Lör
09:00-15:00 Sammandrag i Ale-Kungälv serien för P05 med lag från
Surte/Bohus UF, Skepplanda BTK, Ytterby IS, IK Kongahälla Nol IK, Nödinge SK 

16:00 Ale United  p99/00 - Ytterby IS  Göteborgserien

1 jun Sön 
13:00 Nödinge SK P04 - Älvängens IK Ale Kungälvserien
14:00 Nödinge SK P02 – Lindome GIF Göteborgserien
16:00 Nödinge SK P05 Vit- Kareby IS Ale Kungälvserien
16:00 Nödinge SK P05 Blå - Kareby IS  Ale Kungälvserien

NUMMER 21         VECKA 32| 37SPORT

Div 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 
2-1 (1-1)
Mål AIF: Michael Hintze. Matchens 
kurrar: Michael Hintze 3, Markus 
Hedberg 2, Sebastian Johansson 1.

Vänersborgs FK 7 12 16
Gunnilse IS 7 12 14
Kortedala IF 7 7 13
Skoftebyns IF 7 7 13
Vänersborgs IF 7 4 12
Lunden ÖBK 7 1 11
Säffl e FF 7 0 11
Kärra KIF 7 0 10
Ahlafors IF 7 3 9 
Arvika 7 -11 6
Kungshamn 7 -16 4
Stångenäs AIS 7 -19 0

Division 4 Västergötland V
Göta BK – Gällstads FK 6-3 (2-2)
Mål GBK: Marcus Olsson 2, Erik 
Leinonen, Rikard Vikingsson, Tobias 
Gustafsson, Johan Lilja.

Holmalunds IF – Edet FK 4-1 
(3-0)
Mål EFK: Felix Johansson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Linus 
Carlsson.
Matchens kurrar: Niklas Antonsson 3, 
Oscar Frii 2, Emil Frii 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Trollhättans 
IF 3-0 (2-0)
Mål LNIK: Tobias Johansson, Jimmy 
Aronsson, Amir Shaat.

Hjärtums IS – Trollhättans 
Syrianska FK 2-3 (0-1)
Mål HIS: Marcus Algevi 2.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Lundby 06 1-0 (1-0)
Mål NIK: Jesper Garvetti.
Matchens kurrar: Anders Isaksson 3, 
Jesper Garvetti 2, Niklas Koppel 1.

Nödinge SK – Cruzazul 7-3 (2-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 5, Simon Enyck, 
Ajdin Smajlovic. Matchens kurrar: 
Rahel Faraj 3, Hedi Mustafa 2, 
Andreas Hjort 1. 

Nol IK 7 16 18
Hälsö BK 7 20 16
Finlandia/Pallo 7 15 16
Lundby IF 06 8 9 14
Neutrala IF 7 -9 12
Nödinge SK 6 4 10
Bosna IF 7 1 10
Älvängens IK 7 3 7
Fotö GOIF 7 -14 6
Hålta IK 7 -26 3 
Santos Cruzazul 7 -23 1

Division 7C Göteborg
FC Sparta – Surte IS FK 3-2
Mål SIS: Eric Borg, Moe Al-Hashimi.
Matchens kurrar: Christian Magnus-
son 3, David Eriksson 2, Erik Reinli 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Skepplanda BTK – Sjömarkens 
IF 3-1 (1-1)
Mål SBTK: Amanda Errind, Sandra 
Augustsson, Josefi n Classon. 
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 
3, Amanda Errind 2, Matilda Errind 1.

Lödöse/Nygård – Kindaholms 
FF 4-2 (3-0)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Jessica 
Johannesson.

FOTBOLL

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

KÄNDA MÄRKEN
- RÄTT PRISER

ÄLVÄNGENS CYKEL
 

3-vxl med fotbroms, godkänt 
lås, korg, kjolskydd, bred go 
sadel. Färger: svart,vit eller 
rosa. Självriskeliminering ingår.
2 års fri servicegaranti.

28” SJÖSALA DAMCYKEL 
MARIEDAL 

VÅRT LÅGPRIS

2999:-

NOL. Tre poäng och 
serieledning.

Nu leker livet för Nol 
IK.

– Den här våren är be-
tydligt roligare än i fj ol, 
men det är långt kvar, 
säger en nöjd Nolträna-
re, Peter Karlsson.

Den tidiga seriefi nalen mel-
lan Nol och Lundby 06 blev 
en jämn historia. Jesper 
Garvettis tidiga ledningsmål 
i 12:e matchminuten skulle 
visa sig bli matchavgörande. 
Nol var något bättre än sin 
motståndare under den för-
sta halvan, men Lundby tog 
över ju längre matchen led.

– Sista kvarten pressar 
de på och ett kvitteringsmål 
hade kanske inte varit helt 
orättvist. Samtidigt gör kil-
larna en heroisk kämpainsats 
och behöver inte skämmas 
för poängen. Det är naturligt 
att man backar hem och för-
söker försvara ledningen när 
matchen lider mot sitt slut, 
menar Peter Karlsson.

Segern innebär serieled-
ning och tabellen är en rolig 
läsning för Nolanhängarna. 
Laget har bara släppt in sex 
mål på sju matcher. För-
svarsspelet är det som för-
bättrats mest jämfört med 
föregående säsong.

– Stabiliteten är en helt 
annan i år, men också in-
ställningen. Killarna visar 
stort hjärta och ger de där 
sista procenten som gör att 
de vinner matcherna. Fram-
åt har det inte riktigt lossnat 
än, men jag är inte orolig så 
länge vi skapar chanser och 
det gör vi. Idag hade vi vår 
stora kreatör, Bojan Ilic, av-
stängd och självklart märktes 
det, summerar Karlsson.

Mittbacken Anders 
Isaksson dominerade totalt i 
luftrummet mot Lundby och 
ser oförskämt stark ut.

– Jag tror han nickade 
bort ett 50-tal bollar igår. 
Isak är enormt skicklig i den 
här rollen och oerhört svår 
att passera, understryker 
Karlsson.

Toppmatcherna dug-
gar nu tätt för Nol. Redan 
på fredag väntar serietrean 
Hälsö BK på bortaplan. En 

tuff utmaning för serieledar-
na.

– Ö-lagen är speciella. De 
är stora och starka. Vi mås-
te spela på topp och med en 

100%-ig inställning för att 
vinna, avslutar Peter Karls-
son.

Det är bara att läsa tabel-
len så förstår man varför en 

seger mot Hälsö skulle ge 
Nol ett suveränt utgångsläge 
framöver.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Rahel Fa-
raj inledde säsongen 
strålande med fyra mål i 
premiären.

Sen har det gått lite 
trögare.

I fredags var spelhu-
möret på topp igen och 
Rahel satte fem fullträf-
far i segermatchen mot 
Santos Cruzazul.

Siffrorna ljuger lite från 
Vimmervi IP. I 60 minuter 
var gästerna med i handling-
en. Faktum är att gästerna 
stod för en imponerande 
upphämtning. Efter 2-0 och 
klart spelövertag till Nö-
dinge i första halvlek redu-

cerade Cruzazul i upptakten 
av andra. Ajdin Smajlovics 
3-1-mål återgav lugnet till 
hemmapubliken, men bara 
minuten senare satte Lo-
rend Qerkinaj 3-2 för gäs-
terna och det hann bara gå 
fyra minuter till innan han 
fullbordade sitt hattrick. 
Kvitterat och 30 minuter 
kvar att spela.

Tur då att NSK hade Ra-
hel Faraj, som inte nöjde sig 
med ett hattrick för kvällen, 
utan skulle hinna göra fem 
mål. 4-3 och 5-3 avlöstes av 
Simon Enycks 6-3 innan 
slutresultatet fullbordades 
av Rahel, fyra minuter före 
slutsignalen.

– Vi fi ck nog lite panik 
när de kvitterade och höjde 
tempot. Jag fi ck fl er och fl er 
bollar ute på kanten. Jag tog 

det säkra före det osäkra och 
rundade målvakten vid två av 
målen. Jag kände att det var 
oerhört viktigt att vi vann 
matchen, berättar Rahel om 
målkalaset.

Har du gjort fem mål 
tidigare i en match som 
senior?

– Ja, det hände någon 
gång i Älvängen, men det är 
ganska ovanligt.

Nödinge har nu två raka 
vinster och optimismen har 
börjat sprida sig i laget igen.

– Kemin var inte den 
bästa ett tag, men nu har vi 
hittat tillbaka. Träningsnär-
varon har varit si sådär. Det 
märks direkt. Vi lyckades få 
med Simon Enyck, tidigare 
Älvängens IK. Han har va-
rit en riktig injektion i laget 
och gjort mål eller assist i 

FOTBOLL I ALE

Ons 28 maj kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Skoftebyn

Ons 28 maj kl 19.00
Surte IP
Surte – Hermansby

Söndag 1 juni kl 18.00
Gläntevi
Alvhem – Trollh. IF

– Nu är Nol serieledare
Seger i toppmatchen

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Lundby 06 1-0 (1-0)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Cruzazul 7-3 (2-0)

FOTBOLL

Jonny Stenström och Nol IK vann toppmatchen över Lundby 06 med 1-0. 
Fler bilder på alekuriren.se.

Rahel Faraj gör här 1-0, hans första av fem mål mot Santos Cruzazul i fredagens målkalas på Vim-
mervi IP. Fler bilder på alekuriren.se.
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Rahel femmålsskytt när Cruzazul krossades

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

alla matcher han deltagit i, 
säger Rahel som också kan 
glädja sig åt att leda seriens 
skytteliga med tolv mål på 
sex matcher.

– Ändå har jag inte varit 
på topp. Både jag och laget 
har missat för många öppna 
målchanser, men vi matar på 

och till slut kommer målen. 
Nu ska vi ta Finlandia Pal-
lo borta på fredag, sen är vi 
med och hotar topplagen i 
tabellen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Andra raka segern för nytända Nödinge



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
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Det händer på Vimmervi V 22
31 maj Lör
09:00-15:00 Sammandrag i Ale-Kungälv serien för P05 med lag från
Surte/Bohus UF, Skepplanda BTK, Ytterby IS, IK Kongahälla Nol IK, Nödinge SK 

16:00 Ale United  p99/00 - Ytterby IS  Göteborgserien

1 jun Sön 
13:00 Nödinge SK P04 - Älvängens IK Ale Kungälvserien
14:00 Nödinge SK P02 – Lindome GIF Göteborgserien
16:00 Nödinge SK P05 Vit- Kareby IS Ale Kungälvserien
16:00 Nödinge SK P05 Blå - Kareby IS  Ale Kungälvserien

NUMMER 21         VECKA 32| 37SPORT

Div 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 
2-1 (1-1)
Mål AIF: Michael Hintze. Matchens 
kurrar: Michael Hintze 3, Markus 
Hedberg 2, Sebastian Johansson 1.

Vänersborgs FK 7 12 16
Gunnilse IS 7 12 14
Kortedala IF 7 7 13
Skoftebyns IF 7 7 13
Vänersborgs IF 7 4 12
Lunden ÖBK 7 1 11
Säffl e FF 7 0 11
Kärra KIF 7 0 10
Ahlafors IF 7 3 9 
Arvika 7 -11 6
Kungshamn 7 -16 4
Stångenäs AIS 7 -19 0

Division 4 Västergötland V
Göta BK – Gällstads FK 6-3 (2-2)
Mål GBK: Marcus Olsson 2, Erik 
Leinonen, Rikard Vikingsson, Tobias 
Gustafsson, Johan Lilja.

Holmalunds IF – Edet FK 4-1 
(3-0)
Mål EFK: Felix Johansson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Linus 
Carlsson.
Matchens kurrar: Niklas Antonsson 3, 
Oscar Frii 2, Emil Frii 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Trollhättans 
IF 3-0 (2-0)
Mål LNIK: Tobias Johansson, Jimmy 
Aronsson, Amir Shaat.

Hjärtums IS – Trollhättans 
Syrianska FK 2-3 (0-1)
Mål HIS: Marcus Algevi 2.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Lundby 06 1-0 (1-0)
Mål NIK: Jesper Garvetti.
Matchens kurrar: Anders Isaksson 3, 
Jesper Garvetti 2, Niklas Koppel 1.

Nödinge SK – Cruzazul 7-3 (2-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 5, Simon Enyck, 
Ajdin Smajlovic. Matchens kurrar: 
Rahel Faraj 3, Hedi Mustafa 2, 
Andreas Hjort 1. 

Nol IK 7 16 18
Hälsö BK 7 20 16
Finlandia/Pallo 7 15 16
Lundby IF 06 8 9 14
Neutrala IF 7 -9 12
Nödinge SK 6 4 10
Bosna IF 7 1 10
Älvängens IK 7 3 7
Fotö GOIF 7 -14 6
Hålta IK 7 -26 3 
Santos Cruzazul 7 -23 1

Division 7C Göteborg
FC Sparta – Surte IS FK 3-2
Mål SIS: Eric Borg, Moe Al-Hashimi.
Matchens kurrar: Christian Magnus-
son 3, David Eriksson 2, Erik Reinli 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Skepplanda BTK – Sjömarkens 
IF 3-1 (1-1)
Mål SBTK: Amanda Errind, Sandra 
Augustsson, Josefi n Classon. 
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 
3, Amanda Errind 2, Matilda Errind 1.

Lödöse/Nygård – Kindaholms 
FF 4-2 (3-0)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Jessica 
Johannesson.

FOTBOLL

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

KÄNDA MÄRKEN
- RÄTT PRISER

ÄLVÄNGENS CYKEL
 

3-vxl med fotbroms, godkänt 
lås, korg, kjolskydd, bred go 
sadel. Färger: svart,vit eller 
rosa. Självriskeliminering ingår.
2 års fri servicegaranti.

28” SJÖSALA DAMCYKEL 
MARIEDAL 

VÅRT LÅGPRIS

2999:-

NOL. Tre poäng och 
serieledning.

Nu leker livet för Nol 
IK.

– Den här våren är be-
tydligt roligare än i fj ol, 
men det är långt kvar, 
säger en nöjd Nolträna-
re, Peter Karlsson.

Den tidiga seriefi nalen mel-
lan Nol och Lundby 06 blev 
en jämn historia. Jesper 
Garvettis tidiga ledningsmål 
i 12:e matchminuten skulle 
visa sig bli matchavgörande. 
Nol var något bättre än sin 
motståndare under den för-
sta halvan, men Lundby tog 
över ju längre matchen led.

– Sista kvarten pressar 
de på och ett kvitteringsmål 
hade kanske inte varit helt 
orättvist. Samtidigt gör kil-
larna en heroisk kämpainsats 
och behöver inte skämmas 
för poängen. Det är naturligt 
att man backar hem och för-
söker försvara ledningen när 
matchen lider mot sitt slut, 
menar Peter Karlsson.

Segern innebär serieled-
ning och tabellen är en rolig 
läsning för Nolanhängarna. 
Laget har bara släppt in sex 
mål på sju matcher. För-
svarsspelet är det som för-
bättrats mest jämfört med 
föregående säsong.

– Stabiliteten är en helt 
annan i år, men också in-
ställningen. Killarna visar 
stort hjärta och ger de där 
sista procenten som gör att 
de vinner matcherna. Fram-
åt har det inte riktigt lossnat 
än, men jag är inte orolig så 
länge vi skapar chanser och 
det gör vi. Idag hade vi vår 
stora kreatör, Bojan Ilic, av-
stängd och självklart märktes 
det, summerar Karlsson.

Mittbacken Anders 
Isaksson dominerade totalt i 
luftrummet mot Lundby och 
ser oförskämt stark ut.

– Jag tror han nickade 
bort ett 50-tal bollar igår. 
Isak är enormt skicklig i den 
här rollen och oerhört svår 
att passera, understryker 
Karlsson.

Toppmatcherna dug-
gar nu tätt för Nol. Redan 
på fredag väntar serietrean 
Hälsö BK på bortaplan. En 

tuff utmaning för serieledar-
na.

– Ö-lagen är speciella. De 
är stora och starka. Vi mås-
te spela på topp och med en 

100%-ig inställning för att 
vinna, avslutar Peter Karls-
son.

Det är bara att läsa tabel-
len så förstår man varför en 

seger mot Hälsö skulle ge 
Nol ett suveränt utgångsläge 
framöver.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Rahel Fa-
raj inledde säsongen 
strålande med fyra mål i 
premiären.

Sen har det gått lite 
trögare.

I fredags var spelhu-
möret på topp igen och 
Rahel satte fem fullträf-
far i segermatchen mot 
Santos Cruzazul.

Siffrorna ljuger lite från 
Vimmervi IP. I 60 minuter 
var gästerna med i handling-
en. Faktum är att gästerna 
stod för en imponerande 
upphämtning. Efter 2-0 och 
klart spelövertag till Nö-
dinge i första halvlek redu-

cerade Cruzazul i upptakten 
av andra. Ajdin Smajlovics 
3-1-mål återgav lugnet till 
hemmapubliken, men bara 
minuten senare satte Lo-
rend Qerkinaj 3-2 för gäs-
terna och det hann bara gå 
fyra minuter till innan han 
fullbordade sitt hattrick. 
Kvitterat och 30 minuter 
kvar att spela.

Tur då att NSK hade Ra-
hel Faraj, som inte nöjde sig 
med ett hattrick för kvällen, 
utan skulle hinna göra fem 
mål. 4-3 och 5-3 avlöstes av 
Simon Enycks 6-3 innan 
slutresultatet fullbordades 
av Rahel, fyra minuter före 
slutsignalen.

– Vi fi ck nog lite panik 
när de kvitterade och höjde 
tempot. Jag fi ck fl er och fl er 
bollar ute på kanten. Jag tog 

det säkra före det osäkra och 
rundade målvakten vid två av 
målen. Jag kände att det var 
oerhört viktigt att vi vann 
matchen, berättar Rahel om 
målkalaset.

Har du gjort fem mål 
tidigare i en match som 
senior?

– Ja, det hände någon 
gång i Älvängen, men det är 
ganska ovanligt.

Nödinge har nu två raka 
vinster och optimismen har 
börjat sprida sig i laget igen.

– Kemin var inte den 
bästa ett tag, men nu har vi 
hittat tillbaka. Träningsnär-
varon har varit si sådär. Det 
märks direkt. Vi lyckades få 
med Simon Enyck, tidigare 
Älvängens IK. Han har va-
rit en riktig injektion i laget 
och gjort mål eller assist i 

FOTBOLL I ALE

Ons 28 maj kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Skoftebyn

Ons 28 maj kl 19.00
Surte IP
Surte – Hermansby

Söndag 1 juni kl 18.00
Gläntevi
Alvhem – Trollh. IF

– Nu är Nol serieledare
Seger i toppmatchen

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Lundby 06 1-0 (1-0)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Cruzazul 7-3 (2-0)

FOTBOLL

Jonny Stenström och Nol IK vann toppmatchen över Lundby 06 med 1-0. 
Fler bilder på alekuriren.se.

Rahel Faraj gör här 1-0, hans första av fem mål mot Santos Cruzazul i fredagens målkalas på Vim-
mervi IP. Fler bilder på alekuriren.se.
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Rahel femmålsskytt när Cruzazul krossades
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alla matcher han deltagit i, 
säger Rahel som också kan 
glädja sig åt att leda seriens 
skytteliga med tolv mål på 
sex matcher.

– Ändå har jag inte varit 
på topp. Både jag och laget 
har missat för många öppna 
målchanser, men vi matar på 

och till slut kommer målen. 
Nu ska vi ta Finlandia Pal-
lo borta på fredag, sen är vi 
med och hotar topplagen i 
tabellen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Andra raka segern för nytända Nödinge
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SKEPPLANDA. Skepplan-
da BTK ångar på.

Sjätte raka segern 
innebär att SBTK behål-
ler serieledningen.

Linus Carlsson blev 
stor matchhjälte när 
han satte 2-1 i den 89:e 
minuten.

Det är ett Skepplanda BTK 
som seglar i medvind för till-
fället. En stark defensiv, ett 
uppoffrande arbete över hela 
banan och spelare som kliver 
fram när det som bäst behövs 
har varit framgångsreceptet 
de senaste omgångarna.

– Killarna visar en oerhörd 
moral och maler på i 90 minu-
ter. Det märks i gruppen att 
självförtroendet är på topp, 
säger SBTK:s assisterande 
tränare Olof Samuelsson.

Det var en mycket bra 
division 5-match som ut-
spelade sig på ett soldränkt 
Forsvallen. Publiken fick 
valuta för entrépengen. Gäs-
terna oroade SBTK-keepern 
Marcus Samuelsson vid 
ett par tillfällen under den 
första kvarten. Hemmalaget 
tog dock över kommandot i 
slutet av halvleken och no-
terades för en handfull gif-
tiga lägen. Unge talangen 
Oscar Hellström hade två 
bra lägen, inbytte Mikael 
Maliniemi, som var tillbaka 
efter skada, fick se sin nick 
avvärjas på mållinjen och 
slutligen frestade Niklas 
Antonsson med ett distans-
skott där Rikard Jokinen i 
Mariedalskassen svarade för 
en utmärkt parad.

Den andra halvleken var 
20 minuter gammal när Li-
nus Carlssons inlägg nådde 
Tobias Ottosson vars skarv 
nådde fram till Christian 

”Figge” Rönkkö som satte 
1-0.

Boråslaget replikerade 
med kvarten kvar att spela 
på ett fräsande distansskott 
signerat Linus Björnmalm.

Det märktes tydligt att 

SBTK gick för tre poäng och 
lön för mödan kom med bara 
minuten kvar av ordinarie 
speltid. Niclas Hylanders 
genomskärare friställde Li-
nus Carlsson som behärskat 
rullade in segermålet.

– Vi har vissa svackor i 
matchen, men på det hela 
taget ska vi vara nöjda med 
insatsen. Vi möter ett bra 
lag som definitivt kommer 
att tillhöra toppskiktet i ta-
bellen. Detta var tre oerhört 

värdefulla poäng, konstate-
rade Olof Samuelsson efter 
slutsignalen.

För SBTK väntar nu 
bortamatch mot Sollebrunns 
AIK på onsdag.

JONAS ANDERSSON

Linus Carlsson och Christian ”Figge” Rönkkö var Skepplanda BTK:s målskyttar i segermatchen mot Mariedal.

– Sent avgörande 
på Forsvallen

Sjätte raka för SBTK

Div 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK 2-1 (0-0)

FOTBOLL

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda – Sjömarken 3-1

FOTBOLL
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SKEPPLANDA. Femte 
raka segern och full 
pott.

Skepplanda BTK:s 
damer är oerhört starka 
för tillfället.

I lördags vände 
gulsvart underläge till 
seger.

Matchen på Forsvallen fick 
sämsta tänkbara inledning 
för hemmalaget. Redan efter 
tre minuter kunde gästerna 
ta ledningen. Därefter tog 
SBTK över taktpinnen och 

dominerade händelserna 
fullständigt. Amanda Er-
rind kvitterade efter 19 mi-
nuter, men fler mål blev det 
inte i den första halvleken.

– Vi missade kopiöst med 
chanser. Självklart blir man 
lite orolig och känner att det 
kunde vara ett dåligt omen 
inför den andra halvleken. 
Det är lätt hänt att det går 
troll i det, säger SBTK-trä-
naren Stig Persson.

Ett lyckat drag var att 
sätta upp planens främste 
spelare, mittbacken Sandra 
Augustsson, i anfallet. San-
dra tackade för förtroendet 
och redan i sitt första anfall 
på topp såg hon till att sät-

ta bollen i nät. 2-1 kom i 
matchminut 69.

– Sedan fick hon kliva till-
baka som mittback igen. Vi 
ville säkra upp defensiven, 
säger Stig.

Matchavgörande 3-1 kom 
med knappa kvarten kvar. 
Josefin Classon antecknade 
sig i målprotokollet.

– Vi spelar en bra och ro-
lig fotboll. Det gäller emel-
lertid att vi inte tappar fokus. 
På onsdag möter vi Alingsås 
KIK på bortaplan, ett lag 
som alltid krigar och som de-
finitivt inte ska underskattas, 
avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Nio mål och 
stundtals riktigt under-
hållande.

Publiken på Ryrsjö-
vallen trivdes.

– En svag inledning 
sedan var det inget 
snack, säger GBK-träna-
ren Marcus Tersing.

Göta BK har hämtat sig efter 
den motiga inledningen med 
två raka nederlag. Nu parke-
rar laget i mitten av tabellen 
med tolv inspelade poäng.

– Vi var lite naiva i början 
på serien och det får jag ta 
på mig. Vi spelade ett 4-3-
3-spel och blev straffade. Nu 
har vi ändrat till en diamant 
på mittfältet och det har fal-
lit väl ut, förklarar Tersing.

Hemma mot Gällstad var 
ställningen 2-2 i halvlek. 
Gästerna kunde sedan ta led-
ningen på straff, 2-3, i den 
57:e matchminuten.

– Det var lite nervöst även 
om vi ägde spelet, säger Ter-
sing.

Götatränaren fick se två 
nickar i överliggaren under 
loppet av ett par sekunder. 
Utdelningen skulle dock 
komma retroaktivt. Innan 
matchen var över hade hem-
malaget sprungit ifrån till 
6-3.

– Vi visar en väldigt god 
moral och bara tuggar på.

Blir Göta fågel eller fisk 
i årets serie?

– Vi håller fast vid vår 
målsättning att i första hand 
är det nytt kontrakt som gäl-

ler.
Det senaste nyförvärvet, 

Tobias Gustafsson från 
Skoftebyns IF, gjorde mål 
mot Gällstad och svarade i 
övrigt för en mycket bra in-
sats.

– Han tillför energi, en 
spelare som pratar mycket 
och tar ansvar. Tobias är rejäl 
och tuff i sitt spel, berömmer 
Marcus Tersing.

Hur ser det ut på ska-
delistan?

– Joakim Berg har pro-

blem med en bristning och 
blir sannolikt borta resten av 
våren. Andreas Aronsson 
som var årets spelare i fjol 
har slitit av korsbandet. Där-
utöver noterar vi Thomas 
Schwarzlmüller som har 
haft en blödning i knäet och 
Andreas Lilja som är lång-
tidsskadad.

Nästa match spelas borta 
mot Sätila på lördag.

JONAS ANDERSSON

Målrikt på Ryrsjövallen

Division 4 Västergötland S
Göta BK – Gällstads FK 6-3 (2-2) 

FOTBOLL

Göta BK:s tränare, Marcus Tersing.

Josefin Classon punkterade matchen på Forsvallen med sitt 3-1-mål mot Sjömarken.
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SBTK:s damer hemmavann
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SKEPPLANDA. Skepplan-
da BTK ångar på.

Sjätte raka segern 
innebär att SBTK behål-
ler serieledningen.

Linus Carlsson blev 
stor matchhjälte när 
han satte 2-1 i den 89:e 
minuten.

Det är ett Skepplanda BTK 
som seglar i medvind för till-
fället. En stark defensiv, ett 
uppoffrande arbete över hela 
banan och spelare som kliver 
fram när det som bäst behövs 
har varit framgångsreceptet 
de senaste omgångarna.

– Killarna visar en oerhörd 
moral och maler på i 90 minu-
ter. Det märks i gruppen att 
självförtroendet är på topp, 
säger SBTK:s assisterande 
tränare Olof Samuelsson.

Det var en mycket bra 
division 5-match som ut-
spelade sig på ett soldränkt 
Forsvallen. Publiken fick 
valuta för entrépengen. Gäs-
terna oroade SBTK-keepern 
Marcus Samuelsson vid 
ett par tillfällen under den 
första kvarten. Hemmalaget 
tog dock över kommandot i 
slutet av halvleken och no-
terades för en handfull gif-
tiga lägen. Unge talangen 
Oscar Hellström hade två 
bra lägen, inbytte Mikael 
Maliniemi, som var tillbaka 
efter skada, fick se sin nick 
avvärjas på mållinjen och 
slutligen frestade Niklas 
Antonsson med ett distans-
skott där Rikard Jokinen i 
Mariedalskassen svarade för 
en utmärkt parad.

Den andra halvleken var 
20 minuter gammal när Li-
nus Carlssons inlägg nådde 
Tobias Ottosson vars skarv 
nådde fram till Christian 

”Figge” Rönkkö som satte 
1-0.

Boråslaget replikerade 
med kvarten kvar att spela 
på ett fräsande distansskott 
signerat Linus Björnmalm.

Det märktes tydligt att 

SBTK gick för tre poäng och 
lön för mödan kom med bara 
minuten kvar av ordinarie 
speltid. Niclas Hylanders 
genomskärare friställde Li-
nus Carlsson som behärskat 
rullade in segermålet.

– Vi har vissa svackor i 
matchen, men på det hela 
taget ska vi vara nöjda med 
insatsen. Vi möter ett bra 
lag som definitivt kommer 
att tillhöra toppskiktet i ta-
bellen. Detta var tre oerhört 

värdefulla poäng, konstate-
rade Olof Samuelsson efter 
slutsignalen.

För SBTK väntar nu 
bortamatch mot Sollebrunns 
AIK på onsdag.

JONAS ANDERSSON

Linus Carlsson och Christian ”Figge” Rönkkö var Skepplanda BTK:s målskyttar i segermatchen mot Mariedal.

– Sent avgörande 
på Forsvallen

Sjätte raka för SBTK

Div 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK 2-1 (0-0)

FOTBOLL

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda – Sjömarken 3-1
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SKEPPLANDA. Femte 
raka segern och full 
pott.

Skepplanda BTK:s 
damer är oerhört starka 
för tillfället.

I lördags vände 
gulsvart underläge till 
seger.

Matchen på Forsvallen fick 
sämsta tänkbara inledning 
för hemmalaget. Redan efter 
tre minuter kunde gästerna 
ta ledningen. Därefter tog 
SBTK över taktpinnen och 

dominerade händelserna 
fullständigt. Amanda Er-
rind kvitterade efter 19 mi-
nuter, men fler mål blev det 
inte i den första halvleken.

– Vi missade kopiöst med 
chanser. Självklart blir man 
lite orolig och känner att det 
kunde vara ett dåligt omen 
inför den andra halvleken. 
Det är lätt hänt att det går 
troll i det, säger SBTK-trä-
naren Stig Persson.

Ett lyckat drag var att 
sätta upp planens främste 
spelare, mittbacken Sandra 
Augustsson, i anfallet. San-
dra tackade för förtroendet 
och redan i sitt första anfall 
på topp såg hon till att sät-

ta bollen i nät. 2-1 kom i 
matchminut 69.

– Sedan fick hon kliva till-
baka som mittback igen. Vi 
ville säkra upp defensiven, 
säger Stig.

Matchavgörande 3-1 kom 
med knappa kvarten kvar. 
Josefin Classon antecknade 
sig i målprotokollet.

– Vi spelar en bra och ro-
lig fotboll. Det gäller emel-
lertid att vi inte tappar fokus. 
På onsdag möter vi Alingsås 
KIK på bortaplan, ett lag 
som alltid krigar och som de-
finitivt inte ska underskattas, 
avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Nio mål och 
stundtals riktigt under-
hållande.

Publiken på Ryrsjö-
vallen trivdes.

– En svag inledning 
sedan var det inget 
snack, säger GBK-träna-
ren Marcus Tersing.

Göta BK har hämtat sig efter 
den motiga inledningen med 
två raka nederlag. Nu parke-
rar laget i mitten av tabellen 
med tolv inspelade poäng.

– Vi var lite naiva i början 
på serien och det får jag ta 
på mig. Vi spelade ett 4-3-
3-spel och blev straffade. Nu 
har vi ändrat till en diamant 
på mittfältet och det har fal-
lit väl ut, förklarar Tersing.

Hemma mot Gällstad var 
ställningen 2-2 i halvlek. 
Gästerna kunde sedan ta led-
ningen på straff, 2-3, i den 
57:e matchminuten.

– Det var lite nervöst även 
om vi ägde spelet, säger Ter-
sing.

Götatränaren fick se två 
nickar i överliggaren under 
loppet av ett par sekunder. 
Utdelningen skulle dock 
komma retroaktivt. Innan 
matchen var över hade hem-
malaget sprungit ifrån till 
6-3.

– Vi visar en väldigt god 
moral och bara tuggar på.

Blir Göta fågel eller fisk 
i årets serie?

– Vi håller fast vid vår 
målsättning att i första hand 
är det nytt kontrakt som gäl-

ler.
Det senaste nyförvärvet, 

Tobias Gustafsson från 
Skoftebyns IF, gjorde mål 
mot Gällstad och svarade i 
övrigt för en mycket bra in-
sats.

– Han tillför energi, en 
spelare som pratar mycket 
och tar ansvar. Tobias är rejäl 
och tuff i sitt spel, berömmer 
Marcus Tersing.

Hur ser det ut på ska-
delistan?

– Joakim Berg har pro-

blem med en bristning och 
blir sannolikt borta resten av 
våren. Andreas Aronsson 
som var årets spelare i fjol 
har slitit av korsbandet. Där-
utöver noterar vi Thomas 
Schwarzlmüller som har 
haft en blödning i knäet och 
Andreas Lilja som är lång-
tidsskadad.

Nästa match spelas borta 
mot Sätila på lördag.

JONAS ANDERSSON

Målrikt på Ryrsjövallen

Division 4 Västergötland S
Göta BK – Gällstads FK 6-3 (2-2) 

FOTBOLL

Göta BK:s tränare, Marcus Tersing.

Josefin Classon punkterade matchen på Forsvallen med sitt 3-1-mål mot Sjömarken.
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Div 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK 2-1 (0-0)

FOTBOLL

SKEPPLANDA. Skepplan-
da Cup, som avgjordes den 
gångna helgen, blev en riktig 
solskenshistoria. Cirka 2 000 
besökare räknades in under 
dagarna två. 100 lag från 28 
föreningar deltog. Vädret 
var det bästa tänkbara och 
arrangemanget blev en succé 
såväl sportsligt som ekono-
miskt.

Utöver fotbollen hade 
SBTK ordnat med hoppbor-
gar, speed shooter, lotterier 

och loppis.
– En fantastisk helg på alla 

sätt. Vi är oerhört nöjda, sä-
ger cupgeneral Niclas Ema-
nuelsson.

Segrade i respektive ål-
dersklass gjorde: P10: Åsa 
IF. P11: Assyriska BK. P12: 
Torslanda IK. F10: Skepp-
landa BTK. F12: Skepplanda 
BTK.

För de yngsta deltagarna, 
8-9 år, spelades sammandrag.

JONAS ANDERSSON

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Upphärads IS

Måndag 2/6 kl 19.00 på Alevi

DAM

Lödöse/Nygård IK-
Ulricehamns IFK

Onsdag 4/6 kl 19.30 på Alevi

Lyckliga guldtjejer! I flickor 12 gick segern till arrangörsklubben 
Skepplanda BTK.

Succé för Skepplanda Cup

Hyr segway
till golfrundan!

Medlem 350:-/18 hål
Gäst 400:-/18 hål

VÄNERSBORG. Andra 
matchen på mindre än 
en vecka på Vänersval-
len.

Dessvärre med sam-
ma utgång.

Inte ens nyförvärvet, 
ex-allsvenske Sebastian 
Johansson, kunde hjäl-
pa AIF till nya poäng.

Ahlafors IF hade stora för-
hoppningar om att kunna 
repa mod efter förra lörda-
gens förlust mot Väners-
borgs FK. Stärkta av Sebas-
tian Johanssons debut i den 
gulsvarta tröjan skulle Vä-
nersborgs IF bemästras, men 
AIF fi ck grus i maskineriet 
redan i matchinledningen. 
Ett missförstånd mellan mål-
vakten Andreas Skånberg 
och Henrik Andersson fri-
ställde Femija Selmanovic 
som enkelt kunde nicka in 
1-0. Hemmalaget domine-
rade klart de första 25 mi-
nuterna. Gästerna uppträdde 
förlamat, fantasilöst och utan 
aggressivitet, men det skulle 
bli bättring. 

Sakta, men säkert hittade 
Ahlafors positionerna och 
passningsspelet adresserna. 
Hetast framåt var vänster-
kantens Michael Hintze 
som bara väntade på att få 
rätt bollar framför fötter-
na. Till slut tog han med 
VIF-försvaret på en egen 
åktur som slutade med en 
frispark strax utanför straff-
området. Nima Kadivar fi ck 

bra träff, men muren stod 
ivägen. Nu var AIF inne i 
matchen och anfallen kom 
i våg efter våg. Strax före 
pausvilan kom en AIF-attack 
ute till höger. Jesper Johan-
nessons boll hittade Peter 
Antonsson i straffområdet 
som höll emot sin bevakare 
och fi ck fram bollen till Mi-
chael Hintze som med ett 
distinkt avslut kvitterade.

Fin avslutning
Den fi na avslutningen på 
första halvlek ingav stora 
gulsvarta förhoppningar, 
men fotbollen är inte alltid 
så logisk. Vänersborgs IF 
som såg tröttkört ut innan 
paus hittade ny energi. Do-
minansen i andra halvlek 
var tydlig. Hemmalagets of-
fervilja var större och benen 
piggare. Med 20 minuter 
kvar att spela sågade de sig 
igenom AIF-försvaret och 
Femija Selmanovic blev två-
målsskytt. Ahlafors försökte 
mobilisera kraft att kvittera, 
men var inte tillräckligt vassa 
denna afton. Det blev några 
halvchanser fast inte mycket 
mer.

– Det kändes som att vi 

inte riktigt orkade sätta den 
pressen som var nödvändig 
för att få en kvittering. Luf-
ten gick tyvärr ur oss när de 
gjorde 2-1, men det är ett 
ungt lag med stor talang. Vi 
lär och går vidare, summera-
de Sebastian Johansson.

Vad säger du om din 
egen debut i AIF-tröjan?

– Jag hade lite ont i krop-
pen dagen efter, men det var 
det värt. Fasen vad kul det var 
att spela igen. Jag tycker kil-
larna visade hjärta och trots 
att vi inte hade någon av våra 
bästa dagar kämpade alla tap-
pert. Det gillar jag. Det är väl 
främst djupledsspelet som vi 
behöver förbättra. Vi måste 
hota mer för att kunna vinna 
matcherna, svarar Johansson.

Nyförvärvet Sebastian Jo-
hansson som har meriter som 
allsvensk spelare i IFK Göte-
borg och Halmstad BK samt  
två år som proffs i turkiska 
ligan visade att han kommer 
att bli en stor tillgång. Han 
var lugn och trygg med bol-
len, men behöver självklart 
ha lite tid på sig för att få upp 
fotbollsfl åset.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ingen AIF-lycka 
i Vänersborg
– Andra raka förlusten på Vänersvallen

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

Sebastian Johansson gjorde debut i 
Ahlafors IF, men det räckte inte med 
den meriterade mittfältsstjärnan. VIF 
var bättre och vann med 2-1

Tillfällig glädje, Michael Hintze kvittera-
de med några få minuter kvar av första 
halvlek. Allt såg då ut att gå gulsvarts 
väg, men fotboll är inte alltid logiskt.
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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 

NÖDINGE. Förra 
året vann The Jocals 
Alerocken.

2014 ser ut att bli 
ännu bättre, bandet 
är nu framme i UKM:s 
riksfi nal.

– Jättekul, vi kommer 
öva mycket och ser 
fram mot spelningen, 
säger Josefi ne Wenner-
lund.

UKM – Ung kultur möts – 
arrangeras i fl era etapper, lo-
kalt i en eller fl era kommu-
ner, regional nivå och till sist 
får några utvalda mötas i en 
riksfi nal som denna gång av-

görs i Halmstad, 14-17 juli.
– Vi har ställt upp med vår 

egna låt ”Smile” och lyckats 
ta oss vidare steg för steg. 
Nu är det fi nal och självklart 
känns det väldigt spännande, 
berättar Josefi ne Wenner-
lund.

The Jocals spelar i in-
diepop-genren som påmin-
ner en del om Håkan Hell-
ström – fast lite mer pop.

– Ja, faktiskt, men vi har 
hämtat mycket inspiration 
från Hellström.

Efter att ha gått vidare 
från den lokala UKM-festi-
valen som Ale och Kungälvs 
kommun arrangerade ihop 
väntade uppträdande i regi-

onfestivalen i Alingsås. The 
Jocals reste hem utan att ha 
fått besked om någon fort-
sättning.

– Plötsligt stod det bara 
där på hemsidan. Det var 
helt underbart. Nu försöker 
vi utveckla låten lite till fi na-
len. Vi försöker lägga några 
nya stämmor. Just nu längtar 
jag bara till juli, hälsar Josefi -
ne Wennerlund.

The Jocals består av fyra 
tjejer i årskurs åtta som ur-
sprungligen är från Alafors. 
Två av dem går i Ahlafors 
Fria skola och två på Himla-
skolan.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

STARRKÄRR. Vilken fan-
tastisk inramning!

Den första fi olstäm-
man i Prästalund gavs 
precis de förutsättning-
ar som arrangören hade 
hoppats på.

– Tack alla som gjort 
detta möjligt, nu låter 
vi musiken fl öda, sade 
Ellinor Emilsson när hon 
hälsade välkommen.

Söndagens fi olstämma i 
Prästalund föregicks av en 
workshop på lördagen med 
elever från Ale Kulturskola, 
men även ungdomar från 
Kungälv och Floda.

– När eleverna vaknade på 
morgonen var de så spelsug-
na så att det kliade i fi ngrar-
na på dem. Det var lika bra 
att sätta igång direkt, förkla-
rar initiativtagaren Ellinor 
Emilsson från Ale Kultur-
skola.

Solen sken och tempera-
turen var perfekt. Besökarna 
till hembygdsgården njöt i 
fulla drag, många tog en fi ka 
i den vackra omgivningen 
samtidigt som de lyssnade på 
fi nstämda toner från scen.

– Fantastiskt! Bättre än så 
här blir det inte, konstate-
rade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.

Nationaldagsfi rande och 
midsommarfi rande är årli-

gen återkommande aktivite-
ter i Prästalund. Frågan är 
om vi inte såg en ny tradition 
skapas på Mors dag?

Hembygdsföreningen sålde lotter och några hade turen att 
vinna…

Fiolspelande elever som visade upp sina färdigheter i fagra Prästalund.

The Jocals skördar nya framgångar. Elin Jensen, Åsa Marmkvist, Demi Gustavsson och Josefine 
Wennerlund är vidare i UKM och kommer i juli att få medverka i riksfinalen i Halmstad.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Fiolstämma blir tradition?

Musiken 
fl ödade i 
Prästalund
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– Klara för riksfi nalen i UKM
The Jocals framgångar fortsätter

 Musikeleverna och dess lärare 
 spelade Äppelbo gånglåt då de 
 tågade till Prästalund. 
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Sommar nära Köpenhamn
3 dagar i centrum

First Hotel Marina ★★★★

Upplev det bästa av Nordsjälland: Här bor du med utsikt över Öresund 
och alldeles vid Vedbæk Strandvej norr om Köpenhamn – den per-
fekta belägenheten för en minisemester nära 
Louisiana (15 km) och Köpenhamn (25 km).  

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

Ankomst: 
Valfri i 
perioden 27/6-19/8 2014. 

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

2.649:- 

Verona och vinlandet
8 dagar i Vigasio, Venet o, Norditalien
Hotel Montemezzi ★★★★

Upplev den italienska kulturens 
essenser på din nästa semester till 
Italien: Vinupplevelserna, roman-
tiken och den historiska prakten! 
Ditt hotell ligger i utkanten av 
den lilla staden Vigasio ca. 30 
km sydöst om Gardasjön och 
på själva Via Verona - vägen 
till Norditaliens stora kulturk-
lassiker Verona. Härifrån har 
du endast en kvarts körväg till 
Julias berömda hemstad, där 
Romeo enligt Shakespeare stod 
under balkongen och förklarade 
sin eviga kärlek.  Verona är även 
musikälskarens mekka, där den 
enorma romerska arenan är känd 
som världens största opera.

Pris per person i dubbelrum 

3.449:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 25/10 2014. 

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

Hotel Montemezzi

1.549:- 
2.549:-

Lüneburger Heide
5 dagar i Bad Bevensen, Nordtyskland

★★★★ 
Bo på hotell med spa i den trevliga, gamla 
kurorten Bad Bevensen som är mycket känd 
för kurbadet Jod-Sole Therme med helgörande 
termiska källor och ett stort utomhus badland. 

Pris per person i dubbelrum 

2.049:-

behandlingar

 Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 
26/10 2014. 
OBS: Kuravgift EUR 
2,70 per person/dygn.

Från 1/6 2014 inkl. 
vistelsen också 

1 x kaffe och kaka

endast 1.649:-  

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

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NÖDINGE. Kultursko-
lan i Ale höll sin årliga 
vårkonsert i Ale gymna-
sium.

Välrepeterade num-
mer avlöste varandra.

Det var hög klass rakt 
igenom.

Vårkonserten i torsdags in-
leddes med Kulturskolans 
allra yngsta. Det är en grupp 
med 5-6-åringar som börja-
de tralla och röra sig rytmiskt 
i höstas. Nu var de mogna 
för sin första vårkonsert och 
det lär följas av fler. Sedan 
följde uppträdande med fio-
len i centrum, där Vincent 
Ghandi, 8, var först ut. Tio 
är äldre, Hannah Lindmos-
sen, gjorde sitt sista framträ-
dande i Kulturskolans regi. 
Hon var för övrigt tillsam-
mans med Hanna Ericsson 
en av två som fick ta emot 
lavendel av intresseförening-
en. Även hon har fiolen som 
sitt instrument. Emma spela-
de piano och gruppen Pews 
visade hur den akustiska gi-
tarren kan användas.

Kulturskolans stipendie-
utdelning uppmärksamma-
de åtta personer förutom 
Hannah Lindmossen och 
Hanna Ericsson som fick 
lavendel för lång och trogen 
tjänst. Stipendiaterna var: 
Arat Behzadi, Linnea 
Björklund, Medea Brånell, 
Vidar Petersson, Sigrid 
Larsen Karlsson, Sebasti-
an Löf, Amilia Häger och 
Simon Lansenheim.

Efter stipendieutdelning-
en väntade framträdande 
med gitarr, saxofon, cello, 
solosång av Amilia Häger, 
piano med Johanna Axels-
son, fiol med Hanna Erics-
son, tvärflöjt med Rebecka 

och tjejbandet The Jocals 
gav sin kritikerrosade hit 
”Smile” som rönt stor fram-
gång i festivalen Ung kultur 
möts.

Avslutningen blev känslo-
sam, då Claes Willig avslö-
jade att han inte längre skulle 
få fortsätta som brasslärare i 
Ale. Det hindrade inte elev-
erna från att avrunda konser-
ten på bästa brassevis!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vårkonsert!

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 29 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 10.00

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, musikunderhållning.

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass,
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Nu kan du ta bussen 
till marknaden!
Från Älvängen, 5 turer, tur å retur

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde endast 30:- 
alla över 16 år

OBS! Endast kontant betalning, 
gäller hela marknaden

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare,
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning,
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator,

traktorparad, blommor m.m.

Bandet heter Pews och uppträdde med bravur 
på Kulturskolans vårkonsert.
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Amilia Häger på sång och 
gitarr.

Rebecka visade sina färdigheter på tvärflöjt.

Kulturskolans intresseförening hade som vanligt utsett sti-
pendiater. Arat Behzadi, Linnea Björklund, Medea Brå-
nell, Vidar Petersson, Sigrid Larsen Karlsson, Sebastian Löf, 
Amilia Häger och Simon Lansenheim. Lavendel delades i år 
ut till Hannah Lindmossen och Hanna Ericsson.

Kulturskolan erbjuder undervisning i mängder av instrument. 
I år kunde även trumelever medverka i vårkonserten.

Hannah Lindmossen fick In-
tresseföreningens lavendel Vincent Ghandi.
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NÖDINGE. Förra 
året vann The Jocals 
Alerocken.

2014 ser ut att bli 
ännu bättre, bandet 
är nu framme i UKM:s 
riksfi nal.

– Jättekul, vi kommer 
öva mycket och ser 
fram mot spelningen, 
säger Josefi ne Wenner-
lund.

UKM – Ung kultur möts – 
arrangeras i fl era etapper, lo-
kalt i en eller fl era kommu-
ner, regional nivå och till sist 
får några utvalda mötas i en 
riksfi nal som denna gång av-

görs i Halmstad, 14-17 juli.
– Vi har ställt upp med vår 

egna låt ”Smile” och lyckats 
ta oss vidare steg för steg. 
Nu är det fi nal och självklart 
känns det väldigt spännande, 
berättar Josefi ne Wenner-
lund.

The Jocals spelar i in-
diepop-genren som påmin-
ner en del om Håkan Hell-
ström – fast lite mer pop.

– Ja, faktiskt, men vi har 
hämtat mycket inspiration 
från Hellström.

Efter att ha gått vidare 
från den lokala UKM-festi-
valen som Ale och Kungälvs 
kommun arrangerade ihop 
väntade uppträdande i regi-

onfestivalen i Alingsås. The 
Jocals reste hem utan att ha 
fått besked om någon fort-
sättning.

– Plötsligt stod det bara 
där på hemsidan. Det var 
helt underbart. Nu försöker 
vi utveckla låten lite till fi na-
len. Vi försöker lägga några 
nya stämmor. Just nu längtar 
jag bara till juli, hälsar Josefi -
ne Wennerlund.

The Jocals består av fyra 
tjejer i årskurs åtta som ur-
sprungligen är från Alafors. 
Två av dem går i Ahlafors 
Fria skola och två på Himla-
skolan.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

STARRKÄRR. Vilken fan-
tastisk inramning!

Den första fi olstäm-
man i Prästalund gavs 
precis de förutsättning-
ar som arrangören hade 
hoppats på.

– Tack alla som gjort 
detta möjligt, nu låter 
vi musiken fl öda, sade 
Ellinor Emilsson när hon 
hälsade välkommen.

Söndagens fi olstämma i 
Prästalund föregicks av en 
workshop på lördagen med 
elever från Ale Kulturskola, 
men även ungdomar från 
Kungälv och Floda.

– När eleverna vaknade på 
morgonen var de så spelsug-
na så att det kliade i fi ngrar-
na på dem. Det var lika bra 
att sätta igång direkt, förkla-
rar initiativtagaren Ellinor 
Emilsson från Ale Kultur-
skola.

Solen sken och tempera-
turen var perfekt. Besökarna 
till hembygdsgården njöt i 
fulla drag, många tog en fi ka 
i den vackra omgivningen 
samtidigt som de lyssnade på 
fi nstämda toner från scen.

– Fantastiskt! Bättre än så 
här blir det inte, konstate-
rade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.

Nationaldagsfi rande och 
midsommarfi rande är årli-

gen återkommande aktivite-
ter i Prästalund. Frågan är 
om vi inte såg en ny tradition 
skapas på Mors dag?

Hembygdsföreningen sålde lotter och några hade turen att 
vinna…

Fiolspelande elever som visade upp sina färdigheter i fagra Prästalund.

The Jocals skördar nya framgångar. Elin Jensen, Åsa Marmkvist, Demi Gustavsson och Josefine 
Wennerlund är vidare i UKM och kommer i juli att få medverka i riksfinalen i Halmstad.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Fiolstämma blir tradition?

Musiken 
fl ödade i 
Prästalund
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– Klara för riksfi nalen i UKM
The Jocals framgångar fortsätter

 Musikeleverna och dess lärare 
 spelade Äppelbo gånglåt då de 
 tågade till Prästalund. 
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Sommar nära Köpenhamn
3 dagar i centrum

First Hotel Marina ★★★★

Upplev det bästa av Nordsjälland: Här bor du med utsikt över Öresund 
och alldeles vid Vedbæk Strandvej norr om Köpenhamn – den per-
fekta belägenheten för en minisemester nära 
Louisiana (15 km) och Köpenhamn (25 km).  

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

Ankomst: 
Valfri i 
perioden 27/6-19/8 2014. 

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

2.649:- 

Verona och vinlandet
8 dagar i Vigasio, Venet o, Norditalien
Hotel Montemezzi ★★★★

Upplev den italienska kulturens 
essenser på din nästa semester till 
Italien: Vinupplevelserna, roman-
tiken och den historiska prakten! 
Ditt hotell ligger i utkanten av 
den lilla staden Vigasio ca. 30 
km sydöst om Gardasjön och 
på själva Via Verona - vägen 
till Norditaliens stora kulturk-
lassiker Verona. Härifrån har 
du endast en kvarts körväg till 
Julias berömda hemstad, där 
Romeo enligt Shakespeare stod 
under balkongen och förklarade 
sin eviga kärlek.  Verona är även 
musikälskarens mekka, där den 
enorma romerska arenan är känd 
som världens största opera.

Pris per person i dubbelrum 

3.449:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 25/10 2014. 

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

Hotel Montemezzi

1.549:- 
2.549:-

Lüneburger Heide
5 dagar i Bad Bevensen, Nordtyskland

★★★★ 
Bo på hotell med spa i den trevliga, gamla 
kurorten Bad Bevensen som är mycket känd 
för kurbadet Jod-Sole Therme med helgörande 
termiska källor och ett stort utomhus badland. 

Pris per person i dubbelrum 

2.049:-

behandlingar

 Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 
26/10 2014. 
OBS: Kuravgift EUR 
2,70 per person/dygn.

Från 1/6 2014 inkl. 
vistelsen också 

1 x kaffe och kaka

endast 1.649:-  

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

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NÖDINGE. Kultursko-
lan i Ale höll sin årliga 
vårkonsert i Ale gymna-
sium.

Välrepeterade num-
mer avlöste varandra.

Det var hög klass rakt 
igenom.

Vårkonserten i torsdags in-
leddes med Kulturskolans 
allra yngsta. Det är en grupp 
med 5-6-åringar som börja-
de tralla och röra sig rytmiskt 
i höstas. Nu var de mogna 
för sin första vårkonsert och 
det lär följas av fler. Sedan 
följde uppträdande med fio-
len i centrum, där Vincent 
Ghandi, 8, var först ut. Tio 
är äldre, Hannah Lindmos-
sen, gjorde sitt sista framträ-
dande i Kulturskolans regi. 
Hon var för övrigt tillsam-
mans med Hanna Ericsson 
en av två som fick ta emot 
lavendel av intresseförening-
en. Även hon har fiolen som 
sitt instrument. Emma spela-
de piano och gruppen Pews 
visade hur den akustiska gi-
tarren kan användas.

Kulturskolans stipendie-
utdelning uppmärksamma-
de åtta personer förutom 
Hannah Lindmossen och 
Hanna Ericsson som fick 
lavendel för lång och trogen 
tjänst. Stipendiaterna var: 
Arat Behzadi, Linnea 
Björklund, Medea Brånell, 
Vidar Petersson, Sigrid 
Larsen Karlsson, Sebasti-
an Löf, Amilia Häger och 
Simon Lansenheim.

Efter stipendieutdelning-
en väntade framträdande 
med gitarr, saxofon, cello, 
solosång av Amilia Häger, 
piano med Johanna Axels-
son, fiol med Hanna Erics-
son, tvärflöjt med Rebecka 

och tjejbandet The Jocals 
gav sin kritikerrosade hit 
”Smile” som rönt stor fram-
gång i festivalen Ung kultur 
möts.

Avslutningen blev känslo-
sam, då Claes Willig avslö-
jade att han inte längre skulle 
få fortsätta som brasslärare i 
Ale. Det hindrade inte elev-
erna från att avrunda konser-
ten på bästa brassevis!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vårkonsert!

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 29 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 10.00

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, musikunderhållning.

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass,
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Nu kan du ta bussen 
till marknaden!
Från Älvängen, 5 turer, tur å retur

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde endast 30:- 
alla över 16 år

OBS! Endast kontant betalning, 
gäller hela marknaden

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare,
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning,
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator,

traktorparad, blommor m.m.

Bandet heter Pews och uppträdde med bravur 
på Kulturskolans vårkonsert.
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Amilia Häger på sång och 
gitarr.

Rebecka visade sina färdigheter på tvärflöjt.

Kulturskolans intresseförening hade som vanligt utsett sti-
pendiater. Arat Behzadi, Linnea Björklund, Medea Brå-
nell, Vidar Petersson, Sigrid Larsen Karlsson, Sebastian Löf, 
Amilia Häger och Simon Lansenheim. Lavendel delades i år 
ut till Hannah Lindmossen och Hanna Ericsson.

Kulturskolan erbjuder undervisning i mängder av instrument. 
I år kunde även trumelever medverka i vårkonserten.

Hannah Lindmossen fick In-
tresseföreningens lavendel Vincent Ghandi.
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Torsdagen den 15 maj bildade Feminis-
tiskt initiativ kommungruppen Ale-Lilla 
Edet. Ett efterlängtat beslut för de tillsam-
mans 35 medlemmarna i dagsläget. FI har 
gått från 1500 medlemmar i oktober 2013 
till mer än 13000 idag, en tydlig indikation 
på att många hittat ett parti som äntli-
gen vågar ta bladet från mun och visa på 
vilka orättvisor som samhället utsätter sina 
medborgare för idag, och som har konkreta 
förslag på hur vi kan vända utvecklingen 
mot ett jämställt och jämlikt samhälle. 

Mötet hölls i Nödinge och leddes av 
Annami Löfving som kandiderar till 
riksdagen i höst. Hon har 10 års erfarenhet 
av biståndsarbete ibland annat Burma och 
arbetar fortfarande med civilsamhällets 
grupper i deras strävan efter demokrati och 
jämställdhet. Hon höll en engagerande fö-
reläsning om jämställdhetens historia i poli-
tiken, varvat med konkreta förslag på hur FI 
kommer att agera när de väljs in i EU-parla-
ment och riksdag, genom att bevaka att alla 
människors rättigheter beaktas i samtliga 
frågor inom politiken. Oavsett kön, religion, 
hudfärg, sexualitet, funktionalitet, etnicitet 
och ålder ska du känna att dina intressen 
försvaras i den politiska diskussionen. 

Frågor som väckte starka känslor under 
mötet var bland annat det faktum att hälften 
av kvinnorna idag, som är pensionärer, lever 

på en pension och som ligger under EU:s 
gräns för fattigdom och att skattesänkning-
arnas största effekt är att de redan gynnade 
får mer och att sjukvården och inrättningar 
för till exempel kvinnor som utsatts för våld 
i nära relationer, står helt utan vårdmöjlig-
heter i stora delar av landet.

Vid mötets slut var alla eniga om att 
behovet av att fortbilda sig tillsammans, 
för att kunna mötas i framtida politiska dis-
kussioner, kommer att vara ett tema under 
kommande träffar som kommer att anord-
nas av kontaktpersonerna Annami Löfving 
och Maria Svensson.

Att Sverige inte är ett jämställt land är 
inte en åsikt, det är ett faktum.

Maria Svensson
Styrelseledamot FI Västra Götaland

FI bildar kommungrupp i Ale-Lilla Edet

Feministiskt initiativ har bildat en kommun-
grupp i Ale-Lilla Edet. Från vänster Anammi 
Löfving, Kim Santova, Maria Svensson, Agneta 
Fasth och Eva Sundberg.

Gång på gång tas 
beslut i Ale som 
innebär att lite 

åkermark här och lite där 
försvinner. Lantbrukare 
brukar säga att de vill ha 
större sammanhängande 
marker, inte sönderstyckade. 
Alla vet att det är ohållbart 
men det är bara Miljöpartiet 
som säger något. Centerpar-
tiet säger ingenting men är 
kritiska när Miljöpartiet gör 
det. Miljöpartiet står bakom 
de beslut vi tagit i Ale om att 
bygga i våra större orter där 
vi har skolor, omsorg och 
service. Hållbar utveck-
ling bygger mycket på att 
utnyttja resurser effektivt. 
Hållbar utveckling är en 
grundpelare för Miljöpar-
tiet.   

När det gäller bredband 
och kollektivtrafi k är det 
knappast troligt att Mil-
jöpartiet skulle motarbeta 
förbättringar, eller? Var har 
ni fått det ifrån? Tvärtemot 
så var det ett enigt fullmäk-
tige i april som beslutade 
att lägga 750.000:- på just 
bredbandsutbyggnaden. 

Det är roligt att Center-
partiet engagerar sig i frågan 
om mat till våra barn och 
äldre. Ni skriver att ni vill 
följa svensk lag. Bra. Det 
förutsätter vi att alla gör. 
Problemet är att dagens 
livsmedelsproduktion är 
långt ifrån hållbar. Det 
används alldeles för mycket 
bekämpningsmedel och 
kemiska tillsatser som sedan 
följer med i det vi serverar 

i skolor och äldreboenden 
samtidigt som ekosystemet 
rubbas. Miljöpartiet vill 
öka andelen mat som tagits 
fram utan bekämpningsme-
del. Centerpartiet ingår i 
alliansen som har haft fyra 
år på sig och tagit fram 
fl era kostprogram utan att 
andelen ekologiskt ökat 
nämnvärt . Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet föreslog i en 
motion 2012 att Ale skulle 
öka andelen ekologiskt, 
närodlat och säsongsanpas-
sat. Lagom sent för att missa 
kostprogrammet 2014 har 
vi nu bjudits in att diskutera 
kostprogrammet 2015…..     

Peter Rosengren
Carlos Trischler

Miljöpartiet

I förra veckans nummer 
frågar aledemokraterna 
vad den blocköverskri-

dande skolöverenskommel-
sen innebär. De undrar vad 
vi som är med i överens-
kommelsen ska göra för att 
lösa de utmaningarna som 
fi nns i skolan i Ale idag.
Menar de verkligen allvar? 
Har de varit i fullständig 
medieskugga de senaste 
månaderna? Inte lyssnat 
på föredragningar i utbild-
ningsnämnden?

I Göteborgs-Posten, 
Alekuriren, Sveriges radio, 
på Ales egen hemsida och 
i utbildningsnämnden 
har programmet ”I Ales 
skolor vill vi lära oss mer” 
presenterats. Arbetet med 
tvärfunktionella fokusgrup-
per som innehåller 150 
pedagoger från vår egen 
verksamhet som ska ta fram 
förslag på förändringar och 
förbättringar inom skolan. 

Hur kan aledemokraterna 
ha missat det?

Det arbetet är resultatet 
av en blocköverskridande 
skolöverenskommelse. 
Andra nödvändiga beslut 
som politiken behöver fatta 
för att ta ett krafttag över 
resultaten i skolan är det 
systematiska kvalitetsarbetet, 
effektivare organisation och 
en resursfördelningsmod-
ell som innebär att skolor 
har olika behov och därför 
också får olika mycket 
medel. Även här fi nns det en 
enighet från samtliga partier 
i nämnden.
I samma nämnd som 
aledemokraterna också är 
representerade. 

Skolutveckling sker inte 
genom att politiker står och 
skriker nej! Skolutveckling 
sker inte genom att partier 
ena veckan vill att staten 
ska bestämma över skolan 
(AD insändare vecka 47 

2013), för att nästa vecka 
(vecka 48 2013) vilja att alla 
skolor ska vara kommunala 
friskolor. Här kan man lätt 
få intrycket att aledemokra-
terna vill att ”någon annan” 
ska ta ansvar för skolan, så 
länge de själva inte behöver 
vara med. 
Skolutveckling sker inte 
genom att man förklarar vår 
egen personal är inkom-
petent, vår personal som 
i många fall ha fl era år av 
studier bakom sig för att 
vara just pedagoger och 
därmed är att betrakta som 
proffs (insändare vecka 14 
2014).

Skolutveckling sker 
genom samverkan. Samver-
kan mellan politiker och 
samverkan mellan politiken 
och de som jobbar i skolan. 
Skolutveckling sker genom 
seriöst och målmedvetet ar-
bete mot gemensamma mål. 
Skolutveckling sker genom 

att använda sig av evidens-
baserade och beforskade 
metoder. Skolutveckling 
sker först när lekmän lyssnar 
på professionen. 

Det är det vi gör i den 
blocköverskridande skolöv-
erenskommelsen!

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
1:e vice ordförande Utbildnings-

nämnden
Fredrik Johansson (M)

Gruppledare
Elaine Björkman  (S)

Gruppledare
Rose-Marie Fihn (FP)

Gruppledare
Johnny Sundling (V)

Gruppledare
Boel Holgersson (C)

Gruppledare
Peter Rosengren (MP)

Gruppledare
Sune Rydén (KD)

Gruppledare

Man undrar vad 
du grundar dina 
fantasier och galna 

utspel på denna gång. Ett 
par lösryckta snabbfrå-
gor om vilken person jag 
föredrar framför en annan? 
I politiken ter det sig nog 
rimligt för de fl esta att 
välja någon som öppnar för 
dialog framför en odemo-
kratisk tjurskalle som vägrar 
att samtala under en hel 
mandatperiod. Du har inga 
som helst belägg för vad 
du påstår om oss, men om 
man däremot tittar på hur ni 
röstar så är sanningen nära 
att ni röstar med mode-
ratledningen i 8 fall av 10, 

det vill säga vi står som ett 
mittenparti och är tungan 
på vågen i avgörande frågor. 
Vi står upp för alla männ-
iskors lika värde och det vet 
du, om inte så läs på i vårt 
principprogram. Vi är det 
parti som har den mest hu-
mana fl yktingpolitiken. Med 
våra prioriteringar hjälper 
vi absolut fl est människor 
och först och främst de som 
varken har mat eller vatten 
för dagen. SD är ensamma 
om att kritisera den ansvars-
lösa massinvandringspolitik 
som om den får fortsätta 
kommer att ta en ände med 
förskräckelse. Tänk om du 
och ditt parti kunde ägna er 

något åt att berätta vad ni 
själva vill göra istället för att 
bara försöka kasta epitet på 
andra. Med din hetsande 
agitation ställer du grupp 
mot grupp och bidrar till 
att piska upp en aggressiv 
ton i den politiska debatten 
och samhället i stort.

Du borde skämmas Paula, 
du ritade med din hatkam-
panj ännu ett nytt lågvat-
tenmärke genom att ägna 
en hel insändare åt att kasta 
epitet och nonsens. 

Robet Jansson
Sverigedemokraterna i Ale

Glöm inte Sveriges 
Nationaldagsfirande 

på Prästalunds 
Hembygdsgård i 

Starrkärr den 6 juni
För mer info se annons nästa vecka
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Välkomna!

(S)-GRUPP 
OBS! tid och plats

Måndag 2/6 kl 18.00
Spinneriet i Alafors

Paula Örn, du 
borde (s)kämmas!
– Bara fantasier och galna utspel

Miljöpartiet vill ha
mer hållbar utveckling!

Var har aledemokraterna varit?

 Riksdagskandidat Annami 
 Löfving föreläste på mötet  
 i Nödinge. 
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Torsdagen den 15 maj bildade Feminis-
tiskt initiativ kommungruppen Ale-Lilla 
Edet. Ett efterlängtat beslut för de tillsam-
mans 35 medlemmarna i dagsläget. FI har 
gått från 1500 medlemmar i oktober 2013 
till mer än 13000 idag, en tydlig indikation 
på att många hittat ett parti som äntli-
gen vågar ta bladet från mun och visa på 
vilka orättvisor som samhället utsätter sina 
medborgare för idag, och som har konkreta 
förslag på hur vi kan vända utvecklingen 
mot ett jämställt och jämlikt samhälle. 

Mötet hölls i Nödinge och leddes av 
Annami Löfving som kandiderar till 
riksdagen i höst. Hon har 10 års erfarenhet 
av biståndsarbete ibland annat Burma och 
arbetar fortfarande med civilsamhällets 
grupper i deras strävan efter demokrati och 
jämställdhet. Hon höll en engagerande fö-
reläsning om jämställdhetens historia i poli-
tiken, varvat med konkreta förslag på hur FI 
kommer att agera när de väljs in i EU-parla-
ment och riksdag, genom att bevaka att alla 
människors rättigheter beaktas i samtliga 
frågor inom politiken. Oavsett kön, religion, 
hudfärg, sexualitet, funktionalitet, etnicitet 
och ålder ska du känna att dina intressen 
försvaras i den politiska diskussionen. 

Frågor som väckte starka känslor under 
mötet var bland annat det faktum att hälften 
av kvinnorna idag, som är pensionärer, lever 

på en pension och som ligger under EU:s 
gräns för fattigdom och att skattesänkning-
arnas största effekt är att de redan gynnade 
får mer och att sjukvården och inrättningar 
för till exempel kvinnor som utsatts för våld 
i nära relationer, står helt utan vårdmöjlig-
heter i stora delar av landet.

Vid mötets slut var alla eniga om att 
behovet av att fortbilda sig tillsammans, 
för att kunna mötas i framtida politiska dis-
kussioner, kommer att vara ett tema under 
kommande träffar som kommer att anord-
nas av kontaktpersonerna Annami Löfving 
och Maria Svensson.

Att Sverige inte är ett jämställt land är 
inte en åsikt, det är ett faktum.

Maria Svensson
Styrelseledamot FI Västra Götaland

FI bildar kommungrupp i Ale-Lilla Edet

Feministiskt initiativ har bildat en kommun-
grupp i Ale-Lilla Edet. Från vänster Anammi 
Löfving, Kim Santova, Maria Svensson, Agneta 
Fasth och Eva Sundberg.

Gång på gång tas 
beslut i Ale som 
innebär att lite 

åkermark här och lite där 
försvinner. Lantbrukare 
brukar säga att de vill ha 
större sammanhängande 
marker, inte sönderstyckade. 
Alla vet att det är ohållbart 
men det är bara Miljöpartiet 
som säger något. Centerpar-
tiet säger ingenting men är 
kritiska när Miljöpartiet gör 
det. Miljöpartiet står bakom 
de beslut vi tagit i Ale om att 
bygga i våra större orter där 
vi har skolor, omsorg och 
service. Hållbar utveck-
ling bygger mycket på att 
utnyttja resurser effektivt. 
Hållbar utveckling är en 
grundpelare för Miljöpar-
tiet.   

När det gäller bredband 
och kollektivtrafi k är det 
knappast troligt att Mil-
jöpartiet skulle motarbeta 
förbättringar, eller? Var har 
ni fått det ifrån? Tvärtemot 
så var det ett enigt fullmäk-
tige i april som beslutade 
att lägga 750.000:- på just 
bredbandsutbyggnaden. 

Det är roligt att Center-
partiet engagerar sig i frågan 
om mat till våra barn och 
äldre. Ni skriver att ni vill 
följa svensk lag. Bra. Det 
förutsätter vi att alla gör. 
Problemet är att dagens 
livsmedelsproduktion är 
långt ifrån hållbar. Det 
används alldeles för mycket 
bekämpningsmedel och 
kemiska tillsatser som sedan 
följer med i det vi serverar 

i skolor och äldreboenden 
samtidigt som ekosystemet 
rubbas. Miljöpartiet vill 
öka andelen mat som tagits 
fram utan bekämpningsme-
del. Centerpartiet ingår i 
alliansen som har haft fyra 
år på sig och tagit fram 
fl era kostprogram utan att 
andelen ekologiskt ökat 
nämnvärt . Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet föreslog i en 
motion 2012 att Ale skulle 
öka andelen ekologiskt, 
närodlat och säsongsanpas-
sat. Lagom sent för att missa 
kostprogrammet 2014 har 
vi nu bjudits in att diskutera 
kostprogrammet 2015…..     

Peter Rosengren
Carlos Trischler

Miljöpartiet

I förra veckans nummer 
frågar aledemokraterna 
vad den blocköverskri-

dande skolöverenskommel-
sen innebär. De undrar vad 
vi som är med i överens-
kommelsen ska göra för att 
lösa de utmaningarna som 
fi nns i skolan i Ale idag.
Menar de verkligen allvar? 
Har de varit i fullständig 
medieskugga de senaste 
månaderna? Inte lyssnat 
på föredragningar i utbild-
ningsnämnden?

I Göteborgs-Posten, 
Alekuriren, Sveriges radio, 
på Ales egen hemsida och 
i utbildningsnämnden 
har programmet ”I Ales 
skolor vill vi lära oss mer” 
presenterats. Arbetet med 
tvärfunktionella fokusgrup-
per som innehåller 150 
pedagoger från vår egen 
verksamhet som ska ta fram 
förslag på förändringar och 
förbättringar inom skolan. 

Hur kan aledemokraterna 
ha missat det?

Det arbetet är resultatet 
av en blocköverskridande 
skolöverenskommelse. 
Andra nödvändiga beslut 
som politiken behöver fatta 
för att ta ett krafttag över 
resultaten i skolan är det 
systematiska kvalitetsarbetet, 
effektivare organisation och 
en resursfördelningsmod-
ell som innebär att skolor 
har olika behov och därför 
också får olika mycket 
medel. Även här fi nns det en 
enighet från samtliga partier 
i nämnden.
I samma nämnd som 
aledemokraterna också är 
representerade. 

Skolutveckling sker inte 
genom att politiker står och 
skriker nej! Skolutveckling 
sker inte genom att partier 
ena veckan vill att staten 
ska bestämma över skolan 
(AD insändare vecka 47 

2013), för att nästa vecka 
(vecka 48 2013) vilja att alla 
skolor ska vara kommunala 
friskolor. Här kan man lätt 
få intrycket att aledemokra-
terna vill att ”någon annan” 
ska ta ansvar för skolan, så 
länge de själva inte behöver 
vara med. 
Skolutveckling sker inte 
genom att man förklarar vår 
egen personal är inkom-
petent, vår personal som 
i många fall ha fl era år av 
studier bakom sig för att 
vara just pedagoger och 
därmed är att betrakta som 
proffs (insändare vecka 14 
2014).

Skolutveckling sker 
genom samverkan. Samver-
kan mellan politiker och 
samverkan mellan politiken 
och de som jobbar i skolan. 
Skolutveckling sker genom 
seriöst och målmedvetet ar-
bete mot gemensamma mål. 
Skolutveckling sker genom 

att använda sig av evidens-
baserade och beforskade 
metoder. Skolutveckling 
sker först när lekmän lyssnar 
på professionen. 

Det är det vi gör i den 
blocköverskridande skolöv-
erenskommelsen!

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
1:e vice ordförande Utbildnings-

nämnden
Fredrik Johansson (M)

Gruppledare
Elaine Björkman  (S)

Gruppledare
Rose-Marie Fihn (FP)

Gruppledare
Johnny Sundling (V)

Gruppledare
Boel Holgersson (C)

Gruppledare
Peter Rosengren (MP)

Gruppledare
Sune Rydén (KD)

Gruppledare

Man undrar vad 
du grundar dina 
fantasier och galna 

utspel på denna gång. Ett 
par lösryckta snabbfrå-
gor om vilken person jag 
föredrar framför en annan? 
I politiken ter det sig nog 
rimligt för de fl esta att 
välja någon som öppnar för 
dialog framför en odemo-
kratisk tjurskalle som vägrar 
att samtala under en hel 
mandatperiod. Du har inga 
som helst belägg för vad 
du påstår om oss, men om 
man däremot tittar på hur ni 
röstar så är sanningen nära 
att ni röstar med mode-
ratledningen i 8 fall av 10, 

det vill säga vi står som ett 
mittenparti och är tungan 
på vågen i avgörande frågor. 
Vi står upp för alla männ-
iskors lika värde och det vet 
du, om inte så läs på i vårt 
principprogram. Vi är det 
parti som har den mest hu-
mana fl yktingpolitiken. Med 
våra prioriteringar hjälper 
vi absolut fl est människor 
och först och främst de som 
varken har mat eller vatten 
för dagen. SD är ensamma 
om att kritisera den ansvars-
lösa massinvandringspolitik 
som om den får fortsätta 
kommer att ta en ände med 
förskräckelse. Tänk om du 
och ditt parti kunde ägna er 

något åt att berätta vad ni 
själva vill göra istället för att 
bara försöka kasta epitet på 
andra. Med din hetsande 
agitation ställer du grupp 
mot grupp och bidrar till 
att piska upp en aggressiv 
ton i den politiska debatten 
och samhället i stort.

Du borde skämmas Paula, 
du ritade med din hatkam-
panj ännu ett nytt lågvat-
tenmärke genom att ägna 
en hel insändare åt att kasta 
epitet och nonsens. 

Robet Jansson
Sverigedemokraterna i Ale

Glöm inte Sveriges 
Nationaldagsfirande 

på Prästalunds 
Hembygdsgård i 

Starrkärr den 6 juni
För mer info se annons nästa vecka
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Måndag 2/6 kl 18.00
Spinneriet i Alafors

Paula Örn, du 
borde (s)kämmas!
– Bara fantasier och galna utspel

Miljöpartiet vill ha
mer hållbar utveckling!

Var har aledemokraterna varit?

 Riksdagskandidat Annami 
 Löfving föreläste på mötet  
 i Nödinge. 
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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)
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 

Söndag 1 juni kl. 18.00
Spelmanslaget Kafferast  
musicerar tillsammans med  

kammarkören VocAle.
Fri entré!

Kristi himmelsfärds dag, 29/5 
Kilandadagen

Kilanda kyrka 
10.00 Mässa 

11.30 Guidad tur  
i kyrkan och på kyrkogården  

av Björn Sundelid 
13.30 Konsert  

i kyrkan med gospelkören  

11.00-15.00 Marknadscafé  
och försäljning av fairtradevaror  

i församlingshemmet 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Kristi himmelsfärds dag 29 maj
Skepplanda kyrka

Trumpetmusik från tornet kl 9.45
Högmässa kl 10.00

Pierre Torwald, Ulrik Höglund – trumpet
Skepplanda kyrkokör

Präst: Ida Olenius

S:t Peder Kyrka
Högmässa kl 12.00

Pierre Torwald, Ulrik Höglund – trumpet
Präst: Ida Olenius

Hur lär man sig älska? 
Den frågan fi ck en 
gång Moder Teresa, 

då hon var på besök i Sve-
rige. Hon kom till Sverige 
från Indien för att berätta 
om ett hjälparbete för de 
allra fattigaste människorna 
där. Hon ville ge kärlek till 
de gamla och fattiga som 
låg döende på gatorna i 
Calcuttas slum. Ingen skulle 
behöva dö ensam. Moder 
Teresa och hennes medarbe-
tare började sitt hjälparbete 
med att ta sig an de döende. 
Det fanns en del som ryckte 
på axlarna. De borde gjort 
något annat för att förbättra 
Calcutta, menade man. Men 
Moder Theresa såg till att 
de döende fi ck någon att 
hålla i handen, mitt i gatus-
mutsen. 

 Hur lär man sig älska, 
frågade journalisterna Mo-
der Theresa då hon kom till 
Sverige för att ta emot ett 
pris för sitt hjälparbete. Hon 
berättade då att hon såg mer 
fattigdom i det välmående 
Sverige än i Indien. Mitt i 
rikedomen såg hon en väldig 
fattigdom. Fattigdom, på 
vad? Jo, här i västvärlden var 
man fattig på kärlek, men-
ade Moder Theresa. Det 

materiella fanns i överfl öd 
men kärlek var en bristvara. 

Hur lär man sig älska? 
Moder Teresas svar blev 
väldigt kort men ändå djupt 
innehållsrikt, genom att äls-
ka. Man lär sig älska genom 
att älska, för den kärlek som 
fi nns i varje människa växer 
genom att bli igenkänd och 
satt i omlopp. 

Alla behöver kärlek men 
var fi nns då kärleken att få? 

Budskapet är ingalunda 
unikt och vi möter det inte 
minst hos Johannes, en av 
Jesu lärjungar. Älska varan-
dra var hans motto. Såsom 
Jesus har älskat er, så skall ni 
älska varandra.

När det gäller kärleken 
tycks efterfrågan vara betyd-
ligt större än tillgångarna. 
Det verkar som om kärleken 
inte skulle kunna räcka till 
eftersom behovet är så stort.

Men det hoppfulla för 
en kärlekstörstande värld är 
att tillgångarna fi nns i rik 
mängd och de ligger i stort 
sett outnyttjade. Det är som 
om vi hade stora natur-
tillgångar av olja här ute i 
havet, väster om Vinga, som 
ännu inte blivit upptäckta. 

Men när Johannes upp-
manar oss att älska kan det 

kännas som ett väldigt krav. 
Det är en omöjlig uppgift 
att bli en Moder Teresa. Det 
räcker att se på sig själv och 
de brister man har.  Det är 
ibland inte mycket bevänt 
med kärleken i mitt eget liv.  

Men det handlar inte om 
prestationer, att jag genom 
min egen kraft skall kunna 
förändra mig själv och 
andra. I stället möter vi en 
uppfordran att ta i bruk den 
kärlek som Gud gett oss. 
Låta den kärlek som varje 
människa bär på, i sitt inre, 
få komma i omlopp. Släppa 
loss de slumrande krafter 
som fi nns inom oss. 

”Detta är kärleken”, säger 
Johannes: ”inte att vi har 
älskat Gud utan att han har 
älskat oss”.

Kärleken är en gudomlig 
gåva som vilar i vårt inre, 
ett mysterium som har sin 
källa hos Gud själv. Och det 
Kristus gör är att han för 
oss i kontakt med den kärlek 
Gud har till oss. Gång på 
gång, dag för dag, får jag ta 
emot Guds kärlek och min 
uppgift är att ge den vidare 
till andra. Särskilt till den 
som förtjänat den minst. 

Åke Andreasson
Kyrkoherde i Nödinge församling

Guds kärlek i oss
BETRAKTELSE

ÄLVÄNGEN. Minnesutställningen ”I Lars 
Gillis fotspår” tillägnas muralmåleriets 
nestor Lars Gillis som bland annat har 
levandegjort Repslagarmuseets historiska 
berättelser genom sina många målningar. 
I denna utställning visas hans olika verk 
och vidden av hans energiska skapande. Vi 
får även stifta bekantskap med hans son 
Max Anjou och hans konstnärskap i sin fars 
fotspår. 

Lars Gillis föddes i Skene den 2 okto-
ber 1929 och lade ner sin pensel efter ett 
mycket verksamt liv den 16 mars 2012. Han 
har under sina år gjort över hundra vägg-
målningar både offentligt och privat. Dem 
fl esta av dessa fi nns att beskåda i Göteborg 
med omnejd men också i Norge och USA. 
Kulturhistoriska målningar som berättar 
om det som en gång varit var hans specia-
litet och passion. Många Göteborgare har 
under årens lopp  njutit av hans målningar på 
Ljungrens Café.
På Lorensbergshotell målade han under 20 
års tid. Där fi nns målningar på alla vånings-
plan och även i trapphuset.

Till Repslagarmuseets invigning år 1996, 
hade en mycket enkel basutställning om 
tågvirke och reptillverkning producerats. 
Ganska snart växte idéerna om en väsentligt 
ändrad utställning fram. Problemet var bara 
att visa det historiska perspektivet av repsla-
garhantverkets framväxt. Det var då museet 
kom i kontakt med Lars Gillis. Lars Gillis 
stora kunnande och förmåga att bildmässigt 
visa historiska skeden blev en framgångsfak-
tor för museet. I stora målningar skildrade 

han bland annat repslageri från forntid till 
nutid.

Konstnären, eller som han kallade sig 
själv, visualiserare, Lars Gillis har betytt 
mycket för Repslagarmuseet. Museets 
vandringsutställning “Rep genom tiderna”, 
bygger till stor del på målningar framställda 
av Lars Gillis. Vandringsutställningen har 
bland annat visats på Tekniska museet i 
Stockholm och Arbetets Museum i Norrkö-
ping under sammanlagt mer än ett år. Lars 
Gillis har postumt utsetts till hedersmedlem 
i den ideella föreningen, som driver Repsla-
garmuseet, vilket inte hade varit vad är idag, 
utan Lars Gillis.

Utställningen tar stora delar museet i an-
språk och på själva repslagarbanan visas en 
30 meter lång svit som skildrar utvandrarnas 
historia från Sverige till Amerika. 
På vernissagedagen den 1 juni kommer 
Magnus Lind, ägare till Lorensbergs Hotell, 
att hålla invigningstalet. Utställningen pågår 
till och med den 13 augusti.

Seppo Rapinoja är 
entusiastisk dykare och 
undervattensfi lmare som 
dykt i de fl esta vatten. I maj 
tog han oss med till Röda 
Havets djup. Korallvärlden 
där tillhör världens rikaste 
biotoper med en enorm art- 
och färgrikedom. Vi fi ck ta 
del av fantastiska bilder på 
de mest fantasifulla fi skar 
och djur. Där fanns den re-
virskapande fjärilsfi sken och 
den lite busiga tvättbjörns-
fjärilsfi sken. Vi fi ck veta att 
skorpionfi sken är dödligt 
giftig. Däremot är pustsar-
fi sken en snäll varelse som 
tar hand om skadade fi skar. 
Hos clownfi sken är honan 

den största och starkaste. 
Det är hon som styr. Sedan 
kommer hanarna i fallande 
skala. Dör honan byter den 
starkaste hanen kön och in-
tar hennes plats. Bläckfi sken 
kan bara se svart och vitt 
trots att den är en mästare 
på kamoufl age och pratar 
via färger. Seppo berättade 
om sina möten med hajar, 
delfi ner och sköldpaddor. 
Tyvärr minskar sköldpadds-
beståndet då de förväxlar sin 
föda, maneter, med plastpå-
sar, som ger dödliga skador. 
Med uppmaningen att värna 
vår natur avslutade Seppo 
sin vackra och intressanta 
bildvisning.

Bettina Öster Tunberg 
från Kungälvsbostäder 
informerade om trygghets-
boendet Orren och Ulf 
L om tryggt boende på 
Kvarnkullen.

Bengt B påminde om 
resor. Bengt M bad oss vara 
observanta på tidig anmälan 
till Nostalgispårvagnen. Ak-
tivas nya program kommer 
runt midsommar.

Ulf L avtackade Göran 
för det stora arbete han 
lägger ned i vår förening.

Under ledning av Sara 
A sjöng vi slutligen Nu går 
sista visan.

Inga Isaksson

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 

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

Musikfest
6/6 kl 15.30-19 i Surte församlingshem
15.30 Lerum Surte Symphonic Band
16.00 Konsert ”Livet är ett tjolahejsan” 

NÖDINGE FÖRSAMLING
med barnkörerna Singing Kids, 
Popkören, Rookies, Peacedrums  
och komp-gruppen Real Groove.
16.30 Lerum Surte Symphonic Band
17.15 Trollkarlen AsonBsonCson 
och den talande hunden Sixten
18.00 Konsert med Blue n’ Joy 
Gospel och komp-gruppen Real 
Groove.
Servering med korv och bröd, 
kaffe och tårta. Alla intäkter går till 
Världens Barn.

Färg och form under havsytan

Målningar av Lars Gillis visas på Repslagarmu-
seet 1 juni-13 augusti.

– Målningar av Lars Gillis 

Minnesutställning
på Repslagarmuseet
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 

Söndag 1 juni kl. 18.00
Spelmanslaget Kafferast  
musicerar tillsammans med  

kammarkören VocAle.
Fri entré!

Kristi himmelsfärds dag, 29/5 
Kilandadagen

Kilanda kyrka 
10.00 Mässa 

11.30 Guidad tur  
i kyrkan och på kyrkogården  

av Björn Sundelid 
13.30 Konsert  

i kyrkan med gospelkören  

11.00-15.00 Marknadscafé  
och försäljning av fairtradevaror  

i församlingshemmet 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Kristi himmelsfärds dag 29 maj
Skepplanda kyrka

Trumpetmusik från tornet kl 9.45
Högmässa kl 10.00

Pierre Torwald, Ulrik Höglund – trumpet
Skepplanda kyrkokör

Präst: Ida Olenius

S:t Peder Kyrka
Högmässa kl 12.00

Pierre Torwald, Ulrik Höglund – trumpet
Präst: Ida Olenius

Hur lär man sig älska? 
Den frågan fi ck en 
gång Moder Teresa, 

då hon var på besök i Sve-
rige. Hon kom till Sverige 
från Indien för att berätta 
om ett hjälparbete för de 
allra fattigaste människorna 
där. Hon ville ge kärlek till 
de gamla och fattiga som 
låg döende på gatorna i 
Calcuttas slum. Ingen skulle 
behöva dö ensam. Moder 
Teresa och hennes medarbe-
tare började sitt hjälparbete 
med att ta sig an de döende. 
Det fanns en del som ryckte 
på axlarna. De borde gjort 
något annat för att förbättra 
Calcutta, menade man. Men 
Moder Theresa såg till att 
de döende fi ck någon att 
hålla i handen, mitt i gatus-
mutsen. 

 Hur lär man sig älska, 
frågade journalisterna Mo-
der Theresa då hon kom till 
Sverige för att ta emot ett 
pris för sitt hjälparbete. Hon 
berättade då att hon såg mer 
fattigdom i det välmående 
Sverige än i Indien. Mitt i 
rikedomen såg hon en väldig 
fattigdom. Fattigdom, på 
vad? Jo, här i västvärlden var 
man fattig på kärlek, men-
ade Moder Theresa. Det 

materiella fanns i överfl öd 
men kärlek var en bristvara. 

Hur lär man sig älska? 
Moder Teresas svar blev 
väldigt kort men ändå djupt 
innehållsrikt, genom att äls-
ka. Man lär sig älska genom 
att älska, för den kärlek som 
fi nns i varje människa växer 
genom att bli igenkänd och 
satt i omlopp. 

Alla behöver kärlek men 
var fi nns då kärleken att få? 

Budskapet är ingalunda 
unikt och vi möter det inte 
minst hos Johannes, en av 
Jesu lärjungar. Älska varan-
dra var hans motto. Såsom 
Jesus har älskat er, så skall ni 
älska varandra.

När det gäller kärleken 
tycks efterfrågan vara betyd-
ligt större än tillgångarna. 
Det verkar som om kärleken 
inte skulle kunna räcka till 
eftersom behovet är så stort.

Men det hoppfulla för 
en kärlekstörstande värld är 
att tillgångarna fi nns i rik 
mängd och de ligger i stort 
sett outnyttjade. Det är som 
om vi hade stora natur-
tillgångar av olja här ute i 
havet, väster om Vinga, som 
ännu inte blivit upptäckta. 

Men när Johannes upp-
manar oss att älska kan det 

kännas som ett väldigt krav. 
Det är en omöjlig uppgift 
att bli en Moder Teresa. Det 
räcker att se på sig själv och 
de brister man har.  Det är 
ibland inte mycket bevänt 
med kärleken i mitt eget liv.  

Men det handlar inte om 
prestationer, att jag genom 
min egen kraft skall kunna 
förändra mig själv och 
andra. I stället möter vi en 
uppfordran att ta i bruk den 
kärlek som Gud gett oss. 
Låta den kärlek som varje 
människa bär på, i sitt inre, 
få komma i omlopp. Släppa 
loss de slumrande krafter 
som fi nns inom oss. 

”Detta är kärleken”, säger 
Johannes: ”inte att vi har 
älskat Gud utan att han har 
älskat oss”.

Kärleken är en gudomlig 
gåva som vilar i vårt inre, 
ett mysterium som har sin 
källa hos Gud själv. Och det 
Kristus gör är att han för 
oss i kontakt med den kärlek 
Gud har till oss. Gång på 
gång, dag för dag, får jag ta 
emot Guds kärlek och min 
uppgift är att ge den vidare 
till andra. Särskilt till den 
som förtjänat den minst. 

Åke Andreasson
Kyrkoherde i Nödinge församling

Guds kärlek i oss
BETRAKTELSE

ÄLVÄNGEN. Minnesutställningen ”I Lars 
Gillis fotspår” tillägnas muralmåleriets 
nestor Lars Gillis som bland annat har 
levandegjort Repslagarmuseets historiska 
berättelser genom sina många målningar. 
I denna utställning visas hans olika verk 
och vidden av hans energiska skapande. Vi 
får även stifta bekantskap med hans son 
Max Anjou och hans konstnärskap i sin fars 
fotspår. 

Lars Gillis föddes i Skene den 2 okto-
ber 1929 och lade ner sin pensel efter ett 
mycket verksamt liv den 16 mars 2012. Han 
har under sina år gjort över hundra vägg-
målningar både offentligt och privat. Dem 
fl esta av dessa fi nns att beskåda i Göteborg 
med omnejd men också i Norge och USA. 
Kulturhistoriska målningar som berättar 
om det som en gång varit var hans specia-
litet och passion. Många Göteborgare har 
under årens lopp  njutit av hans målningar på 
Ljungrens Café.
På Lorensbergshotell målade han under 20 
års tid. Där fi nns målningar på alla vånings-
plan och även i trapphuset.

Till Repslagarmuseets invigning år 1996, 
hade en mycket enkel basutställning om 
tågvirke och reptillverkning producerats. 
Ganska snart växte idéerna om en väsentligt 
ändrad utställning fram. Problemet var bara 
att visa det historiska perspektivet av repsla-
garhantverkets framväxt. Det var då museet 
kom i kontakt med Lars Gillis. Lars Gillis 
stora kunnande och förmåga att bildmässigt 
visa historiska skeden blev en framgångsfak-
tor för museet. I stora målningar skildrade 

han bland annat repslageri från forntid till 
nutid.

Konstnären, eller som han kallade sig 
själv, visualiserare, Lars Gillis har betytt 
mycket för Repslagarmuseet. Museets 
vandringsutställning “Rep genom tiderna”, 
bygger till stor del på målningar framställda 
av Lars Gillis. Vandringsutställningen har 
bland annat visats på Tekniska museet i 
Stockholm och Arbetets Museum i Norrkö-
ping under sammanlagt mer än ett år. Lars 
Gillis har postumt utsetts till hedersmedlem 
i den ideella föreningen, som driver Repsla-
garmuseet, vilket inte hade varit vad är idag, 
utan Lars Gillis.

Utställningen tar stora delar museet i an-
språk och på själva repslagarbanan visas en 
30 meter lång svit som skildrar utvandrarnas 
historia från Sverige till Amerika. 
På vernissagedagen den 1 juni kommer 
Magnus Lind, ägare till Lorensbergs Hotell, 
att hålla invigningstalet. Utställningen pågår 
till och med den 13 augusti.

Seppo Rapinoja är 
entusiastisk dykare och 
undervattensfi lmare som 
dykt i de fl esta vatten. I maj 
tog han oss med till Röda 
Havets djup. Korallvärlden 
där tillhör världens rikaste 
biotoper med en enorm art- 
och färgrikedom. Vi fi ck ta 
del av fantastiska bilder på 
de mest fantasifulla fi skar 
och djur. Där fanns den re-
virskapande fjärilsfi sken och 
den lite busiga tvättbjörns-
fjärilsfi sken. Vi fi ck veta att 
skorpionfi sken är dödligt 
giftig. Däremot är pustsar-
fi sken en snäll varelse som 
tar hand om skadade fi skar. 
Hos clownfi sken är honan 

den största och starkaste. 
Det är hon som styr. Sedan 
kommer hanarna i fallande 
skala. Dör honan byter den 
starkaste hanen kön och in-
tar hennes plats. Bläckfi sken 
kan bara se svart och vitt 
trots att den är en mästare 
på kamoufl age och pratar 
via färger. Seppo berättade 
om sina möten med hajar, 
delfi ner och sköldpaddor. 
Tyvärr minskar sköldpadds-
beståndet då de förväxlar sin 
föda, maneter, med plastpå-
sar, som ger dödliga skador. 
Med uppmaningen att värna 
vår natur avslutade Seppo 
sin vackra och intressanta 
bildvisning.

Bettina Öster Tunberg 
från Kungälvsbostäder 
informerade om trygghets-
boendet Orren och Ulf 
L om tryggt boende på 
Kvarnkullen.

Bengt B påminde om 
resor. Bengt M bad oss vara 
observanta på tidig anmälan 
till Nostalgispårvagnen. Ak-
tivas nya program kommer 
runt midsommar.

Ulf L avtackade Göran 
för det stora arbete han 
lägger ned i vår förening.

Under ledning av Sara 
A sjöng vi slutligen Nu går 
sista visan.

Inga Isaksson

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 

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

Musikfest
6/6 kl 15.30-19 i Surte församlingshem
15.30 Lerum Surte Symphonic Band
16.00 Konsert ”Livet är ett tjolahejsan” 

NÖDINGE FÖRSAMLING
med barnkörerna Singing Kids, 
Popkören, Rookies, Peacedrums  
och komp-gruppen Real Groove.
16.30 Lerum Surte Symphonic Band
17.15 Trollkarlen AsonBsonCson 
och den talande hunden Sixten
18.00 Konsert med Blue n’ Joy 
Gospel och komp-gruppen Real 
Groove.
Servering med korv och bröd, 
kaffe och tårta. Alla intäkter går till 
Världens Barn.

Färg och form under havsytan

Målningar av Lars Gillis visas på Repslagarmu-
seet 1 juni-13 augusti.

– Målningar av Lars Gillis 

Minnesutställning
på Repslagarmuseet

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se
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 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

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

TACK

Detlev Vetter, Nödinge har 
avlidit. Född 1942 och efter-
lämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Ulla Larsson, Älvängen har 
avlidit. Född 1933 och efter-
lämnar dottern Agnetha med 
familj som närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Lennarth Ström. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 21 maj 
begravningsgudstjänst för 
Lennarth Ström, Bohus. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Olof Roxert. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 21 
maj begravningsgudstjänst 
för Olof Roxert, Backavik 
och Älvängen. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Harriet Karlsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
22 maj begravningsguds-
tjänst för Harriet Karlsson, 
Älvängen. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Skepplanda pastorat
Skepplanda torsd 29/5 kl 
10, Mässa I Olenius, trum-
petmusik från tornet kl 
9.45. Pierre Torwald, Ulrik 
Höglund – trumpet samt 
Skepplanda kyrkokör. Sönd 
1/6 kl 10, Gudstjänst I Ole-
nius. Hålanda sönd 1/6 kl 
12, Gudstjänst I Olenius. S:t 
Peder torsd 29/5 kl 12, Mässa 
I Olenius. Sönd 1/6 kl 17, 
Fest och mottagningsmässa, 
biskop emeritus Martin 
Lind samt Johannes Imberg. 
Ale-Skövde sönd 1/6 kl 12, 
Gudstjänst V Wetterling. 
Tunge sönd 1/6, se övriga. 
Skepplanda fred 6/6 kl 11-14, 
Barnens Dag, vid Skepplanda 
kyrka – för alla barn 0-100 
år, fika, korv, bröd, fisk-
damm, fåruppvisning, Bettys 
hundar och lite till  samt en 
spännande föreställning för 
barnen inne i kyrkan.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Kl 14, Finsk högmässa, 
Olenius. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isac-
0son.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Tisd 27/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
28/5 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet - Terminsavslutning. 

Lörd 31/5 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 1/6 kl 
11, Gudstjänst, Soheila Fors. 
Nattvard. Kyrkkaffe. Tisd 
3/6 kl 8-9, Bön. Kl 19, För-
samlingsledningsmöte.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 28/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sista gången 
innan sommaruppehållet. 
Välkommen! Sönd 1/6 kl 
11, Sommarandakt. Ylva 
Hagman. Enkelt fika. Onsd 
4/6 kl 18:30, Tonår: Avslut-
ning. Onsd 4/6 kl 18:30, 
Sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Fika. Vid sämre 
väder, är vi inne i kyrkan i 
stället. Det kan bli ändringar 
i detta program, men www.
surtemissionskyrka.se har 
alltid ett aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsd 28/5 kl 18.30, Scouter i 
alla åldrar förbereder Kilanda  
Marknad. Torsd 29/5 kl 
11-15, KILANDA MARK-
NAD. Onsd 4/6 kl 18.30, 
Tonår - ÄventyrarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 29/5 KILANDA 
MARKNAD. Kilanda 
kyrka kl 10, Mässa, Nilsson. 
Kilanda kyrka kl 13.30, Gos-
pelkonsert! Sönd 1/6 Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, Nils-

son. Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Göte Siverbo. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst, 
Nilsson. Spelmanslaget Kaf-
ferast musicerar tillsammans 
med Kammarkören VocAle. 
Onsd 4/6 Björkliden kl 
14.30, Mässa, Nordblom.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sönd 1/6 kl 18, Caféguds-
tjänst  Leif Jöngren m fl. 
Tisd 3/6 kl 10, Tisdagsbön. 
Tors 5/6 kl 19.30, Köröv-
ning.

Nödinge församling
Tors 29/5 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Mässa i vårens tid, 
Åke Andreasson. Fre 30/5 
kl 9.30-16: Pilgrimsvand-
ring från Gunnareds kyrka 
till Nödinge kyrka. Reine 
Bäck. Lör 31/5 kl 9.30-16: 
Pilgrimsvandring med inle-
dande morgonbön i Nödinge 
kyrka, därefter vandring till 
Starrkärrs kyrka. Åke Andre-
asson och Ann-Christine 
Grosshög. Sön 1/6 kl 11 i 
Surte kyrka: Gudstjänst i 
pingsttid, Reine Bäck.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 28/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 1/6 
kl 11, Gudstjänst. Onsd 4/6 
kl 19, Sång bibelläsning och 
bön.

Vår älskade Mamma
Svärmor och Mormor

Ulla Larsson

* 28 maj 1933

har idag lämnat oss.

Älvängen
11 maj 2014

AGNETHA och HÅKAN
Johan och Meche
Oskar och Frida
Broder Roland

med familj

Ljuvt är att vila när

    krafterna domna

Skönt i den eviga vilan

    få somna

Pappa har räckt ut

handen

Mamma har fattat den

På den andra sidan

mötas de igen...

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Ett varmt tack till all
personal på Häljebo,

Vikadamm för god och
kärleksfull omvårdnad.

Vår älskade

Ulla Knutsson

* 20 april 1945

har idag lämnat oss 
i sorg och saknad.

Nödinge
20 maj 2014

REIDAR
JIM och KRISTINA

Sebastian  Jakob
Linnea

MARTIN 
och ANNA-LENA

Alexander  Matilda
Släkt och vänner

Sov i ro, min kära Maka

Sov i ro vår lilla Mor

Ingen vet, hur vi Dig

sakna

Ack vad tomheten är

stor

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdag 10 juni 

kl 13.00 i Nödinge kyrka,
varefter inbjuds till

församlingshemmet.
O.s.a. till

www.gillisedmanmuhls.se
eller tel. 0300-45 90 80 
senast torsdag 5 juni.

Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden

gåvotel. 0200-88 24 00.
Ljus klädsel.

Tack till personalen på
IVA, Östra sjukhuset, för

god omvårdnad.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår käre

Erik Karlsson

vid hans bortgång, för
de vackra blommorna
och minnesgåvorna till
Afasiföreningen, vill vi

framföra vårt varma
tack.

BERTIL och GERTRUD
Brorsbarn med familjer
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Grattis
Julia

på 10-årsdagen den 25/5. 
Många kramar och pussar 

från Mamma, Pappa, 
Jonathan, Farmor och 

Mormor.

Grattis
Jessica Ljunggren
på 25-årsdagen

önskar ”Kurrarna”

Grattis
Idor

på 70-årsdagen önskar 
Ingela, Janet, Martin, 

Simba & Zelma

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
1000-20000 kontant. Allt av 
intresse. Privat.

tel. 0722-78 34 90
el. 0737-75 41 04

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum.
tel. 0735-01 45 63

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

UTHYRES
Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 

Arbetshöjd: 10,5m. Räckvidd: 
6,8m. Finns i Lödöse.
tel. 0760-07 59 85

Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

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.
Även målning och tapetsering 
utföres. 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

Bakluckeloppis vid ICA Maxi
Kungälv. Varje lördag kl 11-15. 
Pris 140kr, ingen
förbokning. Välkommen!
tel. 0760-67 15 45

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

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

Valp/unghundskurs.
Utveckla en mycket god 
relation och samhörighet 
med hunden. Vi tränar 
på inkallningar, lär 
oss grundläggande 
dressyrprinciper. Sitt- 
och liggövningar, men vi 
provar också på agility 
för att uveckla hundens 
koordination. Lättare nos 
arbete ingår också. Vi håller 
till i inhägnat område centralt 
i Nödinge. Kurstillfällen:
16 juni 18-19.30, 23 juni 
18-19.30, 30 juni 18-19-30, 
7 juli kl 18-18.30.
Pris 800 kr. Anmälan till
rapports@telia.com
el. 073-500 70 78
Utbildad instruktör och 
verksam sedan 1993. 
Problemhundsanalyser mm.
F skatt finns.

Hundhotell i hemmamiljö
i Bohus. För priser & tjänster:
www.doggiedog.se eller ring 
Stina på
tel. 0709-56 26 56.

Stort tack till alla härliga 
barn och föräldrar som var 
med på vår Fritidshemmens 
dag 13/5. Extra tack till alla 
företag som varit med och 
sponsrat oss: Blomsterri-
ket, Nols färg, ICA Kvantum, 
Pfagers ljuva hem, Kicks, 
Nille, Gulf, Vakna!, Bilverk-
stan´i Kareby, Lekia, Älv-
foto, Bergendahls, Hälso-
kostbolaget, Mobilizera, 
Studio4, Swenheimers och 
Drömhuset.

Fritidspersonalen på 
Nödingeskolan

Tack alla som stöttade 
Skepplanda BTK:s cup 
24-25 maj. Stort tack till 
alla SBTK-medlemmar och 
företagare som bidrog 
med fina och populära vin-
ster till vårt Cuplotteri; 
Ale El, Bengts Husvagnar i 
Alvhem, Bergendahls blom-
mor, Blomsterriket, Coop 
Extra Älvängen, Drömhuset, 
Estrella, Ica Supermarket 
Älvängen, ImeO ortopedi, 
JiO Eltjänst, Kicks, Knape-
gården, Kärcher, Nols Färg, 
Nordic Wellness, Sportlife, 
st1, Team Sportia, Tempo 
Skepplanda, Thunbergs 
handelsträdgård, Zoonet, 
Älvblomman och Älvleken. 
Alekuriren tackas för de 
fina diplomen till alla spe-
lare. Ett stort och varmt 
tack till alla som på olika 
sätt hjälpte till före och 
under cupen! Slutligen tack 
alla deltagande lag för att 
ni bidrog till att skapa en 
härlig atmosfär på Forsval-
len under cupdagarna. Väl-
komna tillbaka 2015.

Skepplanda BTKs
Cupledning 2014

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes.

Håkan Persson, Hålanda

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes (bortrest).

Ingemar Holmqvist
Hålanda

VECKANS ROS

TACK

UNDANBEDES

Ett varmt tack till Ale kon-
takt och besöksverksamhet 
och särskilt till Lissmarie 
för den fina “hemliga” resan 
den 22/5. Resan gick mot 
söder till kaffet på Björkäng 
och vidare till Torekov och 
sedan mot Margretetorp där 
vi bjöds på middag. Det är 
en uppskattad gest för de
insatser medlemmarna 
utför.

86 tacksamma resenärer 

Stort tack till Mariana och 
Benny Lundin för att ni tog 
hand om mitt barnbarn på 
tåget fredag 23 maj

Mormor

Ett stort tack till Jan på NCC 
som jobbade fm torsd 22 
maj på Jordfallsbron. Där 
fick jag motorstopp och Jan 
försökte då få igång bilen. 
Det lyckades inte men Jan 
hittade en lucka där bilen 
kunde stå t.v. Tack också 
Britt-Marie med startka-
blarna och de uppmunt-
rande orden. Sist men inte 
minst Roger från Nödinge 
som tog tillvara på min 
kvarglömda ryggsäck och 
sedan via ”nätet” lycka-
des lämna över denna. Stort 
tack alla vägens hjältar och 
hjältinnor. PS. Sätter in en 
extra slant på RK som Tack. 
Kram till er

Barbro

Onsdag 21 maj var det ett 
glatt gäng barn som plan-
terade grönsaker i vår 
odlingsbädd. Dagen därpå 
var det söndertrampat 
och markeringspinnar var 
avbrutna. Besvikna barn 
och pedagoger undrar vem 
som vill förstöra för oss?

Monica, Helena och Anna
Pedagoger på Nolhagens 

förskola

VECKANS RIS

Lotteri för Ale demensför-
ening. Rosa lott serie E: 39, 
73, 128, 6. Vinst avhämtas 
hos Bengt Larsson, Bärslid 
9. 44640 Skepplanda. Tel 
0303-33 89 45

ÖVRIGT
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Grattis
Julia

på 10-årsdagen den 25/5. 
Många kramar och pussar 

från Mamma, Pappa, 
Jonathan, Farmor och 

Mormor.

Grattis
Jessica Ljunggren
på 25-årsdagen

önskar ”Kurrarna”

Grattis
Idor

på 70-årsdagen önskar 
Ingela, Janet, Martin, 

Simba & Zelma

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
1000-20000 kontant. Allt av 
intresse. Privat.

tel. 0722-78 34 90
el. 0737-75 41 04

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum.
tel. 0735-01 45 63

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

UTHYRES
Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 

Arbetshöjd: 10,5m. Räckvidd: 
6,8m. Finns i Lödöse.
tel. 0760-07 59 85

Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

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.
Även målning och tapetsering 
utföres. 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

Bakluckeloppis vid ICA Maxi
Kungälv. Varje lördag kl 11-15. 
Pris 140kr, ingen
förbokning. Välkommen!
tel. 0760-67 15 45

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

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

Valp/unghundskurs.
Utveckla en mycket god 
relation och samhörighet 
med hunden. Vi tränar 
på inkallningar, lär 
oss grundläggande 
dressyrprinciper. Sitt- 
och liggövningar, men vi 
provar också på agility 
för att uveckla hundens 
koordination. Lättare nos 
arbete ingår också. Vi håller 
till i inhägnat område centralt 
i Nödinge. Kurstillfällen:
16 juni 18-19.30, 23 juni 
18-19.30, 30 juni 18-19-30, 
7 juli kl 18-18.30.
Pris 800 kr. Anmälan till
rapports@telia.com
el. 073-500 70 78
Utbildad instruktör och 
verksam sedan 1993. 
Problemhundsanalyser mm.
F skatt finns.

Hundhotell i hemmamiljö
i Bohus. För priser & tjänster:
www.doggiedog.se eller ring 
Stina på
tel. 0709-56 26 56.

Stort tack till alla härliga 
barn och föräldrar som var 
med på vår Fritidshemmens 
dag 13/5. Extra tack till alla 
företag som varit med och 
sponsrat oss: Blomsterri-
ket, Nols färg, ICA Kvantum, 
Pfagers ljuva hem, Kicks, 
Nille, Gulf, Vakna!, Bilverk-
stan´i Kareby, Lekia, Älv-
foto, Bergendahls, Hälso-
kostbolaget, Mobilizera, 
Studio4, Swenheimers och 
Drömhuset.

Fritidspersonalen på 
Nödingeskolan

Tack alla som stöttade 
Skepplanda BTK:s cup 
24-25 maj. Stort tack till 
alla SBTK-medlemmar och 
företagare som bidrog 
med fina och populära vin-
ster till vårt Cuplotteri; 
Ale El, Bengts Husvagnar i 
Alvhem, Bergendahls blom-
mor, Blomsterriket, Coop 
Extra Älvängen, Drömhuset, 
Estrella, Ica Supermarket 
Älvängen, ImeO ortopedi, 
JiO Eltjänst, Kicks, Knape-
gården, Kärcher, Nols Färg, 
Nordic Wellness, Sportlife, 
st1, Team Sportia, Tempo 
Skepplanda, Thunbergs 
handelsträdgård, Zoonet, 
Älvblomman och Älvleken. 
Alekuriren tackas för de 
fina diplomen till alla spe-
lare. Ett stort och varmt 
tack till alla som på olika 
sätt hjälpte till före och 
under cupen! Slutligen tack 
alla deltagande lag för att 
ni bidrog till att skapa en 
härlig atmosfär på Forsval-
len under cupdagarna. Väl-
komna tillbaka 2015.

Skepplanda BTKs
Cupledning 2014

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes.

Håkan Persson, Hålanda

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes (bortrest).

Ingemar Holmqvist
Hålanda

VECKANS ROS

TACK

UNDANBEDES

Ett varmt tack till Ale kon-
takt och besöksverksamhet 
och särskilt till Lissmarie 
för den fina “hemliga” resan 
den 22/5. Resan gick mot 
söder till kaffet på Björkäng 
och vidare till Torekov och 
sedan mot Margretetorp där 
vi bjöds på middag. Det är 
en uppskattad gest för de
insatser medlemmarna 
utför.

86 tacksamma resenärer 

Stort tack till Mariana och 
Benny Lundin för att ni tog 
hand om mitt barnbarn på 
tåget fredag 23 maj

Mormor

Ett stort tack till Jan på NCC 
som jobbade fm torsd 22 
maj på Jordfallsbron. Där 
fick jag motorstopp och Jan 
försökte då få igång bilen. 
Det lyckades inte men Jan 
hittade en lucka där bilen 
kunde stå t.v. Tack också 
Britt-Marie med startka-
blarna och de uppmunt-
rande orden. Sist men inte 
minst Roger från Nödinge 
som tog tillvara på min 
kvarglömda ryggsäck och 
sedan via ”nätet” lycka-
des lämna över denna. Stort 
tack alla vägens hjältar och 
hjältinnor. PS. Sätter in en 
extra slant på RK som Tack. 
Kram till er

Barbro

Onsdag 21 maj var det ett 
glatt gäng barn som plan-
terade grönsaker i vår 
odlingsbädd. Dagen därpå 
var det söndertrampat 
och markeringspinnar var 
avbrutna. Besvikna barn 
och pedagoger undrar vem 
som vill förstöra för oss?

Monica, Helena och Anna
Pedagoger på Nolhagens 

förskola

VECKANS RIS

Lotteri för Ale demensför-
ening. Rosa lott serie E: 39, 
73, 128, 6. Vinst avhämtas 
hos Bengt Larsson, Bärslid 
9. 44640 Skepplanda. Tel 
0303-33 89 45
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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


