
25-årskalas
i Kilanda

Nu går fl yttlassen
till Kronogården

I väntan på
elbussen

På torsdag är det premiär för Kulturskolans egenproducerade musikal ”Jag är din fördom” i Ale gymnasium.

Premiären närmar sig
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Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Ingen ung  
utan jobb!

www.ale.nu

TILLSAMMANS
FÖRBÄTTRAR
VI ALE

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

varje dag
matglädje

10 för

Gäller 4/6–8/6

FRALLRACE! 
Dahls 70 g. Jfr. pris 2:-/st

Ord. pris 4,95/st

Göteborgsvägen 98, 445 55 SurteÖppettider: 
Mån - Fre 09.00-18.00
Lör 11.00-15.00

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

NYA HONDA CIVIC TOURER
Pris från: 195.900:-
”En körupplevelse som få andra kan matcha.”
”Honda har tänkt på detaljerna.”
Vi Bilägare, Calle Carlquist

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Tack alla Alebor 
som röstade på Folkpartiet
liberalerna i EP-valet!

Tack alla  
valarbetare!



Trots att 1,5 miljon 
judar avrättades 
i Auschwitz och 

Birkenau strax utanför den 
polska kulturstaden Krakow 
fi nns det fortfarande röster 
som ifrågasätter om det 
verkligen har hänt. Jag hade 
i helgen möjligheten att för 
första gången själv bevittna 
platserna där ondskans bru-
talitet gjort ett av sina störs-
ta avtryck. Det är på ganska 
skakiga ben man återvänder 
efter en guidad rundvand-
ring. Man skäms nästan 
över att vara människa, men 
imponeras samtidigt över att 
en nation som Polen lyckats 
”förlåta” och gå vidare. 
Glömt har de defi nitivt inte 
gjort och skälet till att de 
varit noga med att bevara 
allt bygger på uppfattningen 
att denna tidsepok alltid ska 
påminna oss om vad som 
kan hända och att det aldrig 
får ske igen. Jag rycker till 
när guiden beskriver hur 
barn och gravida gasades 
ihjäl. På något sätt känns 
de mer oskyldiga och 
försvarslösa än övriga. När 
nyheterna i samma stund 
rapporterar om hur det blå-
ser nya högerextrema vindar 
över Europa känns det ännu 
mer viktigt att upprepa vår 
kontinents mörkaste kapitel. 
Det är trots allt bara 70 år 
sedan och vissa verkar inte 
ha lärt sig någonting sen 
dess. Kanske borde EU som 

den fredsbevarande faktorn 
i Europa ge medlemssta-
terna i uppdrag att införa 
obligatoriska studiebesök till 
Auschwitz och Birkenau för 
unionens tonåringar? Det 
vore att lägga en bra grund 
för ett mer respektfullt och 
hänsynstagande samhälle. 
Det ska inte vara möjligt 
att i vår tid med all den 
dokumentation som fi nns 
ifrågasätta vad som händer 
under andra världskriget. En 
sådan uppfattning ska aldrig 
kunna få fäste. Det är lika 
dumt som att ifrågasätta sin 
egen existens.

Bussarna kommer i kara-
vaner till de forna koncen-
trations- och avrättnings-
lägrena utanför Krakow. 
Turismen fl ödar och om 
något kan ha en läkande 
effekt så är det väl möjligen 
den ekonomiska avkastning-
en idag drygt 70 år efter 
förintelsen. Just turismen är 
en näring som fortsätter att 
växa. Här måste även Gö-
taälvdalen rusta sig bättre 
i framtiden. Det pågår en 
rad samverkansprojekt och 
stimulansåtgärder för att 
hjälpa de företagare som 
försöker – fast det behövs 
en motor. Det räcker inte 
med ideella glasbruks- 
och repslagarmuseum. 
Det behövs något mer, 
något unikt. Ale kommuns 
satsning på en vikingagård 

var riktig. Vikingatiden har 
engagerat människor i alla 
tider, men vad hände med 
satsningen? I sommar har 
gården inte ens öppet. Nu 
driver kommunledningen 
en ny linje med att utreda 
möjligheten att anlägga en 
campingplats i anslutning 
till vikingagården. Det 
skulle delvis medföra att det 
läggs en grund för ett ökat 
besöksantal, men risken är 
samtidigt stor att kommu-
nen plötsligt står med både 
en tom vikingagård och en 
campingplats utan husvag-
nar. Därför måste entrepre-
nörerna kopplas in snarast 
möjligt. Den som är intres-
serad av att driva camping-
plats bör också få chansen 
att utveckla vikingagården. 
Då skulle vi plötsligt få ett 
vikingaturistmål som till och 
med har öppet. 

Förslag till EU

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

VECKA 23         NUMMER 22|02 LEDARE

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, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 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

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

GUIDAD NATURVANDRING
Rapenskårs lövskogar, Ale kommun
Tisdag 3 juni, kl 18-21 
Vandring i gamla lövskogar 
utefter Grönån. Växter, fåglar och 
kulturlämningar utlovas. Vandringen 
är gratis. Glöm inte fikakorgen. 
Samling vid Forsvallen, Skepplanda. 
Välkomna! Västkuststiftelsen

Visor i 
Prästalund

Torsdag 12 juni kl 18.30
Lars-Eric och Johan Frendberg

Ta gärna med kaffekorg
Entré: 70:- Välkomna!

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:

Vill Ni också synas  
i sommarnumret  
som kommer ut vecka 29?

Bokning och manus vill vi ha  
senast måndag 23 juni. 
 

Ring eller maila Björn på  
0303-333 732, bjorn@alekuriren.se eller 
Kent på 0704-38 52 58, kent@alekuriren.se

Alla hushåll 
och företag  

i Ale och 
Lilla Edet

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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NOL. Folkpartiets lis-
tetta, Rose-Marie Fihn, 
ser fram mot ännu en 
valrörelse.

Som tidigare är det 
skola och omsorgsfrå-
gorna som hon vurmar 
särskilt för, men num-
mer ett är människors 
lika värde.

– Att förbjuda tiggeri 
eller att säga nej till 
fl yktingar som fl yr för 
sina liv är otänkbart för 
mig!

Efter 16 år i opposition och 
fl era hundra kritiska insän-

dare fi ck Rose-Marie Fihn 
(FP) återigen uppleva en 
mandatperiod vid makten 
när Alliansen tillsammans 
med Aledemokraterna tog 
över efter valet 2010.

– Det är klart att det har 
varit roligt att kunna påver-
ka mer direkt, men det har 
också varit svårt. Det är helt 
klart lättare att sitta i opposi-
tion och skriva insändare om 
allt man inte är nöjd med, 
säger hon och ler med livets 
dryck på termos i handen.

Rose-Marie Fihn var ock-
så med när borgarna styrde 
1991-94. Hon satt då som 
kommundelsnämndens ord-
förande i Nol.

– Det var rörigt och orätt-
vist med kommundelarna. 
Att dessa försvann är jag väl-

digt glad över. Framför allt 
märktes det i skolan. Nivån 
på Ales skolor skiljde sig åt 
beroende på vilken kom-
mundel du bodde i. Det blev 
bättre när kommundelarna 
försvann, men inte helt bra. 
Nu har vi tillsammans med 
oppositionen beslutat om ett 
nytt resursfördelningssystem 
som ska medföra att beho-
ven och förutsättningarna 
för undervisningen styr hur 
mycket pengar varje enskild 
skola får, säger Rose-Marie 
Fihn och vi har snabbt kom-
mit in på en av Folkpartiets 
profi lfrågor.

– Jag önskar att vi hade 
kommit längre i skolans 
förändringsarbete, men det 
tar tid att förnya en så stor 
verksamhet. Mycket har re-
dan blivit bättre. Vi vill dock 
fortsätta höja statusen på lä-
raryrket, vilket införandet av 
karriärtjänster är en del av. 
Vi har också tagit beslut om 
lärarlegitimation, vilket för 
mig är en självklarhet. Du 
låter bara en kirurg operera 
dig och varför skulle en per-
son utan legitimation få un-
dervisa våra barn?

Tråkigaste beslutet
Under rubriken skola ryms 
också mandatperiodens tuf-
faste och bästa beslut. Att 
tvingas lägga ned Ale gym-
nasium var enligt Rose-Ma-
rie Fihn det tråkigaste hon 
varit med om.

– Det var under många år 
ett fl aggskepp och en säll-
synt framgångssaga. Jag var 

med när skolan planerades 
och lyssnade till rektorerna 
Kerstin Malcus Elvings 
och Roland Färdmars pe-
dagogiska visioner för verk-
samheten. Det blev succé, 
men tiderna förändras och 
med dagens snabba kom-
munikationer är det inte 
konstigt att ungdomar hellre 
vill studera i Göteborg. Det 
var ett klokt beslut och att vi 
nu har kommit överens över 
blockgränsen att vara eniga 
kring i skolpolitiken borgar 
för en stabilitet som tidiga-
re har saknats. Jag är väldigt 
stolt över överenskommel-
sen, men beklagar samtidigt 
att inte Aledemokraterna 
valde att gå med.

– Skolan i Ale behöver 
känna ett brett stöd. Den är 
för viktig för att bråka om.

Många av Rose-Maries 
insändare under åren har 
handlat om vård- och om-
sorg, inte minst hemtjäns-
ten, som hon själv tvingats 
använda sedan en trafi ko-
lycka 1978.

– Jag motionerade om en 
omsorgsgaranti som innebar 
att du skulle slippa betala för 
tjänster som inte utfördes. 
Inga fasta avgifter. Den be-
viljades aldrig, men nu har vi 
under mandatperioden drivit 
igenom att du som hem-
tjänsttagare bara betalar för 
den faktiska tiden som per-
sonalen är hemma hos dig. 
De loggar in när de kommer 
och loggar ut när de går. Det 
är ju i princip samma sak och 
upplevs väldigt positivt, sä-
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Kyrkan eller Folkets Hus
Statlig skola eller kommunal skola
Kött eller fi sk
SMS eller vykort
Låg ränta på lånen eller Hög ränta på sparkontot

FIHN FÖREDRAR

Fihn är nöjd
med det mesta

– Men vill bädda för fl er företagsetableringar
Eget bibliotek. Rose-Marie Fihn är en bokmal och allra bäst gillar hon Dan Anderssons böcker.

Rose-Marie Fihn har inget emot att posera i solen.

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

ROSE-MARIE FIHN (FP)

Ålder: 65
Bor: Nol
Familj: Dottern Alexandra, 
barnbarnen Christoffer 20 
och tvillingarna Jennifer och 
Melinda 10 år.
Politiska uppdrag: Grupp-
ledare för Folkpartiet i 
kommunfullmäktige, 2:a vice 
ordförande i Kommunsty-
relsen, 2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott, ordförande i Rådet 
för funktionshinderfrågor, 
ledamot i Demokratibered-
ningen, ledamot i Jävsnämn-
den och ordförande i Ale 
kommuns Valberedning.
Gör mig glad: ”Mina barn-

barn”.
Retar mig: ”När folk inte 
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lika mycket värda”.
Gör jag för miljön: ”Köper 
närodlat och svenskt kött”.
Längtar jag efter: ”En liberal 
valseger skulle sitta fi nt”.
Ett beslut som statsminister: 
”Då skulle jag höja pensio-
nerna”.
Favoritsida på nätet: ”Haha, 
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någon som känner mig. Face-
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Vet vi inte om Fihn: ”Jag pra-
tar fl ytande spanska, tyska 
och engelska samt grekiska 
till husbehov”.
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När? Skolans ddaagg,, Mån 9 jjuunni kl 19.30
Var? Gamla Gymnastiksalen, Bohusskollaan
PPris? Du väljer själv! Allt överskott

ggåår till Vaknafonden
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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.

VÄLKOMMEN TILL 

STARRKÄRRS SKOLA 
SOM FYLLER 100 ÅR!

Det fi rar vi med att ha öppet hus den 11 juni 
mellan klockan 10.00-17.00 

Med lunchstängt mellan klockan 11.00-13.00

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 ALE. Ale har klättrat 
180 platser på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över företagsklimatet i 
kommunen de senaste 
två åren.

Nu ska detta fi ras och 
målet är att bli ännu 
starkare.

Ales näringsliv bjuds 
in till ett seminarium 
med självaste Magnus 
Samuelsson – en gång 
världens starkaste man.

Ales framsteg i årets ranking 
av företagsklimatet ger en tyd-
lig bild av hur viktigt det är att 
kommunen med både tjänste-
män och politiker tillsammans 
med det lokala näringslivet ar-

betar för ett gynnsamt klimat. 
– Detta kan företagare och 

kommun åstadkomma med en 
gemensam målbild av närings-
livsutvecklingen i Ale, säger 
Lisa Esberg, tf näringslivs-
chef, och fortsätter:

– Därför är det viktigt att 
vi träffas och pratar om hur 
vi kan bli ännu bättre och till-
sammans tar tillfället i akt och 
firar vår framgång.

Idrottsmannen Magnus 
Samuelsson har nått framgång 
i många av sina åtaganden 
även utanför sitt idrottsutö-
vande. Vi minns han från Let’s 
Dance där han i par med An-
nika Sjöö tog hem segern för 
fem år sedan, men framför allt 
är det som världens starkaste 
man vi tänker på honom. En 

titel han bar 1998.
Fredag 13 juni på Sjöval-

len i Alafors håller Magnus 
Samuelsson ett lunchföredrag 
om motivation, självkänsla 
och hur man når uppsatta mål. 
Föranmälan krävs.

Ales näringsliv ska 
bli ännu starkare

Magnus Samulesson gästar Ale 
för att inspirera företagare.

Magnus Samuelsson är inbjuden för att föreläsa om konsten att nå uppsatta mål. Syftet är att fira Ales 
klättring i rankingen av det lokala näringslivsklimatet och målet är självklart att fortsätta klättra...

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö



VECKA 23         NUMMER 22|04

När? Skolans ddaagg,, Mån 9 jjuunni kl 19.30
Var? Gamla Gymnastiksalen, Bohusskollaan
PPris? Du väljer själv! Allt överskott

ggåår till Vaknafonden

E n
 

V
a

k
n

a
f

ö
r

e
ställn

i

n
g

 
o

m
 

l

i
v

e t

 
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.

VÄLKOMMEN TILL 

STARRKÄRRS SKOLA 
SOM FYLLER 100 ÅR!

Det fi rar vi med att ha öppet hus den 11 juni 
mellan klockan 10.00-17.00 

Med lunchstängt mellan klockan 11.00-13.00

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 ALE. Ale har klättrat 
180 platser på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över företagsklimatet i 
kommunen de senaste 
två åren.

Nu ska detta fi ras och 
målet är att bli ännu 
starkare.

Ales näringsliv bjuds 
in till ett seminarium 
med självaste Magnus 
Samuelsson – en gång 
världens starkaste man.

Ales framsteg i årets ranking 
av företagsklimatet ger en tyd-
lig bild av hur viktigt det är att 
kommunen med både tjänste-
män och politiker tillsammans 
med det lokala näringslivet ar-

betar för ett gynnsamt klimat. 
– Detta kan företagare och 

kommun åstadkomma med en 
gemensam målbild av närings-
livsutvecklingen i Ale, säger 
Lisa Esberg, tf näringslivs-
chef, och fortsätter:

– Därför är det viktigt att 
vi träffas och pratar om hur 
vi kan bli ännu bättre och till-
sammans tar tillfället i akt och 
firar vår framgång.

Idrottsmannen Magnus 
Samuelsson har nått framgång 
i många av sina åtaganden 
även utanför sitt idrottsutö-
vande. Vi minns han från Let’s 
Dance där han i par med An-
nika Sjöö tog hem segern för 
fem år sedan, men framför allt 
är det som världens starkaste 
man vi tänker på honom. En 

titel han bar 1998.
Fredag 13 juni på Sjöval-

len i Alafors håller Magnus 
Samuelsson ett lunchföredrag 
om motivation, självkänsla 
och hur man når uppsatta mål. 
Föranmälan krävs.

Ales näringsliv ska 
bli ännu starkare

Magnus Samulesson gästar Ale 
för att inspirera företagare.

Magnus Samuelsson är inbjuden för att föreläsa om konsten att nå uppsatta mål. Syftet är att fira Ales 
klättring i rankingen av det lokala näringslivsklimatet och målet är självklart att fortsätta klättra...

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

På gång
JUNI

5
TORSDAG Musikal - Jag är 

din fördom
kl 18.30, Teatern, Ale gymnasium. Biljettpris  
20 kr. Säljs på biblioteket i Nödinge från 14/5.
Kulturskolans musikal. En musikal om hur det är 
att vara ung idag. Hur ska man vara eller framför 
allt inte vara? Föräldrar tycker, lärare tycker och 
kompisar tycker. Men vad tycker du? Både möjliga 
och omöjliga situationer skildras med allvar och 
humor i en härlig blandning. Text: Elever på  

Ändrade öppettider  
på biblioteken
Torsdag 5 juni  

Älvängens och Skepplanda bibliotek,  

Fredag 6 juni,  
Nationaldagen, stängt
 
Tisdag 10 juni: 
Ale bibliotek, Nödinge öppet  

 
på Ale gymnasium

Musikunderhållning 
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
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  
bibliotek@ale.se eller tel 0303-33 02 16

JUNI

16
MÅNDAG

JUNI

30
MÅNDAG

AUGUSTI

11
MÅNDAG

Kl. 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!

Visst vill du ha fiber!
Ale kommun och Lilla Edets kommun satsar och 
hjälper fiberföreningar att komma igång. Fiberan
slutning till hemmet ger dig TV, telefon och inter
net i samma sladd och öppnar upp för framtiden.

Fiber är något man skaffar tillsammans, för att det 
skall bli något behövs att många är intresserade.

Anmäl intresse på någon av fiberföreningars webb
sidor eller på Ale.se/fiber eller Lillaedet.se/fiber

Starrkarrsfiber.se
Skepplandafiber.se
Lodosefiber.se
Bohusfiber.se
Hjartumsfiber.se

Nu firar vi tillsammans!
Ales framsteg i årets ranking av företagsklimatet 
ger en tydlig bild av hur viktigt det är att vi tillsam
mans arbetar för ett gynnsamt näringslivsklimat 
i Ale. Detta kan företagare och kommun åstad
komma med en gemensam målbild av närings
livsutvecklingen i Ale. Därför är det viktigt att vi 
träffas och pratar om hur vi kan bli ännu bättre och 
tillsammans fira vår framgång.

Sommarbuffé
Mingel och föredrag av Magnus Samuelsson
en gang vald till världens starkaste man
Idrottsmannen Magnus Samuelsson har nått fram
gång i många av sina åtaganden även utanför
sitt idrottsutövande. Ett föredrag om motivation, 
självkänsla och hur man når uppsatta mål. 
När: 
Var: Sjövallen i Alafors
Anmälan: till Lisa Esberg, tf Näringslivschef i Ale,

Kommunfullmäktige 
Välkommen till fullmäktiges sammanträde 
måndagen den 16 juni 2014 kl.15.00 i Medbor-
garhuset, Alafors. 

Under sammanträdet planerar kommunfullmäk
tige bland annat att fatta beslut om följande:

Svar på motion från Paula Örn (S) om att  
minska lärarnas administrativa arbetsbörda

Bostadsförsörjningsprogram  

En fullständig föredragningslista kommer framöver 
att finnas tillgänglig hos Ale kommun. 

Nyhet!  

mäktiges möten från att sändas via närradion, till 
att sändas digitalt via webbradio. Du kan surfa in 
på kommunens hemsida, www.ale.se och klicka 

fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges 
möten så att du kan lyssna på dem i efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 
kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om 
under punkten Allmänhetens frågestund. Kontakta 
sekreterare i förväg och anmäl att du vill ställa en 
fråga. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

Välkomnar nya medborgare

muns nyblivna svenskar till en välkomstceremoni. 
Medborgarskapsceremonin är en del av national
dagsfirandet i Prästalund. De nya svenskarna får var 
sitt minnesbevis från ceremonin.

kommun. Vi hämtar vår information från Skattever

fick nytt medborgarskap.

Inbjudan är personlig och skickades ut i maj.  
I den står hur man anmäler sig.
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NÖDINGE. Bra ska bli 
bättre.

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden har 
beställt en utredning 
som förhoppningsvis 
ska leda till en förbätt-
rad matsituation inom 
äldreomsorgen.

– Vi gör en kartlägg-
ning av hela måltids-
upplevelsen på våra 
särskilda boenden, 
förklarar nämndens 
ordförande Boel Hol-
gersson (C).

Äldreomsorgschef Ann-So-
fi e Borg var den som fi ck 
ärendet på sitt bord, som i 
sin tur utnämnt kommunens 
dietist Jenny Sallander till 
projektledare för utredning-
en.

– Det är en tajt tidplan då 
materialet ska vara samman-
ställt i augusti. Därför jobbar 
vi för högtryck just nu, säger 
Jenny Sallander.

Idag transporteras varm 
mat från Ale Matservice 
till samtliga äldreboenden i 
kommunen. Det fi nns dock 
ett undantag och det är nya 
Backavik i Nödinge som har 
eget tillagningskök.

– Tidigare fanns det en 
uttalad vilja och politisk 

målsättning att all mat till 
offentliga verksamheter, för-
skolor, skolor och äldrebo-
enden, skulle tillagas på Ale 
Matservice. Synsättet är an-
norlunda idag, vindarna har 
vänt, säger Boel Holgersson.

Mottagningskök
Utredningen ska belysa om 
det kan bli aktuellt med fl er 
tillagningskök eller att mot-
tagningskök ska tillämpas i 
framtiden.

– Med mottagningskök 
menas att kyld mat transpor-
teras från ett tillagningskök 
och sedan värms på plats i 
köket på äldreboendet när 

den ska ätas. I mottagnings-
köket kan man koka potatis 
och ris, göra sallader, tillaga 
efterrätter, baka bröd och så 
vidare, säger Jenny Sallan-
der.

Externa konsulter deltar 
i genomförandet av utred-
ningen för att bland göra 
måltidsobservationer på bo-
endena. 

– Vi kikar på en mängd 
olika faktorer och använder 
en modell för att kartlägga 
hela måltidsupplevelsen. Det 
handlar om mötet, rummet 
och maten, hur upplevelsen 
och känslan är. För att maten 
ska hamna i magen gäller det 

inte enbart att den smakar 
gott utan det är mycket runt 
omkring måltiden som mås-
te fungera. Personalen ger 
oss en väldigt bra respons i 
arbetet, säger Jenny Sallan-
der och fortsätter:

– All mat som serveras 
idag ska näringsberäknas och 
portionsstorlekarna ska ses 
över, det gäller även special-
kosterna.

Boel Holgersson har suttit 
med i nämnden sedan 2003 
och kan inte påminna sig 
att en sådan här djupgående 

utredning gjorts under den 
perioden.

– Nu gör vi en ordentlig 
genomsyn och det behövs. 
Utredningen ska också visa 
om det kan bli möjligt för 
utomstående att äta på våra 
boenden. Kanske kan det 
också bli aktuellt att servera 
fl era maträtter, att brukarna 
ges alternativ som de inte 
har idag.

– Syftet med utredningen 
är att belysa det vi gör bra 
idag och vad som kan bli bätt-
re. Vilka är våra framgångs-

faktorer? Förhoppningsvis 
ska vi kunna lära av varandra, 
om exempelvis Fridhem gör 
något bra så kan vi applicera 
det till övriga boenden. Ut-
redningen ska visa på alter-
nativ och konkreta förslag 
till förbättringar, kopplade 
till kostnadsberäkningar. 
Nämnden kommer att fatta 
beslut i höst och sedan får 
vi se i vilken takt vi genom-
för förändringarna, avslutar 
Boel Holgersson.

JONAS ANDERSSON

Magdalena Lindstrand, projektanställd dietist, Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, samt Jenny Sallander, projektledare, diskuterar kring den utredning som just 
nu genomförs om en förbättrad matsituation inom äldreomsorgen.

Backavik är kommunens enda äldreboende med tillagningskök. 
Kanske kan det bli aktuellt med fler i framtiden?

– Ny utredning beställd
Vill förbättra maten inom äldreomsorgen
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Nästan alla gillar ...
16-17/8

Sveriges största visningshelg

NÖDINGE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 .WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

25% rabatt
på alla
 växter!

Erbjudandet gäller fredag den 6/6 - söndag den 8/6

Går ej att kombinera med andra erbjudanden
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och känslan är. För att maten 
ska hamna i magen gäller det 

inte enbart att den smakar 
gott utan det är mycket runt 
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JONAS ANDERSSON

Magdalena Lindstrand, projektanställd dietist, Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, samt Jenny Sallander, projektledare, diskuterar kring den utredning som just 
nu genomförs om en förbättrad matsituation inom äldreomsorgen.

Backavik är kommunens enda äldreboende med tillagningskök. 
Kanske kan det bli aktuellt med fler i framtiden?
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
delade Alebyggen 
ut nycklarna till sina 
hyresgäster i Kronogår-
den.

Första hyresgästen 
blev familjen Nylén från 
Skepplanda.

– Ett jättemysigt om-
råde med nära till precis 
allt, säger de jublande 
glada.

Christel Nordström och 
Dan Nylén med sin ettåriga 
dotter Novalie tvekade inte 
en sekund när Alebyggen 
presenterade sitt nya lägen-
hetsprojekt i Kronogården.

– Jag är ursprungligen 
från Älvängen och vet vilket 
suveränt ställe det är att växa 
upp på. Vi har tittat på Bo-
Klok tidigare och gillar de-
ras planlösning. Vi fi ck till 
sist det vi önskade, en fyra på 
81 kvm, berättar Christel för 
lokaltidningen.

Alebyggen köpte ett fast-
ighetsbestånd med 36 lä-
genheter av Skanska Nya 
Hem. Ale kommun ställde 
nämligen som krav att explo-
atörerna av Kronogården ska 
erbjuda ett varierat boende, 
däribland hyresrätter. Frå-
gan gick då av naturliga skäl 

till det kommunala bostads-
bolaget som nappade. De 36 
hyresrätterna gick snabbt att 
hyra ut.

– Vi känner att Älvängen 
som ort är på gång. Det hän-
der väldigt mycket här och 
det är nära till all form av 
service, att det sedan också 
planeras skola och förskola 
i området gjorde inte saken 
sämre. Skepplanda har varit 
bra, men det är mer på gång i 

Älvängen, säger Dan Nylén.
Kronogården är beläget i 

östra Älvängen på vägen till 
Starrkärr och har ett natur-
skönt läge.

– Det känns som en stug-
by i norrland och hemtrev-
naden går nästan att ta på. 
Det här kommer bli väldigt 
bra och kommer det sedan 
en slingbuss ner till resecen-
trum i framtiden är området 
helt komplett, avslutar fa-

miljen Nylén som blev först 
att kvittera ut nycklar till en 

lägenhet i nya Kronogården.
Om ett par veckor är det 

dags för de som köpt en bo-
stadsrätt att göra entré.

ÄLVÄNGEN. Alebyggen 
var i behov av fl er lä-
genheter.

Att köpa ett färdigt 
bestånd av Skanska var 
ett nytt grepp.

– Det var tveklöst väl-
digt praktiskt och för att 
vara ett nybygge blev 
hyresnivån rimlig, säger 
vd Lars-Ove Hellman.

Efter en markanvisnings-
tävling vann bostadsexploa-
törerna Skanska Nya Hem 
och Veidekkes idéer för hur 
området Kronogården bäst 
skulle utvecklas med nya bo-
städer gehör hos Ales kom-
munledning. Ett exploate-
ringsavtal tecknades mellan 
parterna och i detta ingick 
bland annat att minst 15% 
av bostäderna skulle utgöras 
av hyresrätter.

– Det ställer stora krav och 

inte minst en organisation 
att förvalta ett område med 
hyresrätter. Därför blev det 
naturligt för Skanska att stäl-
la frågan till oss på Alebyg-
gen som redan har ett stort 
antal hyresrätter i Älvängen. 
Förslaget var att köpa ett 
nyckelfärdigt fastighetsbe-
stånd med 36 lägenheter i. 
Vi har inte medverkat på ett 
enda byggmöte eller påver-
kat entreprenaden på något 
sätt. Det är att beteckna som 
ett rent fastighetsköp. Det är 
viktigt ur juridisk synvinkel, 
säger Lars-Ove Hellman och 
fortsätter:

– Skanskas produkt ”Bo-
Klok” ger å andra sidan 
ingen större möjlighet att 
påverka. Det är ett standar-
diserat koncept som används 
i väldigt stor utsträckning, 
vilket har medfört att de har 
fått ekonomi i bygget. Det 
gjorde också att det blev in-

tressant för oss att förvärva 
lägenheterna. Det är en bra 
produkt helt enkelt och det 
tog inte särskilt lång tid att 
hitta hyresgäster.

Kan ni tänka er att gå 
vidare på samma sätt, att 
köpa färdiga bestånd?

–Ja, om förutsättning-
arna är de rätta. Veidekke 
som också bygger i området 
har fått samma erbjudande. 
Skanska Nya Hem frågade 
om vi kunde tänka oss att 
köpa mer av dem, men nu 
håller vi oss lite. Vi har ett 
intressant och mycket stort 
projekt på gång i centrala Äl-
vängen (Änggatan). Det har 
första prioritet just nu, säger 
Hellman.

Affären lär enligt uppgift 
ha kostat Alebyggen 40 mil-
joner kronor.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

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

– Alebyggens 
hyresgäster 
har fl yttat in

Alebyggen nöjd med affären

Ett nytt mysigt bostadsområde växer fram i Älvängen. De första hyresgästerna har nu flyttat in 
hos Alebyggen som har köpt och nu förvaltar 36 hyresrätter.
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Först ut eller in kanske man ska skriva… Familjen Nylén från 
Wetterströms Hage i Skepplanda flyttar nu till Alebyggens nya 
hyresrätter i Kronogården. 

Gillar konceptet. BoKlok som IKEA och Skanska har tagit fram ihop gillas av många. Att det inte 
går att påverka utformning och inredning något nämnvärt störde inte Christel Nordström och 
Dan Nylén.

Familjen Nylén blev
först i nya Kronogården
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för stödet till årets lådlotteri på 
Älvängens Vårmarknad!

Aktuell Optik, Nödinge
Alafors Plåtslageri AB, Alafors
Alax, Klädesholmen
Ale elförening, Alafors
Alekuriren, Älvängen
Ale Radio & TV Service AB, Älvängen
Aleveterinären, Alafors
AleVira, Älvängen
Ale Älvdalens Begravningsbyrå, 
Älvängen
Allan Erikssons Redovisningsbyrå, 
Nödinge
Andrum, Älvängen
Apoteket Kronan, Nödinge
Apoteket Lloyd, Bohus
Apoteket, Älvängen
Axums Järn AB, Älvängen
Bengts Husvagnar, Alvhem
Bildovision AB, Älvängen
Blomsterriket, Nödinge
Brogrens, Älvängen
Cargito AB, Nödinge
Cederlöv & Swenheimer, Älvängen
COOP, Älvängen
Dahlmarks Herr & Damfrisering, 
Älvängen
Däck Lasse i Nol AB, Nol
Elon i Nol, Nol
Enekullens Åkeri & Transport AB, 
Kungälv
Farmartjänst, Skepplanda
Frisörteam, Älvängen
Frukt & Grönsakshuset, Nödinge
Gbg:s Betongborrning AB, Göta
GH Interiör, Älvängen
Gobelängverksta’n, Älvängen
Grönnäs Autoservice, Skepplanda
Grönnäs Kök och Bar, Grönnäs
Gulf, Nol
Gustafssons Åkeri, Älvängen
Handelsbanken, Älvängen
Hardesjö Bil AB, Älvängen
Havspalatset, Nödinge
Hårklyvar’n, Älvängen
Hårstudion, Skepplanda
ICA Supermarket, Älvängen
JiO Eltjänst AB, Älvängen
Jonas Svets & Smide, Älvängen
J-S Traktorservice, Alafors
K-B Rör, Alafors
Klippstudion, Nödinge
Klädkällaren, Bohus
K-M Plåt, Alafors
Kollanda Grus AB, Älvängen
Kungälvs Glas, Kungälv

KSG i Surte AB, Surte
Lekia, Älvängen
Lorentssons Mekaniska, Skepplanda
Länsförsäkringar, Nödinge
Magnolia Café, Älvängen
Manufakturen, Älvängen
Meca bilverkstad, Älvängen
M.B.A. Maskin & Service, 
Skepplanda
Mekonomen, Nödinge
MR Johansson, Älvängen
Nols färg, Nol
Nols Företagscenter, Nol
Nya plåtslageriet, Kungälv
Pollex AB, Nödinge
Pretect AB, Surte
Ramax, Nödinge
Redox Bilfarm, Skepplanda
Rydéns Bil AB, Grönnäs
Salong Jessie, Älvängen
Salong Trasten, Nol
Skyltverksta’n AB, Kungälv
Smycka & Klockmaster, Nödinge
Statoil, Älvängen
Stena Line, Göteborg
Surte Åkeri, Surte
Svensk Fastighetsförmedling, Nödinge
Svenska Stenhus, Alafors
Svenssons Livs, Alvhem
Swedbank, Älvängen
Synproffsen, Älvängen
Team Sportia, Nödinge
TitBits, Älvängen
Torstensson Schakt & Åkeri AB, 
Älvängen
Utby Maskin, Älvängen
Ytterbygg AB, Kungälv
Ytterby rör, Kungälv
Älvblomman, Älvängen
Älvängens cykel, Älvängen
Älvängens Glasmästeri, Älvängen
Älvängens skor, Älvängen
Älvängens spel- och servicebutik, 
Älvängen

Tack!

ÄLVÄNGEN. Trots att 
elbussen ännu inte har 
anlänt har turerna i 
projektet redan varit 
många.

Nu vågar projektled-
ningen ändå utlova en 
startmånad.

– I början eller senast 
i mitten av augusti ska 
en första mindre elbuss 
rulla mellan Madenom-
rådet och Älvängens re-
secentrum, säger Robert 
Aronsson, projektledare 
för Energiteknikcen-
trum (ETC) i Nol.

ETC har haft i uppdrag att 
för Ale kommuns räkning 
driva ett elbussprojekt i Äl-
vängen. I utbyte får ETC 
möjligheten att utvärdera 
hur elbussens teknik funge-
rar och påverkar ortsborna. 
Hur långt kan man köra på 
en laddning? Hur påver-
kar vikten prestandan? Hur 
snabbt laddar den? Hur upp-
fattar resenärerna elbussen?

– Vi är väldigt engagerade 
i projektet och ser fram mot 
att bussen börjar rulla så vi 
kan inleda vår studie, men 
det har varit en lärorik resa 
fram till idag. Tanken var att 
elbussen redan skulle ha va-
rit igång, men problemet har 
varit att få tag på en. Intres-
set för elbussar har explode-
rat inte bara i Sverige, utan 
även internationellt, berättar 
Robert Aronsson.

Samarbetspartners har 
kommit och gått i projektet. 
Nu slutar det med att BK 
Invest, ett företag baserat på 
Orust, kommer att leverera 
elbussen. Först blir det en 
mindre variant med 15 sitt-
platser, senare i höst en stör-
re med 22 sittplatser och 15 
ståplatser.

Nytt för alla
– Det här är helt nytt för alla 
som är inblandade. Vi vet 
ingenting om hur mottag-
andet kommer att bli och hur 
stort behovet är. Dessutom 
vet vi väldigt lite om bussen 
och dess driftsäkerhet, där-
för har vi valt att teckna ett 
fullfunktionsavtal med leve-
rantören. Det betyder att de 

måste garantera att bussen är 
i funktion och skulle den inte 
vara det måste det fi nnas ett 
alternativ. Resenärerna ska 
veta att det kommer en buss, 
säger Robert Aronsson.

Ale kommun lägger nu en 
tilläggsbeställning hos Väst-
trafi k för utökad kollektivtra-
fi k i Älvängen. Det blir sedan 
Nobina som får i uppdrag 
att köra elbussen som ska gå 
mellan resecentrum och den 
nya vändplatsen i höjd med 
Aroseniusskolan. Vidare har 
två nya hållplatser anlagts 
längs Vallmovägen. Den 
första mellan Svalörtsvägen 
och Vårlöksvägen, den andra 
vid korsningen med Tolle-
redsvägen för att där ta upp 
resenärer från Olof Persgår-
den. Sedan kör bussen Göte-
borgsvägen ner via befi ntliga 
hållplatser. Ett förslag till 
tidtabell fi nns framme, men 
tiderna kan fortfarande kom-
ma att justeras.

– Antalet turer likaså. Det 
är en förhandlingsfråga. Det 
blir sju till åtta turer mellan 

06.30 och 10.00. På efter-
middagen kommer bussen 
att gå lika många gånger 
mellan cirka 15.25 och 19.00. 
Det främsta syftet är att klara 
pendelströmmarna och se till 
att de som bor längst från re-
secentrum får en bättre möj-
lighet att nyttja tågtrafi ken. 
Bussen utgår från Älväng-
ens resecentrum och vänder 
vid Aroseniusskolan och tar 
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PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Elbussen utgår från Älvängens resecentrum och vänder vid Aroseniusskolan för att därifrån 
plocka med resenärer på tillbakavägen längs Vallmovägen och Göteborgsvägen. En tur fram och 
tillbaka beräknas ta 15 minuter.

– I augusti ska allt vara klart

Förbereder för efterlängtad
elbuss i Älvängen

VÄLKOMMEN TILL  

VÅRSALONG  
PÅ AHLAFORS FRIA SKOLA

MÅNDAG
9 JUNI
KL 16-18

UNDERHÅLLNING
ANSIKTSMÅLNING
GRILLNING

AFÉ
LOTTERIER

ISKEDAMM
LLPLANK

GLASS
UTSTÄLLNING
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BOHUS. En resa mellan 
saga och verklighet.

Dessutom färdades vi 
mellan de olika årsti-
derna.

Teatermusikalen som 
eleverna i årskurs 2A 
på Bohusskolan spelade 
upp i förra veckan var 
underhållande på alla 
sätt.

”Törnrosa i verkligheten” 
var namnet på den teatermu-
sikal som eleverna i årskurs 
2 spelade upp för föräldrar, 
släkt och vänner på mån-
dagskvällen för att morgo-
nen därpå åter inta scenen 
för att låta skolkamraterna ta 
del av föreställningen.

– Det var mycket mer ner-
vöst att uppträda inför övriga 
elever på skolan. Det pirra-
de i magen, förklarar Tilda 
”Cd” Davidsson som spelar 
Törnrosa.

– Vi har övat två-tre gång-
er i veckan den senaste tiden. 
Det har varit jätteroligt, för-
klarar Tilda.

I den andra huvudrollen, 
som prins, ser vi Zackarias 
Willny. Han blir förälskad i 

Törnrosa, men någon varak-
tig kärlek blir det inte.

– Törnrosa trivs bättre i 
sagornas värld och jag i verk-
ligheten, förklarar Zackarias. 

Föreställningen bjuder 
också på en hel del musik 
med anknytning till de fyra 
årstiderna.

– Vår klass gillar att 
sjunga, avslöjar Tilda.

Snart är vårterminen till 
ända och ett långt härligt 
sommarlov tar vid. Tilda och 
Zackarias ser fram emot le-
digheten.

– Jag ska bada, säger Til-
da.

– Det ska jag med. Plus att 
vi ska åka på semester, avslu-
tar Zackarias.

JONAS ANDERSSON

Törnrosa har precis vaknat 
upp i sagans värld.

Ett av flera fina sångnummer.

Sagolikt verkligt på Bohusskolan

ÄLVÄNGEN. I onsdags 
var det rena rama 
cirkusen på Älvängen-
skolan.

I idrottshallen sprang 
det runt både babianer, 
hundar och en farlig 
skallerorm.

Tur att det inte var på 
riktigt…

Det var eleverna i förskole-
klass (B-spåret) som bjöd in 
till underhållning. Cirkus 
Musikör innehöll fl era avan-
cerade nummer som fi ck pu-
bliken att hålla andan. Lin-
dansarnas balansakt på hög 
höjd var ett sådant exempel.

Föreställningen började 
fartfyllt med en kvartett ba-
bianer från självaste Afrika. 
Det blev en dansuppvisning 
av den högre skolan.

Publiken fi ck vara med i 
showen när det var dags för 
den populära ”Elefantsång-
en”. Det gungade rejält och 
stämningen gick sannerligen 
inte att klaga på.

De tre cirkushästarna följ-
des av en ormtjusare som 
tillsammans med sin vän 
Frans svarade för en hårre-
sande uppvisning. Lika för-
tjusta blev åskådarna när de 
läsande hundarna gjorde sin 
entré vilka följdes upp av en 
trollkarl som kunde trolla 
fram ett glas, en groda och 
en boll ur sin stora hatt.

Clownerna satte en vär-

dig punkt för föreställningen 
med sin badbollstango.

– Vi har tränat hela ter-
minen. Om jag var nervös? 
Faktiskt inte, förklarade 
clownen Odin Ringborg.

Nej, någon scenskräck 
märktes inte av i ensemblen. 
Framförandet genomfördes 
utan skönhetsfl äckar och 
samtliga elever ska hyllas för 
en trevlig och underhållande 
cirkusföreställning.

– Många avancerade nummer
Cirkus på Älvängenskolan

Babianerna showade för publiken.

En hårresande uppvisning av 
föreställningens ormtjusare.

De läsande hundarna.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Nyligen ord-
nades en friluftsdag för 
Nödingeskolans elever i 
årskurs F-3.

Det var emellertid 
inte vilken friluftsdag 
som helst.

– Eleverna fi ck ta eget 
ansvar och organisera 
aktiviteterna själva, 
säger lärare Kristina 
Hellström.

Färdsättet från Nödingesko-
lan till Nolängens idrotts-
plats var också annorlunda. 
Några gick, andra cyklade, 
en del sprang och ett gäng 
åkte faktiskt inlines.

– Vi var fl est som cyklade, 
berättar Rami.

Väl framme på Nolängen, 
med cirka 160 barn på plats, 
kunde lekarna starta i vackert 
vårväder. Kubb, säckhopp-
ning, fotboll, längdhopp, 
stafett och tipspromenad var 
några av programpunkterna.

– Frågorna på tipsprome-

naden handlade om cykelvett 
i trafi ken, förklarar Ajna.

Eleverna var mycket till-
freds med hur dagen förlöp-
te.

– Det var frihet under an-
svar som gällde. Ville man 
leka häst eller klättra på ber-
get så gick det bra, säger Liv.

En paus gjordes för ener-
gipåfyllning i form av smör-
gås, festis och frukt.

– Vi hade jätteroligt och 
alla var glada, betonar Lin-
nea.

Innan barnen lämna-
de Nolängen samlade man 
skräp i stora platspåsar. 
Massvis med burkar och fl as-
kor hittades.

– Det var inte vårt skräp, 
men vi tog hand om det 
ändå.

Kristina Hellström och 

hennes kollegor hade all an-
ledning att vara stolta över 
elevernas insats under fri-
luftsdagen.

– Vi lyssnade in elever-
na och deras önskemål. Det 
fungerade jättebra och är nå-
got som vi kan bygga vidare 
på till nästa gång då vi ska ha 
friluftsdag, avslutar Kristina.  

JONAS ANDERSSON

Nödingeskolans elever redo att ge sig iväg på sina sparkcyklar. 

Liv, Rami, Linnea och Anja tyckte att friluftsdagen på Nolängen 
blev en höjdare.

Lunchpaus på Nolängens idrottsplats.

– Annorlunda 
friluftsdag på 
Nolängen

Frihet under ansvar för eleverna
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Clownen Odin Ringborg bjöd 
upp till en avslutande bad-
bollstango.
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Clownen Odin Ringborg bjöd 
upp till en avslutande bad-
bollstango.
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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 flera, 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 verk-
samhet saknar kommunen 
Budesti 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 finansieringen 
och vi tänker inte låta oss 
misslyckas år sex!

Det finns 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 40.544 kr till utsatta barn i Moldavien. Tack för din insats!

EUROPAS
FATTIGASTE

NÖDINGE SK
Fotboll

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

Tillsammans gör vi skillnad!
– Vad har du bidragit med?
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NÖDINGE. Nödinge SK 
går en ljus framtid till 
mötes.

Nya medlemmar an-
sluter hela tiden.

Nästa år hoppas för-
eningen också ha klart 
med en konstgräsplan 
nere i samhället.

Nödinge SK växer så det 
knakar och klubbens störs-
ta problem just nu är att få 
träningsytorna att räcka till. 
Veckan efter midsommar är 
det invigning av en nylagd 
sjumannaplan i det som tidi-
gare var en träningsslänt.

– Detta skulle vi gjort för 
20 år sedan, men nu är det i 
alla fall klart. Ale kommun 
har stått för hela kostna-
den, vilket är väl investerade 
pengar med tanke på den 
verksamhet som vi bedriver. 
Däremot var det vi som med 
ideella krafter lade ut gräset, 
säger Hans Ulriksson.

På ungdomssidan har 
NSK cirka 270 aktiva spela-
re, men 300-vallen kommer 

att sprängas till hösten när 
ett lag med spelare födda 
2008 startas upp.

– Därutöver har vi ett 50-
tal spelare på seniorsidan, 
fördelat på A- B- och old-
boyslag, förklarar Magnus 
Olofsson.  

Vimmervi idrottsplats må 
ligga naturskönt, men helt 

optimalt är det inte i alla lä-
gen. Det är trots allt en bit 
från de centrala delarna där 
många av barnen bor.

– Därför nyttjar vi också 
en femmannaplan vid Äppel-
gårdens förskola. På denna 
gräsplätt sker också myck-
et spontanfotboll, berättar 
Hans.

Den nya konstgräsplanen, 
som kommunfullmäktige 
ska besluta om på sitt nästa 

möte, ska anläggas på den 
gamla bobollplanen – granne 
med Kyrkbyskolan.

– Visst, vi får en splittrad 
verksamhet men fördelar-
na väger ändå över med en 
konstgräsplan nere i samhäl-
let. Det finns en samsyn om 
det i föreningen, säger Hans 
Ulriksson.

När kan konstgräspla-
nen vara färdig?

– I den bästa av världar så 
ligger gräset utrullat nästa 
vår, men det är för tidigt att 
spekulera om det ännu. Det 
är många pusselbitar som ska 
falla på plats.

För närvarande är Nö-
dinge SK också mitt upp i 
planeringen av det traditio-
nella midsommarfirandet, 
som brukar locka cirka 1 
500 besökare, samt fotbolls-
skolan som också är en årlig 
tilldragelse.

– Vi fyllde kvoten för fot-
bollsskolan på tre veckor. 
103 barn är anmälda, avslu-
tar Hans Ulriksson.

JONAS ANDERSSON

 I det som tidigare var en slänt har nu en sjumanna gräsplan anlagts. En efterlängtad satsning  
 på Vimmervi. Det är ändå svårt att få träningsytorna att räcka till förklarar Hans Ulriksson och  
 Magnus Olofsson i Nödinge SK. 

– Klubben och anläggningen växer

Strålande tider 
för Nödinge SK

I den bästa av 
världar så ligger 
gräset utrullat 
nästa vår, men 

det är för tidigt att  
spekulera om det ännu.
HANS ULRIKSSON
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 KR
VISAS TI 10/6 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

LOKAL - BOHUS
Välhållen verkstads/kontors/lagerfastighet i expansiva Ale
kommun. Bruksarea om ca 597 kvm varav verkstad 345 kvm,
kontor 152 kvm och lager 100 kvm. Fastigheten säljs utan
att man tar över ett bolag. Friköpt tomtmark och grusad
parkering om ca 2 370 kvm. Bra läge längs E45.an med ca
15 min till Göteborg och 5 min till Kungälv.

ADRESS SÖDRA EKHULTSVÄGEN 3 BOAREA CA 63+59 M²
4 ROK TOMTAREA 1352 M² ACCEPTERAT PRIS 1 675 000
KR VISAS TI 10/6 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

CHARMIGT HUS - CENTRALA NOL
Här bor du nära naturen, med idrottsplats och förskola på
bekvämt gångavstånd. Huset är smakfullt renoverat under
senare år. Stor trädgårdstomt. Fristående garage. Skall ses!!

Sex av tio svenskar ser 
bostäderna vi säljer.

Före alla andra.
Nu i sam-
arbete med:K
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Tjuvstarta din försäljning på 

lansfast.se/forsprang
� ��
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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se

NU ÄVENWEBSHOP!

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL

NU SÄLJER VI UT  
20 ST NYA CYKLAR!
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 SCOTT ASPECT 40 MTB  
Storlek L

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

10995:- 4999:-
28” DAM SJÖSALA LYSEKIL  
Blå eller svart, 3-vxl, fotbroms

3995:- 2499:-
28” HERR MONARK  
3-vxl, svart 55cm ram

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

4995:- 3499:-

28” MERIDA SPORTMODELL T2  
Ramstorlek 52cm ,54cm

6995:- 4999:-
29” MTB CRESCENT LODUR XT  
Luftgaffel, ramhöjd 17”

13995:- 9999:-
Reservation för slutförsäljning

ENDAST  

10 KVAR!

EXTRA-
ÖPPET
FREDAG
6 JUNI
KL 11-14

Hur föddes intresset för 
sång och musik?
– Min pappa dirigerade sångs-
ällskapet Harmoni, en man-
skör, i nästan 50 år. Sångsäll-
skapet bildades 1928 och min 
pappa blev dirigent 1932. Pap-
pa fyllde år den 15 augusti och 
jag kommer ihåg hans födel-
sedagar som fi rades i bersån. 
Musiker kom och spontansång 
uppstod. Upplevelser därifrån 
och även konserter gjorde 
starkt intryck på mig.

Har du någon musikalisk 
förebild?
– Min inkörsport och den som 
gjorde att jag började spela 
gitarr var Elvis. Han utgjorde 
drivkraften och viljan att gå 
upp på scen. Det är nu 60 år 
sedan som Elvis gjorde entré i 

artistvärlden och därför kom-
mer det att bli en del program 
med just hans repertoar.

Du har besökt Prästalund i 
30 år, hur kommer det sig?
– Det var i 80-talets början 
som jag hade kontakt med 
Lennart Thorstensson, som 
gjorde Sång & Sånt-program 
på Kvarnkullen i Kungälv. Han 
frågade mig om jag ville vara 
med och spela på midsommar-
fi randet i Prästalund. Det var 
så jag lärde känna Inga-Britt 
Karlbom som berättade om 
”Visafton i Prästalund”. På 
den vägen är det.

Vad är Prästalund för dig?
– Jag blev såld redan första 
gången jag kom hit. Vilken 
hänförelse att få se junisolen 

smeka lövverken och samtidigt 
höra fågelsången. Vartenda år 
har jag varit här sedan 1983-84 
och torsdagen den 12 juni är 
det dags igen.

När började du och Johan 
uppträda tillsammans?
– Vi har sjungit ihop sedan 
2000. Jag trodde att jag hade 
sjungit för mycket hemma ef-
tersom Johan inte visade nå-
got intresse för musik i yngre 
år. När han var 15 år fi ck han 
dock en kick och det blev nå-
got av ketchupeffekten. Det är 
en underbar känsla när vi gör 
arrangemang tillsammans, Jo-
han och jag.

Vad är sommar för dig?
– Det är sammetsljumma, ljusa 
kvällar och nätter. Det är ock-
så samhörighet, ett kvällsbad 
och doft av tång. Att få ta del 
av en solnedgång med alla dess 
färger är oslagbart. Oberoende 
väder och vind vill jag vara i 
Sverige under sommaren. Det 
är fantastiskt vart man än åker. 
Husvagnen har vi i Grebbestad 
där vi tillbringar en hel del tid.

JONAS ANDERSSON

Frendberg sjunger 
in sommaren

I 30 år har Lars-Eric Frendberg hälsat sommaren välkommen i Prästalund.
Trollhättesonen har således skaffat sig en speciell relation till Ale.

Nästa torsdag äntrar han åter Starrkärrs hembygdsgård tillsammans med sonen Johan.

LARS-ERIC FRENDBERG

Ålder: 70.
Bor: Trollhättan.
Intressen: Idrott i olika for-
mer. Jag spelade själv fotboll 
på den tiden det begav sig.
Bästa sommarlåt: Det blir 
tre visor av Evert Taube; 

”Inbjudan till Bohuslän”, Calle 
Schewens vals” och ”Kom i 
min famn”.
Vilka vinner Fotbolls-VM: 
Jag tror på Brasilien eller 
Tyskland.

VECKANS PROFIL
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NÖDINGE. Nödinge SK 
går en ljus framtid till 
mötes.

Nya medlemmar an-
sluter hela tiden.

Nästa år hoppas för-
eningen också ha klart 
med en konstgräsplan 
nere i samhället.

Nödinge SK växer så det 
knakar och klubbens störs-
ta problem just nu är att få 
träningsytorna att räcka till. 
Veckan efter midsommar är 
det invigning av en nylagd 
sjumannaplan i det som tidi-
gare var en träningsslänt.

– Detta skulle vi gjort för 
20 år sedan, men nu är det i 
alla fall klart. Ale kommun 
har stått för hela kostna-
den, vilket är väl investerade 
pengar med tanke på den 
verksamhet som vi bedriver. 
Däremot var det vi som med 
ideella krafter lade ut gräset, 
säger Hans Ulriksson.

På ungdomssidan har 
NSK cirka 270 aktiva spela-
re, men 300-vallen kommer 

att sprängas till hösten när 
ett lag med spelare födda 
2008 startas upp.

– Därutöver har vi ett 50-
tal spelare på seniorsidan, 
fördelat på A- B- och old-
boyslag, förklarar Magnus 
Olofsson.  

Vimmervi idrottsplats må 
ligga naturskönt, men helt 

optimalt är det inte i alla lä-
gen. Det är trots allt en bit 
från de centrala delarna där 
många av barnen bor.

– Därför nyttjar vi också 
en femmannaplan vid Äppel-
gårdens förskola. På denna 
gräsplätt sker också myck-
et spontanfotboll, berättar 
Hans.

Den nya konstgräsplanen, 
som kommunfullmäktige 
ska besluta om på sitt nästa 

möte, ska anläggas på den 
gamla bobollplanen – granne 
med Kyrkbyskolan.

– Visst, vi får en splittrad 
verksamhet men fördelar-
na väger ändå över med en 
konstgräsplan nere i samhäl-
let. Det finns en samsyn om 
det i föreningen, säger Hans 
Ulriksson.

När kan konstgräspla-
nen vara färdig?

– I den bästa av världar så 
ligger gräset utrullat nästa 
vår, men det är för tidigt att 
spekulera om det ännu. Det 
är många pusselbitar som ska 
falla på plats.

För närvarande är Nö-
dinge SK också mitt upp i 
planeringen av det traditio-
nella midsommarfirandet, 
som brukar locka cirka 1 
500 besökare, samt fotbolls-
skolan som också är en årlig 
tilldragelse.

– Vi fyllde kvoten för fot-
bollsskolan på tre veckor. 
103 barn är anmälda, avslu-
tar Hans Ulriksson.

JONAS ANDERSSON

 I det som tidigare var en slänt har nu en sjumanna gräsplan anlagts. En efterlängtad satsning  
 på Vimmervi. Det är ändå svårt att få träningsytorna att räcka till förklarar Hans Ulriksson och  
 Magnus Olofsson i Nödinge SK. 

– Klubben och anläggningen växer

Strålande tider 
för Nödinge SK

I den bästa av 
världar så ligger 
gräset utrullat 
nästa vår, men 

det är för tidigt att  
spekulera om det ännu.
HANS ULRIKSSON
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 KR
VISAS TI 10/6 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

LOKAL - BOHUS
Välhållen verkstads/kontors/lagerfastighet i expansiva Ale
kommun. Bruksarea om ca 597 kvm varav verkstad 345 kvm,
kontor 152 kvm och lager 100 kvm. Fastigheten säljs utan
att man tar över ett bolag. Friköpt tomtmark och grusad
parkering om ca 2 370 kvm. Bra läge längs E45.an med ca
15 min till Göteborg och 5 min till Kungälv.

ADRESS SÖDRA EKHULTSVÄGEN 3 BOAREA CA 63+59 M²
4 ROK TOMTAREA 1352 M² ACCEPTERAT PRIS 1 675 000
KR VISAS TI 10/6 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

CHARMIGT HUS - CENTRALA NOL
Här bor du nära naturen, med idrottsplats och förskola på
bekvämt gångavstånd. Huset är smakfullt renoverat under
senare år. Stor trädgårdstomt. Fristående garage. Skall ses!!

Sex av tio svenskar ser 
bostäderna vi säljer.

Före alla andra.
Nu i sam-
arbete med:K
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Tjuvstarta din försäljning på 

lansfast.se/forsprang
� ��
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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se

NU ÄVENWEBSHOP!

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL

NU SÄLJER VI UT  
20 ST NYA CYKLAR!
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 SCOTT ASPECT 40 MTB  
Storlek L

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

10995:- 4999:-
28” DAM SJÖSALA LYSEKIL  
Blå eller svart, 3-vxl, fotbroms

3995:- 2499:-
28” HERR MONARK  
3-vxl, svart 55cm ram

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

4995:- 3499:-

28” MERIDA SPORTMODELL T2  
Ramstorlek 52cm ,54cm

6995:- 4999:-
29” MTB CRESCENT LODUR XT  
Luftgaffel, ramhöjd 17”

13995:- 9999:-
Reservation för slutförsäljning

ENDAST  

10 KVAR!

EXTRA-
ÖPPET
FREDAG
6 JUNI
KL 11-14

Hur föddes intresset för 
sång och musik?
– Min pappa dirigerade sångs-
ällskapet Harmoni, en man-
skör, i nästan 50 år. Sångsäll-
skapet bildades 1928 och min 
pappa blev dirigent 1932. Pap-
pa fyllde år den 15 augusti och 
jag kommer ihåg hans födel-
sedagar som fi rades i bersån. 
Musiker kom och spontansång 
uppstod. Upplevelser därifrån 
och även konserter gjorde 
starkt intryck på mig.

Har du någon musikalisk 
förebild?
– Min inkörsport och den som 
gjorde att jag började spela 
gitarr var Elvis. Han utgjorde 
drivkraften och viljan att gå 
upp på scen. Det är nu 60 år 
sedan som Elvis gjorde entré i 

artistvärlden och därför kom-
mer det att bli en del program 
med just hans repertoar.

Du har besökt Prästalund i 
30 år, hur kommer det sig?
– Det var i 80-talets början 
som jag hade kontakt med 
Lennart Thorstensson, som 
gjorde Sång & Sånt-program 
på Kvarnkullen i Kungälv. Han 
frågade mig om jag ville vara 
med och spela på midsommar-
fi randet i Prästalund. Det var 
så jag lärde känna Inga-Britt 
Karlbom som berättade om 
”Visafton i Prästalund”. På 
den vägen är det.

Vad är Prästalund för dig?
– Jag blev såld redan första 
gången jag kom hit. Vilken 
hänförelse att få se junisolen 

smeka lövverken och samtidigt 
höra fågelsången. Vartenda år 
har jag varit här sedan 1983-84 
och torsdagen den 12 juni är 
det dags igen.

När började du och Johan 
uppträda tillsammans?
– Vi har sjungit ihop sedan 
2000. Jag trodde att jag hade 
sjungit för mycket hemma ef-
tersom Johan inte visade nå-
got intresse för musik i yngre 
år. När han var 15 år fi ck han 
dock en kick och det blev nå-
got av ketchupeffekten. Det är 
en underbar känsla när vi gör 
arrangemang tillsammans, Jo-
han och jag.

Vad är sommar för dig?
– Det är sammetsljumma, ljusa 
kvällar och nätter. Det är ock-
så samhörighet, ett kvällsbad 
och doft av tång. Att få ta del 
av en solnedgång med alla dess 
färger är oslagbart. Oberoende 
väder och vind vill jag vara i 
Sverige under sommaren. Det 
är fantastiskt vart man än åker. 
Husvagnen har vi i Grebbestad 
där vi tillbringar en hel del tid.

JONAS ANDERSSON

Frendberg sjunger 
in sommaren

I 30 år har Lars-Eric Frendberg hälsat sommaren välkommen i Prästalund.
Trollhättesonen har således skaffat sig en speciell relation till Ale.

Nästa torsdag äntrar han åter Starrkärrs hembygdsgård tillsammans med sonen Johan.

LARS-ERIC FRENDBERG

Ålder: 70.
Bor: Trollhättan.
Intressen: Idrott i olika for-
mer. Jag spelade själv fotboll 
på den tiden det begav sig.
Bästa sommarlåt: Det blir 
tre visor av Evert Taube; 

”Inbjudan till Bohuslän”, Calle 
Schewens vals” och ”Kom i 
min famn”.
Vilka vinner Fotbolls-VM: 
Jag tror på Brasilien eller 
Tyskland.

VECKANS PROFIL
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www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 26 maj
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. En 
silverservis tillgrips.

Torsdag 29 maj
Inbrott
Inbrott på Röda Korsets 
second hand-butik Kupan i 
Älvängen. Kontanter tillgrips.

Fredag 30 maj
Villainbrott
Villainbrott på Alevägen i 
Nol. Två flak öl tillgrips.

Söndag 1 juni
Trafi kolycka
Vid Ale Torg kolliderar två 
bilar. Ambulans och polis 
åker till platsen. En förare 
avförs med ambulans till 
Kungälv sjukhus, förmodat 
sjukdomsfall. En rapport 
skrivs.
När målsägande ligger och 
sover tar sig tjuvar in i 
dennes bostad på Gulklöver-
gatan i Nödinge och tillgriper 
en plånbok.

Måndag 2 juni
Bilbrand
Klockan 01.39, natten till 
måndag, larmas polis och 
räddningstjänst till Folkets-
husvägen i Nol med anled-
ning av en bilbrand. Totalt är 
det tre parkerade bilar som 
skadas av branden.

Polisen uppmanar alla alebor 
att alltid hålla ytterdörren 
låst. Ställ heller inte fönster 
på vid gavel nattetid.

Ett antal förväntansfulla 
PRO:are samlades i bussku-
ren vid Nols station den 6 
maj för att göra en resa med 
studiebesök till bland annat 
Mariestad. Regnet hängde i 
luften, men vi beslöt att ig-
norera vädergudarna denna 
dag. Vår pigga resegeneral 
Anna-Greta räknade in så 
att alla anmälda hade äntrat 
bussen i Nol. Efter ett antal 
stopp för att ta upp fl er 
resenärer i Ale var vi ute på 
den fi na nya 45:an.

Färden till Mariestad 
gick snabbt och i utkanten 
av staden hämtade vi upp 
vår guide Sofi a Svensson. 
Det var en skön tjej med en 
genuin dialekt som gjorde 
att vi kände förtroende för 
hennes lokalkunskaper. Hon 
berättade om att grundaren 
till staden var Gustav Vasas 
son hertig Kalle, sederme-
ra Kalle IX och att hans 
hustru Maria hade fått ge 
staden sitt namn. Kalle var i 
konfl ikt med sin bror Johan 
III och för att retas med 
honom lät han bygga Marie-
stads domkyrka, en dom-
kyrka utan biskop, där han 
kopierade arkitekturen från 
Klara kyrka i Stockholm som 
Johan III hade låtit uppföra 
och som då var Sveriges 
pampigaste kyrkobyggnad.

Vidare fi ck vi lite infor-
mation om de mest betydan-
de företagen i staden. Den 
välkända Unica-boxen som 

många äldre arbetare har 
haft sina mackor i tillverka-
des på Aktiebolaget Tidan 
och de andra stora företagen 
är Elektrolux och Metsä 
Tissue. Mariestadsölet är 
ju känt, men det tillverkas 
inte i staden längre sedan 
Spendrups tagit över pro-
duktionen.

Vi fi ck uppleva en 
äventyrlig guidning genom 
gamla stan, för vår buss var 
egentligen lite för stor för 
de smala gränderna. Mysiga 
gamla hus där vi från våra 
upphöjda platser i bussen 
kunde utforska ett och annat 
genom fönstren i de låga 
husen. Vid en korsning höll 
vi på att fastna rejält, men 
efter en del ommöblering 
av soptunnor med mera. så 
lyckades vår skickliga chauf-
för trixa fram bussen. Vi åkte 
sedan den vackra kustvägen 
till brofästet till Torsöbron, 
där vi bjöds på efterlängtat 
kaffe med ostsmörgås.

Efter fi kat var det dags 
att fortsätta över den cirka 
en kilometer långa Torsö-
bron, som var färdig 1994. 
Vi åkte tvärs över ön till 
färjeläget till Brommö där 
vi togs emot av färjekarlen 
Klas-Johan och vår speciella 
Brommö-guide Berit Lin-
dahl som är bosatt på ön. 
Ön är egentligen bilfri, men 
vi hade fått dispens för att 
genomföra denna resa. På 
grund av det höga vatten-

ståndet i Vänern blev det en 
ganska dramatisk överfart. 
Bussen höll på att fastna 
vid påfarten till färjan på 
grund av den stora vinkeln 
mellan klaffen och färjan. 
Efter mycket trixande och 
några träbalkar lyckades 
chauffören baxa ombord 
bussen på färjan. En kraftig 
sidvind gjorde att vi fi ck 
höra lite panikartade rop 
från en del passagerare när 
det gungade som värst. Väl 
iland fi ck vi en redovisning 
av öns historia. Ett glasbruk 
som fl yttades från Klippan i 
Göteborg hade sin blomst-
ringstid under 1800-talet, 
men tvingades att lägga ned 
när man i stort sett skövlat 
skogen som fungerade som 
bränsle vid glasproduk-
tionen. Ett stort hus med 
bostäder för arbetarna vid 
bruket plockades isär och 

fraktades med pråm ned till 
Surte 1879 när glasbruket 
lades ner. Huset kom att 
kallas Bromöhuset när det 
uppfördes i Surte.

Längst ut åt väster fi ck 
vi se vyn över Vänern som 
bekräftade att det faktiskt 
är något av ett innanhav, i 
horisonten smälte vattnet 
och himlen samman. Att 
vattnet i Vänern är drickbart 
kunde vi få känna på genom 
att guiden tog upp en karaff 
med Vänervatten och delade 
ut i muggar till hågade rese-
närer. Ingen har rapporterats 
magsjuk efter detta experi-
ment. Vi åkte vidare genom 
väldiga lingon- och blåbärs-
marker med såväl enormt 
raka som knotiga tallar till 
det gamla glasbruksmagasi-
net vid färjeläget som numer 
inrymmer ett litet hem-
bygdsmuseum. 

När vi åter skulle äntra 
bussen försökte jag runda 
fören på bussen på ett hårt 
underlag med rullgrus, 
halkade och för ett kort 
ögonblick tyckte jag att 
det bar iväg till famnen på 
färjekarlen Charon på färjan 
till dödsriket över fl oden 
Styx, men det var faktiskt vår 
trevlige färjekarl Klas-Johan 
som dämpade fallet och 
hjälpte mig upp. Färjeresan 
till Torsö gick bra och efter 
besök på Torsös bygdegård 
och hembygdsmuseum 
var det dags för en härlig 
middag bestående av stekt 
lax med potatis och räksås på 
restaurang Brygghuset.

Sedan bar det iväg hemåt 
och ännu en fantastiskt väl-
arrangerad resa i PRO Ale 
Norras regi var till ända.

Jouko Kangasoja

PRO Ale Norra 
reste norrut

PRO Ale Norra åkte på studieresa till Mariestad.

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

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

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

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

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

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

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Vi tycks vara inne i en 
ny fas vad gäller bilar. 

För inte så länge 
sedan var det säkerhet, 
bränsleförbrukning och 
låga utsläpp som var på 
tapeten. 

Nu är det åter sportig-
het och hästkrafter som 
gäller, men det betyder 
inte nödvändigtvis att 
det ena utesluter det 
andra. 

Audi S1 är en bus-
benägen liten rackare 
med gott om krut under 
huven. 

Häng med på en smått 
galen provkörning.  

Vi trycker på start/

stopp-knappen och både var-
vräknaren samt hastighets-
mätaren slår ett fullvarv med 
sina vita visare innan motorn 
mullrar igång. Hastighets-
mätaren är kaxigt graderad 
till 280 och varvräknaren har 
sin röda ”fegmarkering” vid 
6 500 varv.

Lekfullt impulsiv
Utseendet är lika viktigt 

och visst har S1 – the look! 
Maffi gast är takvingen och 
längst ner sticker fyra blan-
ka avgasrörspipor ut. Tittar 
vi in i kupén har vi här både 
eleganta tröskelplåtar och 
pedaler i borstat stål. Som al-
ternativ till de standardmon-
terade sportstolarna erbjuds 
S-sportsäten precis som i vår 
knallgula testkärra. Under 
huven arbetar en bensinfyra 

på 231 hästkrafter, hund-
rastrecket avverkas på 5,9 
sekunder och förbrukningen 
ligger på 0,73 liter milen. 
Fyrhjulsdrift är standard lik-
som sexväxlad manuell låda. 
Med ”Audi drive select” kan 
man göra ett stort antal in-
ställningar för att variera re-
sponsen på motorn. Det är 
rena julafton för tekniknör-
dar och här har man ock-
så tre körprogram att välja 
på. I läget ”effi ciency” blir 
stötdämpare, fjädring, styr-
ning och gasrespons mycket 
snabbare, vilket gör körning-
en lekfullt impulsiv. Snudd 
på galet kul, men också galet 
dyr. Grundpriset börjar på 
309 000 kronor.

Staffan Swedenborg
Jenny Nilsson

Audis lilla krutpaket
 Audi S1 Sportback. 

Genomgått
kvalitetstest

Upp till 2 års 
garanti

Bytesrätt 
i 30 dagar

1:a servicen
ingår

Sommarkampanj!

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330
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Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 26 maj
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. En 
silverservis tillgrips.

Torsdag 29 maj
Inbrott
Inbrott på Röda Korsets 
second hand-butik Kupan i 
Älvängen. Kontanter tillgrips.

Fredag 30 maj
Villainbrott
Villainbrott på Alevägen i 
Nol. Två flak öl tillgrips.

Söndag 1 juni
Trafi kolycka
Vid Ale Torg kolliderar två 
bilar. Ambulans och polis 
åker till platsen. En förare 
avförs med ambulans till 
Kungälv sjukhus, förmodat 
sjukdomsfall. En rapport 
skrivs.
När målsägande ligger och 
sover tar sig tjuvar in i 
dennes bostad på Gulklöver-
gatan i Nödinge och tillgriper 
en plånbok.

Måndag 2 juni
Bilbrand
Klockan 01.39, natten till 
måndag, larmas polis och 
räddningstjänst till Folkets-
husvägen i Nol med anled-
ning av en bilbrand. Totalt är 
det tre parkerade bilar som 
skadas av branden.

Polisen uppmanar alla alebor 
att alltid hålla ytterdörren 
låst. Ställ heller inte fönster 
på vid gavel nattetid.

Ett antal förväntansfulla 
PRO:are samlades i bussku-
ren vid Nols station den 6 
maj för att göra en resa med 
studiebesök till bland annat 
Mariestad. Regnet hängde i 
luften, men vi beslöt att ig-
norera vädergudarna denna 
dag. Vår pigga resegeneral 
Anna-Greta räknade in så 
att alla anmälda hade äntrat 
bussen i Nol. Efter ett antal 
stopp för att ta upp fl er 
resenärer i Ale var vi ute på 
den fi na nya 45:an.

Färden till Mariestad 
gick snabbt och i utkanten 
av staden hämtade vi upp 
vår guide Sofi a Svensson. 
Det var en skön tjej med en 
genuin dialekt som gjorde 
att vi kände förtroende för 
hennes lokalkunskaper. Hon 
berättade om att grundaren 
till staden var Gustav Vasas 
son hertig Kalle, sederme-
ra Kalle IX och att hans 
hustru Maria hade fått ge 
staden sitt namn. Kalle var i 
konfl ikt med sin bror Johan 
III och för att retas med 
honom lät han bygga Marie-
stads domkyrka, en dom-
kyrka utan biskop, där han 
kopierade arkitekturen från 
Klara kyrka i Stockholm som 
Johan III hade låtit uppföra 
och som då var Sveriges 
pampigaste kyrkobyggnad.

Vidare fi ck vi lite infor-
mation om de mest betydan-
de företagen i staden. Den 
välkända Unica-boxen som 

många äldre arbetare har 
haft sina mackor i tillverka-
des på Aktiebolaget Tidan 
och de andra stora företagen 
är Elektrolux och Metsä 
Tissue. Mariestadsölet är 
ju känt, men det tillverkas 
inte i staden längre sedan 
Spendrups tagit över pro-
duktionen.

Vi fi ck uppleva en 
äventyrlig guidning genom 
gamla stan, för vår buss var 
egentligen lite för stor för 
de smala gränderna. Mysiga 
gamla hus där vi från våra 
upphöjda platser i bussen 
kunde utforska ett och annat 
genom fönstren i de låga 
husen. Vid en korsning höll 
vi på att fastna rejält, men 
efter en del ommöblering 
av soptunnor med mera. så 
lyckades vår skickliga chauf-
för trixa fram bussen. Vi åkte 
sedan den vackra kustvägen 
till brofästet till Torsöbron, 
där vi bjöds på efterlängtat 
kaffe med ostsmörgås.

Efter fi kat var det dags 
att fortsätta över den cirka 
en kilometer långa Torsö-
bron, som var färdig 1994. 
Vi åkte tvärs över ön till 
färjeläget till Brommö där 
vi togs emot av färjekarlen 
Klas-Johan och vår speciella 
Brommö-guide Berit Lin-
dahl som är bosatt på ön. 
Ön är egentligen bilfri, men 
vi hade fått dispens för att 
genomföra denna resa. På 
grund av det höga vatten-

ståndet i Vänern blev det en 
ganska dramatisk överfart. 
Bussen höll på att fastna 
vid påfarten till färjan på 
grund av den stora vinkeln 
mellan klaffen och färjan. 
Efter mycket trixande och 
några träbalkar lyckades 
chauffören baxa ombord 
bussen på färjan. En kraftig 
sidvind gjorde att vi fi ck 
höra lite panikartade rop 
från en del passagerare när 
det gungade som värst. Väl 
iland fi ck vi en redovisning 
av öns historia. Ett glasbruk 
som fl yttades från Klippan i 
Göteborg hade sin blomst-
ringstid under 1800-talet, 
men tvingades att lägga ned 
när man i stort sett skövlat 
skogen som fungerade som 
bränsle vid glasproduk-
tionen. Ett stort hus med 
bostäder för arbetarna vid 
bruket plockades isär och 

fraktades med pråm ned till 
Surte 1879 när glasbruket 
lades ner. Huset kom att 
kallas Bromöhuset när det 
uppfördes i Surte.

Längst ut åt väster fi ck 
vi se vyn över Vänern som 
bekräftade att det faktiskt 
är något av ett innanhav, i 
horisonten smälte vattnet 
och himlen samman. Att 
vattnet i Vänern är drickbart 
kunde vi få känna på genom 
att guiden tog upp en karaff 
med Vänervatten och delade 
ut i muggar till hågade rese-
närer. Ingen har rapporterats 
magsjuk efter detta experi-
ment. Vi åkte vidare genom 
väldiga lingon- och blåbärs-
marker med såväl enormt 
raka som knotiga tallar till 
det gamla glasbruksmagasi-
net vid färjeläget som numer 
inrymmer ett litet hem-
bygdsmuseum. 

När vi åter skulle äntra 
bussen försökte jag runda 
fören på bussen på ett hårt 
underlag med rullgrus, 
halkade och för ett kort 
ögonblick tyckte jag att 
det bar iväg till famnen på 
färjekarlen Charon på färjan 
till dödsriket över fl oden 
Styx, men det var faktiskt vår 
trevlige färjekarl Klas-Johan 
som dämpade fallet och 
hjälpte mig upp. Färjeresan 
till Torsö gick bra och efter 
besök på Torsös bygdegård 
och hembygdsmuseum 
var det dags för en härlig 
middag bestående av stekt 
lax med potatis och räksås på 
restaurang Brygghuset.

Sedan bar det iväg hemåt 
och ännu en fantastiskt väl-
arrangerad resa i PRO Ale 
Norras regi var till ända.

Jouko Kangasoja

PRO Ale Norra 
reste norrut

PRO Ale Norra åkte på studieresa till Mariestad.

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

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

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

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

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

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

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Vi tycks vara inne i en 
ny fas vad gäller bilar. 

För inte så länge 
sedan var det säkerhet, 
bränsleförbrukning och 
låga utsläpp som var på 
tapeten. 

Nu är det åter sportig-
het och hästkrafter som 
gäller, men det betyder 
inte nödvändigtvis att 
det ena utesluter det 
andra. 

Audi S1 är en bus-
benägen liten rackare 
med gott om krut under 
huven. 

Häng med på en smått 
galen provkörning.  

Vi trycker på start/

stopp-knappen och både var-
vräknaren samt hastighets-
mätaren slår ett fullvarv med 
sina vita visare innan motorn 
mullrar igång. Hastighets-
mätaren är kaxigt graderad 
till 280 och varvräknaren har 
sin röda ”fegmarkering” vid 
6 500 varv.

Lekfullt impulsiv
Utseendet är lika viktigt 

och visst har S1 – the look! 
Maffi gast är takvingen och 
längst ner sticker fyra blan-
ka avgasrörspipor ut. Tittar 
vi in i kupén har vi här både 
eleganta tröskelplåtar och 
pedaler i borstat stål. Som al-
ternativ till de standardmon-
terade sportstolarna erbjuds 
S-sportsäten precis som i vår 
knallgula testkärra. Under 
huven arbetar en bensinfyra 

på 231 hästkrafter, hund-
rastrecket avverkas på 5,9 
sekunder och förbrukningen 
ligger på 0,73 liter milen. 
Fyrhjulsdrift är standard lik-
som sexväxlad manuell låda. 
Med ”Audi drive select” kan 
man göra ett stort antal in-
ställningar för att variera re-
sponsen på motorn. Det är 
rena julafton för tekniknör-
dar och här har man ock-
så tre körprogram att välja 
på. I läget ”effi ciency” blir 
stötdämpare, fjädring, styr-
ning och gasrespons mycket 
snabbare, vilket gör körning-
en lekfullt impulsiv. Snudd 
på galet kul, men också galet 
dyr. Grundpriset börjar på 
309 000 kronor.

Staffan Swedenborg
Jenny Nilsson

Audis lilla krutpaket
 Audi S1 Sportback. 

Genomgått
kvalitetstest

Upp till 2 års 
garanti

Bytesrätt 
i 30 dagar

1:a servicen
ingår

Sommarkampanj!

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330
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HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

TVÅOR PÅ
BESIKTNINGEN?

VI ÅTGÄRDAR OCH 
OMBESIKTAR!

VÅRSERVICE  
PÅ BIL OCH 
SLÄPKÄRRA

SERVICE 

AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE

4-HJULSINSTÄLLNING

DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK 

DÄCKCENTER

ÄLVÄNGEN. Nytt, 
fräscht och modernt.

Sportlifes klubbar 
i Västsverige byter 
kostym.

Det nya varumärket 
är STC Training Club.

Friskvårdskedjan Sportlife 
paketerar om, men inne-
hållet blir intakt. Ett nytt 
och modernare varumärke 
har tagits fram för att ge en 
tydligare bild av att vara ett 
friskvårdsföretag i framkant.

– Vi tror på förnyelse 
och förändring. Sedan star-
ten 1997 har vi varit en av 
marknadens ledande aktörer 
inom träning. Vår expansion 
och utveckling är fortfarande 
mycket positiv och intresset 
för friskvård ökar hela tiden. 
Vi hoppas och tror att en 
omprofi lering skapar ytter-
ligare nyfi kenhet kring vår 

verksamhet och inspirerar 
fl er till träning, säger mark-
nadschef Antoni Linder.

STC ska tydligare och 
snabbare beskriva vad före-
taget erbjuder och står för, 
men poängterar Antoni, 
verksamheten och värde-
ringarna förändras inte.

– Tvärtom försöker vi ta 
tillfället i akt och berätta mer 
om våra värdeord. Passion, 
Glädje, Personlighet och 
Proffsighet har nu fått säll-
skap av ett femte, Gemen-
skap. Våra klubbar fungerar 
idag minst lika mycket som 
sociala mötesplatser som 

arenor för träning. Gemen-
skapen är en bidragande fak-
tor till att våra medlemmar 
kommer tillbaka, därför är 
det något vi jobbar medvetet 
och hårt med, menar Antoni.

STC ska egentligen bara 
ses som en ny och moder-
nare kostym. Innehållet med 
gym, kondition, gruppträ-
ning, funktionell träning, 
rehab, relax och barndans 
fortsätter att utvecklas.

– Det händer mycket 
inom funktionell träning och 
det är ett område vi tänker 
fortsätta satsa på. I Rollsbo 
har vi byggt en särskild box 
för CrossFit 442, avslutar 
Antoni Kutics. 

Omprofi leringen sker 
successivt under 2014 och 
inom kort byts fasadskyltar i 
Nödinge, Nol och Älvängen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bilden är ett montage. STC är det nya varumärket för Sportlifes klubbar i Nödinge, Nol och Äl-
vängen (bilden).

Det blir även skyltbyte i Nol.

Sportlife i ny kostym

Det händer 
mycket inom 
funktionell 
träning och det 

är ett område vi tänker 
fortsätta satsa på.
ANTONI KUTICS

lansforsakringar.selansforsakringar.se

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

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

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se
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vängen (bilden).

Det blir även skyltbyte i Nol.

Sportlife i ny kostym

Det händer 
mycket inom 
funktionell 
träning och det 

är ett område vi tänker 
fortsätta satsa på.
ANTONI KUTICS

lansforsakringar.selansforsakringar.se

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

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

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se
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KILANDA. Efter ett par 
år med halvdant mark-
nadsväder var förut-
sättningarna de bästa 
tänkbara när Kilanda 
Marknad 25-årsjubile-
rade.

Solen sken från en 
klarblå himmel och 
besökarna vallfärdade 
för att ta del av det pro-
gramutbud som erbjöds, 
från säteriet och hela 
vägen bort till gamla 
skolan.

– Perfekt väder och 
väldigt många besöka-
re, sammanfattade Eva 
Andersson i arrangörs-
kommittén.

Det var gott om bilar, men en 
hel del besökare valde också 
att åka kollektivt till Kilanda 
vilket möjliggjorts tack vare 
ett samarbete mellan arrang-
ören och Västtrafi k.

– Glädjande nog föll 
satsningen väl ut. Vi är jätt-

etacksamma för Vässtrafi ks 
initiativ och hoppas på en 
fortsättning även i framti-
den, säger Eva Andersson.

De som ändå valde att ta 
bilen kunde också enkelt ta 
sig därifrån. Någon risk för 
att köra fast på åkern fanns 
inte.

– Nej, i år var det gynn-
samt. Det var torra och fi na 
åkrar och parkeringssituatio-
nen fungerade som den skul-
le, säger Eva Andersson.

Besökarna såg verkligen 
ut att trivas då de fl anerade 
runt på marknadsområdet. 
Nöjd var också Bengt Borg-

ström, ägare till säteriet.  
– Idag behövs inga stövlar 

i alla fall. Det har varit lerigt 
på gårdsplanen de senaste 
åren, men den här gången 
var väderleken med oss. Väl-
digt roligt att vi kunde få till 
stånd ett sådant här fantas-
tiskt jubileumsfi rande, sade 
Bengt som hade visning av 
ladugården med den spekta-
kulära robotmjölkningen.

Ponnyridning, tipspro-
menad, fårvallning och skyt-
tesimulator var exempel på 
andra aktiviteter som mark-
nadsgästerna kunde roa sig 
med.

Hantverkare och konstnä-
rer fanns givetvis på plats för 
att sälja sina olika alster.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Besökarna kom med både bil och buss

Kilanda Marknad 
25-årsjubilerade

VECKA 23         NUMMER 22|18

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

HÖRLURAR  
PÅ KÖPET!

VID KÖP AV  
VALFRI GANTKLOCKA

1 890:- 
Park hill

Gratis gravyr
4 juni i butiken

VÄSTRA  GATAN 71 KUNGÄLV 0303-166 75 
V 6 JUNI 11-15

Sugar 
Dandy 399:-

Lykta

Ord pris 249:-

199:-

Vi tar emot förhandsbeställningar
Gäller svenska glasbruk

Att få sitta upp på traktorn var en häftig upplevelse.

Ponnyridningen var ett populärt inslag.

Skepplanda Hemvärns- och 
kulturförening lät marknads-
gäster, stora som små, att 
agera mc-förare för en stund.

Många prövade lyckan i Röda Korsets lotteri.

En gammal klenod som tilldrog sig uppmärksamheten när den 
kom glidande genom allén.

Nygräddade våfflor fanns att köpa.

 Hantverkare fanns det gott om i Kilanda denna dag.  Plantor av olika slag såldes utanför Kilanda gamla skola. 
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Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget
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NUMMER 22         VECKA 23| 21SPORT

FOTBOLL I ALE

Tors 5 juni kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – 
Sandared/Sjöm.

Tors 5 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Balltorp

Fre 6 juni kl 15.00
Älvevi
Älvängen – 
Santos Cruzazul

Fre 6 juni kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Hålta

Lör 7 juni kl 15.30
Forsvallen
SBTK dam – Kindaholm

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 0-3 
(0-0)
Matchens kurrar: Henrik Andersson 3, 
Peter Antonsson 2, Michael Hintze 1.

Gunnilse IS 8 20 17
Vänersborgs FK 7 12 16
Skoftebyns IF 8 10 16
Kortedala IF 8 8 16
Kärra KIF 8 1 13
Vänersborgs IF 7 4 12
Lunden ÖBK 8 0 11
Säffl e FF 8 -1 11
Ahlafors IF 8 0 9
Arvika Fotboll 8 -19 6
Kungshamns IF 8 -18 4
Stångenäs AIS 8 -17 3
 
Division 5 Västergötland V
Sollebrunns AIK – Skepplanda 
BTK 0-2 (0-1)
Mål: Christian Rönkkö, Erik Hägg-
ström. Matchens kurrar: Jonathan 
Westlund 3, Christian Rönkkö 2, Erik 
Häggström 1.

Division 6 Trollhättan
Alvhems IK – Trollhättans IF 
3-1 (1-0)
Mål AIK: Emanuel Stensson, Jimmy 
Lidén, Andreas Ruuska.

Trollhättan Syrianska – 
Lödöse/Nygård 4-1 (1-1)
Mål LNIK: Richard Classon.

Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Nol IK 1-1 (0-1)
Mål NIK: Anders Isaksson. Matchens 
kurrar: Jonny Stenström 3, Fredrik 
Johansson 2, Stefan Berndtsson 1. 

Nol IK 8 16 19
Finlandia 8 16 19
Hälsö BK 8 20 17
Neutrala 8 -6 15
Lundby 8 9 14
Nödinge 7 8 10
Bosna IF 8 1 10
Fotö 8 -10 9
Älvängen 7 3 7
Hålta IK 8 -29 3
Cruzazul 8 -28 1

Division 7C Göteborg
Surte IS FK – Hermansby 1-1
Mål: Peter Slak. Matchens kurrar SIS: 
Lasse Karlsson 3, Christian Larsson 2, 
Erik Reinlim 1.

Division 2 Västergötland S
Alingsås KIK – Skepplanda 
BTK 0-1 (0-1)
Mål: Josefi n Classon. Matchens 
kurrar: Sandra Augustsson 3, Matilda 
Errind 2, Amanda Errind 1.

Borås GIF – Lödöse/Nygård 
1-1 (1-0)
Mål LNIK: Rebecca Heinerås.

Division 6 D Göteborg
Finlandia-Pallo – Nödinge SK 
2-1 (1-0)
Mål NSK: Simon Enyck. Matchens 
kurrar: Simon Enyck 3, Kristoffer 
Glasö 2, Ajdin Smajlovic 1.

FOTBOLL

ALAFORS. Nya skador 
och en ny förlust.

Det är tuffa tider i 
Ahlafors IF.

Skoftebyn vann ons-
dagskvällens möte på 
Sjövallen med 3-0.

Som om inte det skadedrab-
bade mittfältet i Ahlafors IF 
var nog. På onsdagseftermid-
dagen tvingades nyförvärvet, 
ex-allsvenske Sebastian Jo-
hansson som skulle gjort 
hemmadebut, kasta in hand-
duken då dennes fru satt fast 
på tåget och barnvakt sak-
nades. I matchinledningen 
skadar sig dessutom Anders 
Andersson. Innermittfältet 
bestod plötsligt av ungdo-
marna Jonatan Berntsson 
och Shkar Nawzad. Efter 
en darrig start växte Ahlafors 
in i kostymen och tog över 
mot slutet av första halvlek. 

– Jag tycker nog att vi trots 
allt är det bättre laget före 
paus och vi hade en känsla 
av att kunna greja en poäng, 
sen får matchen en annan ut-
veckling i andra halvlek och 
vi får gratulera Skoftebyn till 
segern. Vi orkar inte slutfö-
ra uppdraget just nu. Flera 
av våra spelare har tvingats 
dubblera i A-, B- och U-la-
get. De är riktigt slitna just 
nu, säger AIF-tränaren Da-
niel Eriksson.

En matchavgörande hän-

delse blir Skoftebyns tidiga 
ledningsmål i början av an-
dra halvlek. För ett lag som 
redan på förhand känner sig 
slaget och som kämpar för 
att hålla modet uppe blir 
varje motgång extra kännbar. 
Hoppet var dock det sista 
som övergav hemmalaget. 
Det dröjde till matchminut 
71 innan gästerna satte två-
an. 0-3 kom med dryga tio 
minuter kvar att spela.

Snudd på parodi
Skadeläget är akut i Ahlafors 
IF. Dessvärre är det också 
mittfältare som är drabbade. 
Johan Elving är borta res-
ten av säsongen, Jonathan 
Lindström missar ett par 
matcher till, Edwin Pear-
sons återkomst är högst osä-
ker, men Anders Andersson 
som fi ck en smäll på knät 
mot Skoftebyn ska förhopp-
ningsvis snart vara tillbaka. 
Rade Radovic var sjuk i 
onsdags och kunde därför 
inte medverka. Krassliga var 
också Peter Antonsson och 
Sebastian Hollstein, men 
båda kom till spel.

– Lägg därtill att vår mål-
vakt, Andreas Skånberg, 
hade så ont i foten att han 
fi ck kasta ut bollarna hela 
matchen. Det är snudd på 
parodi, menar Daniel Eriks-
son. 

Sebastian Johansson lär 
dock vara tillbaka till torsda-
gens bortamöte med Korte-
dala. Efter tre raka nederlag 
är AIF i stort poängbehov. 

– Samtidigt kan vi kon-
statera att tabellen är 
rekordjämn efter-
som alla slår alla. 
Vi får hoppas att 
vi har vår tunga 
period nu och att 
det vänder snart, då 
blir vi farliga. Förutom 
Vänersborgs FK känner 
jag att vi har kapacitet att 
slå alla andra lag som vi har 
mött, summerar en trots allt 
hoppfull Daniel Eriksson.

En liten ljusning och öpp-
ning till glädje fi nns också i 
det faktum att Niclas El-
ving är tillbaka i träning på 
Sjövallen efter en kortare 
proffssejour i Nicaragua. 
Niclas undersöker chan-
serna till spel högre upp i 
seriesystemet och har ännu 
inte lämnat klartecken till 
Ahlafors, men att han är mer 
än välkommen behöver inte 
understrykas. Det faktum att 
Niclas ofta haft positionen 
som offensiv mittfältare bör 
intressera lagledningen med 
tanke på skadeläget.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Skoftebyn satte hinder för nya poäng

Ny smäll för AIF!

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 0-3 (0-0)

FOTBOLL

SOLLEBRUNN. Skepp-
landa BTK tog sjunde 
raka segern och befäs-
ter därmed sin serieled-
ning. 

En ramstark defen-
siv har blivit SBTK:s 
signum.

På åtta matcher har 
målvakten Marcus 
Samuelsson bara släppt 
fyra bollar förbi sig och 
hållit nollan fem gånger.

Mot Sollebrunns AIK på 
onsdagskvällen fi ck Skepp-
landa en smakstart på 
matchen. Christian ”Fig-
ge” Rönkkö gav gästerna 
ledningen redan i den fjärde 
spelminuten. Ensam med 
målvakten gjorde SBTK:s 
skyttekung inget misstag 
och avslutningen höll högsta 
klass.

Sollebrunn träffade stol-
pen och Skepplanda hade ett 
bortdömt mål innan den för-

sta halvleken var över.
Matchen avgjordes i den 

69:e minuten då Erik Hägg-
ström presenterade sig för 
publiken på Nya Bjärkevi. 
Häggström avancerade på 
motståndarnas planhalva 
och lät sedan högerfoten tala 
från distans. 0-2 och saken 
var klar. 

– Vi spelade mer efter 
backen i den andra halvleken 
och fi ck ett kompakt tryck på 
Sollebrunn. Vi borde gjort 
fl er mål, men huvudsaken är 
att vi vinner. Det är ett otro-
ligt go i gänget och det är 
ingen spelare som viker ner 
sig. Vårt försvarsspel är bril-
jant, summerade Häggström 
som kom till SBTK från 
Ahlafors IF inför den här sä-
songen och som nu svarade 
för sin hittills bästa insats i 
den gulsvarta tröjan.

– Jag har varit lite krasslig 
och även tvingats avstå nå-
gon match. Förhoppningsvis 
blir formen bättre och bättre 
ju längre säsongen lider.

Planbäst på Nya Bjärkevi 
var ändå Jonathan West-

lund. Rollen som defensiv 
mittfältare är som gjuten för 
honom. ”Jonte” läser spe-
let som få, vinner oerhört 
mycket boll och har en im-
ponerande tajming i huvud-
spelet.

Målproduktionen är det 
som serieledarna behöver 
förbättra. Precis som mot 

Mariedal matchen innan 
skapades fl era riktigt bra lä-
gen, som borde genererat 
nätrassel. Missarna kunde 
dock SBTK-tränaren Ro-
bert Bävermalm leva med 
när han gav sin analys av 
2-0-segern. 

– Återigen en stabil insats, 
vi jobbar hårt i 90 minuter 

och vinner full rättvist. Kil-
larna tar ansvar över hela ba-
nan. Serien är jämn och det 
gäller att vi behåller ödmjuk-
heten och inte slappnar av.

Nästa match är på torsdag 
då Sandared/Sjömarken gäs-
tar Forsvallen.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s målskyttar i segermatchen borta mot Sollebrunn. Till vänster Erik Häggström och Christi-
an ”Figge” Rönkkö.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunns AIK – Skepplanda BTK 0-2 (0-1)

FOTBOLL

SBTK:s segertåg fortsätter
– Vinst borta mot Sollebrunn
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 Skoftebyn hindrade AIF och lagkapten Sebastian  
 Hollstein från  mål och poäng på Sjövallen. 
 Fler bilder på alekuriren.se 
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Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Cafeterian är öppen
Välkomna NÖDINGE – SÅ KLART

Det händer på Vimmervi V 23
04 Jun Ons
19:00 - 20:00 P01 » Nödinge SK- Älvängens IK Göteborgsserien
06 Jun Fre
17:00 - 19:00 A-lag Herrar » Nödinge SK - Hålta IK  Div 6D
08 Jun Sön
10:00 - 14:00 F05/06 » Sammandrag i Ale-Kungälvserien med lag från
Nödinge SK, Skepplanda BTK, Kode IF, Ytterby IS.
14:00 - 15:00 P02 » Nödinge SK - Öckerö IF Göteborgsserien
14:30 - 15:30 F03/04 » Nödinge SK Blå - Kode IF Ale-Kungälvserien
15:30 - 16:30 F03/04 » Nödinge SK Vit - Hermansby IF Ale-Kungälvserien
17:00 - 18:00 P03 » Nödinge SK – Hermansby IF Ale-Kungälvserien 
10 Jun Tis
18:00 - 19:00 P04 » Nödinge SK - Ahlafors IF  Ale-Kungälvserien

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!
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www.ahlaforsif.se

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

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

www.ahlaforsif.se

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

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

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

AHLAFORS IF
1913 2014

AHLAFORS IF BJUDER IN TILL

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

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

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

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

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

HÄLSÖ. Att möta ö-lagen 
på bortaplan är alltid en 
utmaning.

Därför var Nol IK se-
gerrusiga efter krysset i 
toppmatchen mot Hälsö 
BK i fredagskväll.

– Vi hade all anled-
ning att vara glada, att 
få med sig en pinne 
därifrån är starkt, säger 
Noltränaren Peter Karls-
son.

Det kunde lika gärna ha bli-
vit tre pinnar, eftersom hem-
malagets anfallsglädje tog 
slut sista kvarten och gav Nol 
ett antal heta målchanser.

– Men det hade varit orätt-
vist. Faktum är att oavgjort 
speglar matchen bra. De 
är lite bättre än oss i första 
halvlek och vi tar över i slutet 
av andra. Däremellan är det 
en jämn tillställning. Målen 
föll lite ologiskt. De borde 
kanske ha haft 1-0 med sig 
i paus, istället var det vi som 
tog ledningen. När vi väl fi ck 
ordning på spelet kvitterade 
Hälsö med ett klassmål, be-
rättar Peter Karlsson.

Hälsö BK bjöd på snabb 
och variationsrik fotboll in-
ledningsvis. Gästerna kom 
undan med blotta förskräck-
elsen och strax före pausvilan 
nickade Anders Isaksson 
in ledningsmålet för Nol på 
hörna.

– Isak är stark i luften och 

svår att stoppa. Ett gifi tgt va-
pen för oss, menar Karlsson.

Imponerande
Annars var det talangen 
Fredrik Johansson som fi ck 
tränarens uppmärksamhet 
och veteranen Stefan Bern-
dtsson som orkade hålla 
emot på topp i 60 minuter.

– ”Freddan” var värd att 
få göra ett mål. Det var stol-
par och små marginaler som 
stoppade honom från det. 
”Berras” insats i anfallet var 
imponerande. En fantastisk 
tillgång att ha när frånvaro-
listan växer, säger Karlsson.

Nol kom i fredags till spel 
utan tre givna spelare. Jesper 

Garvetti, skadad, Bojan Ilic 
och Rasmus Johansson var 
avstängda.

– Trots att vi fått spela 
med nya uppställningar varje 
match har vi tagit sju av nio 
poäng på de tre senaste om-
gångarna. Det måste vi vara 
mer än nöja med, understry-
ker Peter Karlsson.

Nol avslutar nu vårsä-
songen med tre raka hem-
mamatcher. Nästa vecka är 
spelledig, ett uppehåll som 
laget får använda till att läka 
skador och sår.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Prova på motocross !
Hjärtligt välkomna till

Älvbygdens MK den 8 Juni mellan 10.00-15.00.

Här får barnen helt kostnadsfritt
prova att köra knattecross!

Vuxna över 15 år har också möjlighet att
prova på för en liten avgift.

För barn krävs ingen förbokning,
vuxna måste boka på länken 

www.provamcsport.n.nu/vuxna

Kontakta gärna klubben om ni har frågor:

Älvbygdens MK
www1.idrottonline.se/AlvbygdensMK

robert.bengtsson@gmail.com

Nol kryssade i tidig seriefi nal

Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Nol IK 1-1 (0-1)

FOTBOLL

Jesper Pedersen slog hörnan som Anders Isaksson nickade i 
mål.
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SKEPPLANDA. Det 
blåser stark medvind på 
Forsvallen just nu.

Det är inte bara herrla-
get som toppar tabellen, 
även damerna har gått 
upp i serieledning.

Borta mot Alingsås 
KIK vann SBTK med 
matchens enda mål – 
inprickat av Josefi n 
Classon.

Samtidigt som Skepplanda 
BTK bortavann på Nol-
torpsvallen tappade Borås 
GIF poäng mot Lödöse/Ny-
gård (1-1). Det innebär att 
gulsvart leder serien efter sex 
spelade omgångar.

Mot Alingsås blev det pre-
cis så jämnt och spännande 

som tränaren Stig Persson 
hade förutspått.

– Fotbollsmässigt var 
Alingsås riktigt bra, de för-
sökte rulla boll hela tiden. Vi 
skapade fl est chanser, men 
brände i vanlig ordning det 
mesta. Det går inte bara häv-
da att det är otur, vi måste 
helt enkelt bli bättre på att 
sätta dit bollarna, säger Pers-
son.

Segermålet kom efter en 

halvtimme. Andrea Lind-
gren hittade in till Josefi n 
Classon som tryckte dit 0-1 
på ett behärskat sätt.

– Vi behöver absolut inte 
be om ursäkt för den här se-
gern även om det var en tuff 
drabbning. Försvarsspelet är 
bra och vår mittback, Sandra 
Augustsson, svarade åter-
igen för en magnifi k insats, 
berömmer Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

GÖTEBORG. Seriefavo-
riten Finlandia-Pallo 
hade stora problem med 
Nödinge SK.

Fredagens drabbning 
på Tuvevallen avgjordes 
först i slutminuterna.

– Sett över hela 
matchen är det inget 
att säga om, men vi 
höll emot länge, säger 
spelande assisterande 
tränaren, Magnus Olofs-
son, i NSK.

Finlandia fi ck en drömstart 
med 1-0 redan efter två 
minuter. Det skulle dröja 
nästan 90 minuter till nästa 
fullträff. Däremellan hade 
Nödinge fl era goda kvitte-
ringschanser.

– I första halvlek har både 
Rahel Faraj och Simon 
Enyck läge att måla, men vi 
hade inte marginalerna på 
vår sida. Det hade vi defi ni-
tivt behövt i den här match-
en eftersom vi fi ck spela utan 
Kalle Hamfeldt som bröt 
armen på träning i veck-

an och fyra andra spelare 
tvingades vi tejpa ihop inn-
an avspark, berättar Magnus 
Olofsson.

Till detta ska också läg-
gas att Harris Avdic, en av 
lagets tongivande lirare, har 
lagt av på grund av motiva-
tionsbrist.

Med bara några minuter 
kvar av matchen mot Fin-
landia drygade hemmalaget 
ut sin 1-0 ledning, men Si-
mon Enyck gav gästerna nytt 
hopp då han direkt efteråt 
satte reduceringsmålet till 
2-1.

– Tyvärr var det bara 
ett par minuter kvar och vi 
skapade aldrig något riktigt 
tryck mot Finlandias mål. 
Det är enligt mig ingen sol-
klar seger, men visst vann de 
rättvist, säger Magnus Olofs-
son som dock kunde lämna 
en positiv nyhet.

– Vi får tillbaka Alen 
Grozdanic från Bosna IF. 
Han är spelklar inom kort 
och är främst tänkt som in-
hoppare. Han har en fantas-
tisk fot som är väl värd att 
använda sista kvarten.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra Herr
TORSDAG 5 JUNI 

KL 19.00
SBTK – SANDARED/SJÖMARKEN

Division 2 Södra Dam
LÖRDAG 7 JUNI

KL 15.30
SBTK – KINDAHOLMS FF

Skänker pris till bästa spelare

Nordea Masters är en del av 
European Tour. Av tourens 
cirka 50 tävlingar är Nordea 
Masters en av de publikmäs-
sigt största. I år spelades täv-
lingen den 29 maj-1 juni på 
PGA Sweden National i Bara, 
Malmö. Alegolfaren Rikard 
Karlberg inledde strålande för 
att sedan tappa slag på den 
andra dagen. Rundorna 67-75-
68-69 innebar nio slag under 
banans par vilket räckte till en 
slutlig femtonde plats. 

Text: Jonas Andersson
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Femtonde plats 
för Karlberg

SBTK:s damer i topp

Nödinge störde topplaget
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Division 6 D Göteborg
Finlandia-Pallo – Nödinge SK 2-1 (1-0)

FOTBOLL

 Ajdin Smaijlovic tillhörde som vanligt Nödinge SK:s allra främsta aktörer i den svåra bortamatchen mot Finlandia-Pallo. 

När Tölöcupen avgjordes den gångna helgen blev det storslam 
för Älvängens IK F-03. ÄIK lag 2 besegrade ÄIK lag 1 i finalen 
med 3-1. Således kunde de blåvita åka hem till Älvevi med såväl 
en segerpokal som en silvermedalj i bagaget. Imponerande!

Storslam för ÄIK F-03

Madenskolan klass 6C 
fi rade stora triumfer när 
slutspelet i Maxis skolcup 
avgjordes för tre veckor 
sedan. IK Kongahällas 
utmärkta arrangemang hade 
sitt gruppspel en vecka inn-
an och spelet om medaljför-
delningen följande helg. I 
turneringen deltog klasser 
från nollan till årskurs sex. 

Förutom i den yngsta klas-
sen var det sjumannafotboll 
som gällde. 

I den äldsta åldersgrup-
pen mötte Madenskolans 
klass 6C Övre Fontinskolan 
i en dramatisk fi nal som 
efter 2-2 fi ck avgöras med 
raffl ande straffsparkar. Här 
blev målvakten, talangful-
le Lukas Dahlberg, stor 
matchhjälte genom att först 
rädda en välriktad straffs-
park och sedan sätta en själv 
i nätet. 

Madenskolan vann till sist 
fi nalen med 5-4.

Seger för Madenskolan

Stående från vänster: Christian Carlsson, ledare, Eloise Ottos-
son, Philip Engström, Jakob Levin, Rees Griffiths, Kim Engström, 
ledare. Främre raden från vänster: Linus Engström, ledare, 
Hanna Hansson, Ebba Sporrong, William Carlsson-Vanneryr och 
liggande Lukas Dahlberg. Saknas på bild: Alexander Claesson. 
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Program

Alla välkomna att fira

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som som önskar 
stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som medlem. 
Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Bankgiro 289-1653

 Kommunfullmäktiges ordförande, Klas Nordh,  
hälsar nyblivna svenskar välkomna

Fanborgen upplöses

Blåsorkestern ”Larmet”

HoJ Hannah/Joel Lindmosson från Alafors

Robin Bodefjord från Alafors spelar akustiskt och sjunger

Sveriges Nationaldag 2014
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av kommunchef Björn Järbur

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

STARRKÄRR. Det 
blir traditionsenligt 
nationaldagsfi rande i 
Prästalund.

Fint väder är dessut-
om beställt.

– Det ingår i servicen. 
Jag har ett personligt 
avtal med SMHI, skrat-
tar Tore Berghamn, 
ordförande i Fören-
ingen Nationaldagens 
fi rande i Ale.

Hembygdsgården i fagra 
Prästalund står som vanligt 
värd för årets nationaldags-
fi rande. Det blir musikun-
derhållning i olika former 
samt högtidstal.

– Inbjuden talare är 
kommunchefen Björn Jär-
bur.

Fika och lotterier ingår 
givetvis i konceptet och 
därutöver kommer kom-
munledningen att hälsa nya 
svenskar välkomna.

– Den programpunkten 
ombesörjs av kommunfull-
mäktiges ordförande Klas 
Nord, upplyser Berghamn 
som hoppas på en god till-
strömning av besökare i 
Prästalund på fredag.

– Vi vill att våra hem-
bygdsgårdar ska leva varför 
vi är måna om att hålla den 
här typen av traditioner vid 
liv. Jag vill se många alebor 
i Starrkärr när vi fi rar den 
svenska nationaldagen, av-
slutar Tore Berghamn.

JONAS ANDERSSON

Kommunchefen Björn Järbur 
håller årets högtidstal i sam-
band med nationaldagsfiran-
det i Prästalund. 

Nationaldagsfi rande i Prästalund

Första dansen på 
Locktorp 2014 avnjöts 
med strålande sol och 
värme. Vi var ett femtiotal 
personer som dansade till 
Tång och Co. Vi svettades 
i sommarvärmen men 
musiken var bra, så det var 
bara att köra på. I pausen 
var det lottdragning och 
sen dansades till sista 
dansen klockan 21. En 
sådan underbar afton på 
Locktorp hoppas vi det 
blir den 13 juni också då 
nästa dans blir.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Danspremiär 
på Locktorp

NÖDINGE. Samhället 
styr oss genom både 
skrivna och oskrivna 
lagar.

Få vågar bryta det 
förutbestämda mönstret 
och gå sin egen väg. 

Det har däremot Kul-
turskolan gjort och på 
torsdag är det premiär 
för musikalen ”Jag är 
din fördom” efter ett 
helt eget manus.

Repetitionerna är i full gång 
och scenen i Ale gymnasium 
är abonnerad i princip varje 
kväll. Det är intensiva dagar 
fram till dess att strålkastar-
na tänds och för en del har 
det varit det en längre tid. 
Emelie Kastberg, Julia 
Skånberg och Eva Malm-
gren har till och med förfat-
tat manuset. Redan i augusti 
fattade trion pennan och re-
petitionerna har pågått sedan 
i september. Föreställningen 

– Kulturskolan har
laddat om efter ”Annie”

Premiär för 
fördomsfull 
musikal

”Jag är din fördom” är ef-
terföljaren till ”Annie” som 
Kulturskolan gav förra året.

– Vi ville göra något vik-
tigt i år. Vi ville säga något 
och valet föll på det fördoms-
fulla samhället. Det är egent-
ligen redan bestämt hur vi 
ska vara och vilka vägar vi ska 
välja från det att vi föds. Bry-
ter du mot detta får du pro-
blem. Om du inte pluggar får 
du inget jobb, men pluggar 
du för mycket riskerar du 
istället att bli mobbad. Sam-
hället lär oss att vi inte ska 
dricka alkohol, men om vi 

inte dricker uppfattas vi som 
onormala. Vi ironiserar kring 
alla de fördomar som fi nns 
och som hindrar oss från att 
följa vår önskan, säger Emilie 
Kastberg, skådespelare och 
manusförfattare.

Ensemblen som framför 
musikalen består av elever 
och lärare i Kulturskolan 
med ett ålderspann från 11-
65 år.

– Det är en fantastisk dy-
namik i gruppen. Vi uttryck-
er så mycket känslor och för 
mig är teater, sång och musik 
den givna kanalen att för-

medla vad jag tycker. Jag har 
varit med i gruppen sedan 
jag var 13 år och vägrar slu-
ta. Gemenskapen är oslagbar 
och nästa år planerar vi att 
sätta upp Oliver Twist, av-
slöjar Emelie Kastberg under 
intervjun.

”Jag är din fördom” var på 
väg att bli ännu mer laddad. 
Tanken var att även behand-
la en våldtäktshändelse och 
konsekvenserna av detta.

– Men kuratorerna vi pra-
tade med satte stopp. Fö-
reställningen ska ses av alla 
elever i årskurs nio och vi 

skulle ha behövt samtala med 
publiken efteråt för att kunna 
ta med ett så laddat ämne, sä-
ger Emelie.

Föreställningen kommer 
istället att handla om fördo-
mar och personer som bär en 
mask som ingen ser.

– Vi ler för att vi inte orkar 
prata om sanningen. Handen 
på hjärtat, hur ofta gör du 
inte det?

Allmänheten hälsas väl-
kommen till Ale gymnasium 
på torsdagskvällen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

På torsdag är det premiär för årets musikal ”Jag är din fördom” där de medverkande består av elever och lärare från Kulturskolan i 
Ale.
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SKEPPLANDA. Det 
blåser stark medvind på 
Forsvallen just nu.

Det är inte bara herrla-
get som toppar tabellen, 
även damerna har gått 
upp i serieledning.

Borta mot Alingsås 
KIK vann SBTK med 
matchens enda mål – 
inprickat av Josefi n 
Classon.

Samtidigt som Skepplanda 
BTK bortavann på Nol-
torpsvallen tappade Borås 
GIF poäng mot Lödöse/Ny-
gård (1-1). Det innebär att 
gulsvart leder serien efter sex 
spelade omgångar.

Mot Alingsås blev det pre-
cis så jämnt och spännande 

som tränaren Stig Persson 
hade förutspått.

– Fotbollsmässigt var 
Alingsås riktigt bra, de för-
sökte rulla boll hela tiden. Vi 
skapade fl est chanser, men 
brände i vanlig ordning det 
mesta. Det går inte bara häv-
da att det är otur, vi måste 
helt enkelt bli bättre på att 
sätta dit bollarna, säger Pers-
son.

Segermålet kom efter en 

halvtimme. Andrea Lind-
gren hittade in till Josefi n 
Classon som tryckte dit 0-1 
på ett behärskat sätt.

– Vi behöver absolut inte 
be om ursäkt för den här se-
gern även om det var en tuff 
drabbning. Försvarsspelet är 
bra och vår mittback, Sandra 
Augustsson, svarade åter-
igen för en magnifi k insats, 
berömmer Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

GÖTEBORG. Seriefavo-
riten Finlandia-Pallo 
hade stora problem med 
Nödinge SK.

Fredagens drabbning 
på Tuvevallen avgjordes 
först i slutminuterna.

– Sett över hela 
matchen är det inget 
att säga om, men vi 
höll emot länge, säger 
spelande assisterande 
tränaren, Magnus Olofs-
son, i NSK.

Finlandia fi ck en drömstart 
med 1-0 redan efter två 
minuter. Det skulle dröja 
nästan 90 minuter till nästa 
fullträff. Däremellan hade 
Nödinge fl era goda kvitte-
ringschanser.

– I första halvlek har både 
Rahel Faraj och Simon 
Enyck läge att måla, men vi 
hade inte marginalerna på 
vår sida. Det hade vi defi ni-
tivt behövt i den här match-
en eftersom vi fi ck spela utan 
Kalle Hamfeldt som bröt 
armen på träning i veck-

an och fyra andra spelare 
tvingades vi tejpa ihop inn-
an avspark, berättar Magnus 
Olofsson.

Till detta ska också läg-
gas att Harris Avdic, en av 
lagets tongivande lirare, har 
lagt av på grund av motiva-
tionsbrist.

Med bara några minuter 
kvar av matchen mot Fin-
landia drygade hemmalaget 
ut sin 1-0 ledning, men Si-
mon Enyck gav gästerna nytt 
hopp då han direkt efteråt 
satte reduceringsmålet till 
2-1.

– Tyvärr var det bara 
ett par minuter kvar och vi 
skapade aldrig något riktigt 
tryck mot Finlandias mål. 
Det är enligt mig ingen sol-
klar seger, men visst vann de 
rättvist, säger Magnus Olofs-
son som dock kunde lämna 
en positiv nyhet.

– Vi får tillbaka Alen 
Grozdanic från Bosna IF. 
Han är spelklar inom kort 
och är främst tänkt som in-
hoppare. Han har en fantas-
tisk fot som är väl värd att 
använda sista kvarten.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra Herr
TORSDAG 5 JUNI 

KL 19.00
SBTK – SANDARED/SJÖMARKEN

Division 2 Södra Dam
LÖRDAG 7 JUNI

KL 15.30
SBTK – KINDAHOLMS FF

Skänker pris till bästa spelare

Nordea Masters är en del av 
European Tour. Av tourens 
cirka 50 tävlingar är Nordea 
Masters en av de publikmäs-
sigt största. I år spelades täv-
lingen den 29 maj-1 juni på 
PGA Sweden National i Bara, 
Malmö. Alegolfaren Rikard 
Karlberg inledde strålande för 
att sedan tappa slag på den 
andra dagen. Rundorna 67-75-
68-69 innebar nio slag under 
banans par vilket räckte till en 
slutlig femtonde plats. 

Text: Jonas Andersson
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Femtonde plats 
för Karlberg

SBTK:s damer i topp

Nödinge störde topplaget
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Division 6 D Göteborg
Finlandia-Pallo – Nödinge SK 2-1 (1-0)

FOTBOLL

 Ajdin Smaijlovic tillhörde som vanligt Nödinge SK:s allra främsta aktörer i den svåra bortamatchen mot Finlandia-Pallo. 

När Tölöcupen avgjordes den gångna helgen blev det storslam 
för Älvängens IK F-03. ÄIK lag 2 besegrade ÄIK lag 1 i finalen 
med 3-1. Således kunde de blåvita åka hem till Älvevi med såväl 
en segerpokal som en silvermedalj i bagaget. Imponerande!

Storslam för ÄIK F-03

Madenskolan klass 6C 
fi rade stora triumfer när 
slutspelet i Maxis skolcup 
avgjordes för tre veckor 
sedan. IK Kongahällas 
utmärkta arrangemang hade 
sitt gruppspel en vecka inn-
an och spelet om medaljför-
delningen följande helg. I 
turneringen deltog klasser 
från nollan till årskurs sex. 

Förutom i den yngsta klas-
sen var det sjumannafotboll 
som gällde. 

I den äldsta åldersgrup-
pen mötte Madenskolans 
klass 6C Övre Fontinskolan 
i en dramatisk fi nal som 
efter 2-2 fi ck avgöras med 
raffl ande straffsparkar. Här 
blev målvakten, talangful-
le Lukas Dahlberg, stor 
matchhjälte genom att först 
rädda en välriktad straffs-
park och sedan sätta en själv 
i nätet. 

Madenskolan vann till sist 
fi nalen med 5-4.

Seger för Madenskolan

Stående från vänster: Christian Carlsson, ledare, Eloise Ottos-
son, Philip Engström, Jakob Levin, Rees Griffiths, Kim Engström, 
ledare. Främre raden från vänster: Linus Engström, ledare, 
Hanna Hansson, Ebba Sporrong, William Carlsson-Vanneryr och 
liggande Lukas Dahlberg. Saknas på bild: Alexander Claesson. 
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Program

Alla välkomna att fira

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som som önskar 
stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som medlem. 
Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Bankgiro 289-1653

 Kommunfullmäktiges ordförande, Klas Nordh,  
hälsar nyblivna svenskar välkomna

Fanborgen upplöses

Blåsorkestern ”Larmet”

HoJ Hannah/Joel Lindmosson från Alafors

Robin Bodefjord från Alafors spelar akustiskt och sjunger

Sveriges Nationaldag 2014
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av kommunchef Björn Järbur

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

STARRKÄRR. Det 
blir traditionsenligt 
nationaldagsfi rande i 
Prästalund.

Fint väder är dessut-
om beställt.

– Det ingår i servicen. 
Jag har ett personligt 
avtal med SMHI, skrat-
tar Tore Berghamn, 
ordförande i Fören-
ingen Nationaldagens 
fi rande i Ale.

Hembygdsgården i fagra 
Prästalund står som vanligt 
värd för årets nationaldags-
fi rande. Det blir musikun-
derhållning i olika former 
samt högtidstal.

– Inbjuden talare är 
kommunchefen Björn Jär-
bur.

Fika och lotterier ingår 
givetvis i konceptet och 
därutöver kommer kom-
munledningen att hälsa nya 
svenskar välkomna.

– Den programpunkten 
ombesörjs av kommunfull-
mäktiges ordförande Klas 
Nord, upplyser Berghamn 
som hoppas på en god till-
strömning av besökare i 
Prästalund på fredag.

– Vi vill att våra hem-
bygdsgårdar ska leva varför 
vi är måna om att hålla den 
här typen av traditioner vid 
liv. Jag vill se många alebor 
i Starrkärr när vi fi rar den 
svenska nationaldagen, av-
slutar Tore Berghamn.

JONAS ANDERSSON

Kommunchefen Björn Järbur 
håller årets högtidstal i sam-
band med nationaldagsfiran-
det i Prästalund. 

Nationaldagsfi rande i Prästalund

Första dansen på 
Locktorp 2014 avnjöts 
med strålande sol och 
värme. Vi var ett femtiotal 
personer som dansade till 
Tång och Co. Vi svettades 
i sommarvärmen men 
musiken var bra, så det var 
bara att köra på. I pausen 
var det lottdragning och 
sen dansades till sista 
dansen klockan 21. En 
sådan underbar afton på 
Locktorp hoppas vi det 
blir den 13 juni också då 
nästa dans blir.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Danspremiär 
på Locktorp

NÖDINGE. Samhället 
styr oss genom både 
skrivna och oskrivna 
lagar.

Få vågar bryta det 
förutbestämda mönstret 
och gå sin egen väg. 

Det har däremot Kul-
turskolan gjort och på 
torsdag är det premiär 
för musikalen ”Jag är 
din fördom” efter ett 
helt eget manus.

Repetitionerna är i full gång 
och scenen i Ale gymnasium 
är abonnerad i princip varje 
kväll. Det är intensiva dagar 
fram till dess att strålkastar-
na tänds och för en del har 
det varit det en längre tid. 
Emelie Kastberg, Julia 
Skånberg och Eva Malm-
gren har till och med förfat-
tat manuset. Redan i augusti 
fattade trion pennan och re-
petitionerna har pågått sedan 
i september. Föreställningen 

– Kulturskolan har
laddat om efter ”Annie”

Premiär för 
fördomsfull 
musikal

”Jag är din fördom” är ef-
terföljaren till ”Annie” som 
Kulturskolan gav förra året.

– Vi ville göra något vik-
tigt i år. Vi ville säga något 
och valet föll på det fördoms-
fulla samhället. Det är egent-
ligen redan bestämt hur vi 
ska vara och vilka vägar vi ska 
välja från det att vi föds. Bry-
ter du mot detta får du pro-
blem. Om du inte pluggar får 
du inget jobb, men pluggar 
du för mycket riskerar du 
istället att bli mobbad. Sam-
hället lär oss att vi inte ska 
dricka alkohol, men om vi 

inte dricker uppfattas vi som 
onormala. Vi ironiserar kring 
alla de fördomar som fi nns 
och som hindrar oss från att 
följa vår önskan, säger Emilie 
Kastberg, skådespelare och 
manusförfattare.

Ensemblen som framför 
musikalen består av elever 
och lärare i Kulturskolan 
med ett ålderspann från 11-
65 år.

– Det är en fantastisk dy-
namik i gruppen. Vi uttryck-
er så mycket känslor och för 
mig är teater, sång och musik 
den givna kanalen att för-

medla vad jag tycker. Jag har 
varit med i gruppen sedan 
jag var 13 år och vägrar slu-
ta. Gemenskapen är oslagbar 
och nästa år planerar vi att 
sätta upp Oliver Twist, av-
slöjar Emelie Kastberg under 
intervjun.

”Jag är din fördom” var på 
väg att bli ännu mer laddad. 
Tanken var att även behand-
la en våldtäktshändelse och 
konsekvenserna av detta.

– Men kuratorerna vi pra-
tade med satte stopp. Fö-
reställningen ska ses av alla 
elever i årskurs nio och vi 

skulle ha behövt samtala med 
publiken efteråt för att kunna 
ta med ett så laddat ämne, sä-
ger Emelie.

Föreställningen kommer 
istället att handla om fördo-
mar och personer som bär en 
mask som ingen ser.

– Vi ler för att vi inte orkar 
prata om sanningen. Handen 
på hjärtat, hur ofta gör du 
inte det?

Allmänheten hälsas väl-
kommen till Ale gymnasium 
på torsdagskvällen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

På torsdag är det premiär för årets musikal ”Jag är din fördom” där de medverkande består av elever och lärare från Kulturskolan i 
Ale.
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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.
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ÄLVÄNGEN. En av lan-
dets mest framstående 
konstnärer?

Snarare artist eller vi-
sualiserare när han fi ck 
beskriva sig själv.

I söndags var det 
vernissage för Repsla-
garmuseets sommarut-
ställning – ”I Lars Gillis 
fotspår”.

Minnesutställningen tilläg-
nas muralmåleriets nestor 
Lars Gillis som bland annat 
har levandegjort Repsla-
garmuseets historiska be-
rättelser genom sina många 
målningar. Han har under 
åren gjort hundratals vägg-
målningar både offentligt 
och privat. De fl esta fi nns 
att beskåda i Göteborg med 
omnejd, men också i Norge 
och i USA.

– Väldigt många 
människor har nog tagit del 
av en målning av Lars Gillis 
utan att veta om det. Han 

var fenomenal på att levan-
degöra historiska händelser 
och skeenden, säger sonen 
Max Anjou, som producerat 
utställningen och som ledde 
den guidade visningen på 
Repslagarmuseet.

Lars Gillis var en all-
konstnär, som enligt sin son 
var högt och lågt mest hela 
tiden.

– Han gjorde illustrationer 
till böcker och tidningar, var 
statist på Stora Teatern, ku-
lisbyggare, träsnidare. Lars har dekorerat hotell, restau-

ranger, caféer och arbetat för 
Liseberg. Han var oerhört 
intensiv och när han gav sig 
in i ett projekt så var det till 
180 procent, förklarar Max 
Anjou.

Lars Gillis efterlämnade 
sig en hel resväska med tid-
ningsurklipp som berättar 
om hans yrkesliv.

– Tidningsurklippen är 
kittet som får utställningen 
att hänga ihop, säger Max.

På utställningen får vi stif-
ta bekantskap med illustratö-
ren, träsnidaren, författaren, 
poeten och viskompositören 
Lars Gillis och hans energis-

ka skapande.
– Jag rekommenderar 

verkligen alla att besöka den 
här utställningen, som är 
något alldeles speciellt. Lars 
Gillis hade förmågan att ut-
ifrån bara några ord få fram 
en målning. Han var fantas-
tisk, säger museichef Börje 
Johansson som lärde känna 
Gillis 1996.

– Vi hade inte haft den 
museiverksamhet som vi har 
idag om vi inte hade haft 
hjälp av Lars Gillis, avslutar 
Börje Johansson.

FOTNOT. Lars Gillis levde under åren 
1929-2012.

En av de målningar som 
pryder utställningen på 
Repslagarmuseet.

Lars Gillis var också en duktig träsnidare.

– Lars Gillis 
har gjort 
avtryck

Utställning som speglar många sidor

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Max Anjou, son till Lars Gillis, har producerat minnesutställning-
en på Repslagarmuseet.

LÖDÖSE. Det är nu 20 år 
sedan som den nya musei-
byggnaden i Lödöse invig-
des. Det kommer att fi ras 
med en familjefest lördagen 
den 14 juni.

Arkeologiska utgrävning-
ar i Lödöse på 1960-talet 

gav stora mängder fynd. 
För att kunna visa upp dessa 
invigdes Lödöse museum 
1965 i en källarlokal. Under 
1980-talet påbörjades dis-
kussioner om ett nytt mu-
seum och 1990 fastställdes 
ritningarna och läget för den 
nya byggnaden. Arkitekt var 
Christer Håkansson, GF 
arkitekter i Göteborg.

I juni 1994 invigdes det 
nya museet. Utöver utställ-
ningshallar och hörsal fi nns 
också kontor och magasin, 
café och museiverkstad för 
barn. Huset ägs av Lilla 
Edets kommun. I september 
2011 fl yttade även kommu-
nens biblioteksfi lial in i mu-
seibyggnaden.

Välkommen att vara med 
på jubileet. Vi bjuder på tår-
ta, musik, lekar med mera. 
Dessutom inviger vi två 
sommarutställningar i Ör-
tagården, säger museichef 

Graziella Belloni. 
Lödöse bibliotek bjuder 

även på en kul tipspromenad 

för barn och möjlighet att 
byta böcker med varandra.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 14 juni arrangeras jubileumsfest på Lödöse 
museum.

Museichef Graziella Belloni.

– Familjefest med tårtkalas
Lödöse museum 20-årsjubilerar



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.
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ÄLVÄNGEN. En av lan-
dets mest framstående 
konstnärer?

Snarare artist eller vi-
sualiserare när han fi ck 
beskriva sig själv.

I söndags var det 
vernissage för Repsla-
garmuseets sommarut-
ställning – ”I Lars Gillis 
fotspår”.

Minnesutställningen tilläg-
nas muralmåleriets nestor 
Lars Gillis som bland annat 
har levandegjort Repsla-
garmuseets historiska be-
rättelser genom sina många 
målningar. Han har under 
åren gjort hundratals vägg-
målningar både offentligt 
och privat. De fl esta fi nns 
att beskåda i Göteborg med 
omnejd, men också i Norge 
och i USA.

– Väldigt många 
människor har nog tagit del 
av en målning av Lars Gillis 
utan att veta om det. Han 

var fenomenal på att levan-
degöra historiska händelser 
och skeenden, säger sonen 
Max Anjou, som producerat 
utställningen och som ledde 
den guidade visningen på 
Repslagarmuseet.

Lars Gillis var en all-
konstnär, som enligt sin son 
var högt och lågt mest hela 
tiden.

– Han gjorde illustrationer 
till böcker och tidningar, var 
statist på Stora Teatern, ku-
lisbyggare, träsnidare. Lars har dekorerat hotell, restau-

ranger, caféer och arbetat för 
Liseberg. Han var oerhört 
intensiv och när han gav sig 
in i ett projekt så var det till 
180 procent, förklarar Max 
Anjou.

Lars Gillis efterlämnade 
sig en hel resväska med tid-
ningsurklipp som berättar 
om hans yrkesliv.

– Tidningsurklippen är 
kittet som får utställningen 
att hänga ihop, säger Max.

På utställningen får vi stif-
ta bekantskap med illustratö-
ren, träsnidaren, författaren, 
poeten och viskompositören 
Lars Gillis och hans energis-

ka skapande.
– Jag rekommenderar 

verkligen alla att besöka den 
här utställningen, som är 
något alldeles speciellt. Lars 
Gillis hade förmågan att ut-
ifrån bara några ord få fram 
en målning. Han var fantas-
tisk, säger museichef Börje 
Johansson som lärde känna 
Gillis 1996.

– Vi hade inte haft den 
museiverksamhet som vi har 
idag om vi inte hade haft 
hjälp av Lars Gillis, avslutar 
Börje Johansson.

FOTNOT. Lars Gillis levde under åren 
1929-2012.

En av de målningar som 
pryder utställningen på 
Repslagarmuseet.

Lars Gillis var också en duktig träsnidare.

– Lars Gillis 
har gjort 
avtryck

Utställning som speglar många sidor

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Max Anjou, son till Lars Gillis, har producerat minnesutställning-
en på Repslagarmuseet.

LÖDÖSE. Det är nu 20 år 
sedan som den nya musei-
byggnaden i Lödöse invig-
des. Det kommer att fi ras 
med en familjefest lördagen 
den 14 juni.

Arkeologiska utgrävning-
ar i Lödöse på 1960-talet 

gav stora mängder fynd. 
För att kunna visa upp dessa 
invigdes Lödöse museum 
1965 i en källarlokal. Under 
1980-talet påbörjades dis-
kussioner om ett nytt mu-
seum och 1990 fastställdes 
ritningarna och läget för den 
nya byggnaden. Arkitekt var 
Christer Håkansson, GF 
arkitekter i Göteborg.

I juni 1994 invigdes det 
nya museet. Utöver utställ-
ningshallar och hörsal fi nns 
också kontor och magasin, 
café och museiverkstad för 
barn. Huset ägs av Lilla 
Edets kommun. I september 
2011 fl yttade även kommu-
nens biblioteksfi lial in i mu-
seibyggnaden.

Välkommen att vara med 
på jubileet. Vi bjuder på tår-
ta, musik, lekar med mera. 
Dessutom inviger vi två 
sommarutställningar i Ör-
tagården, säger museichef 

Graziella Belloni. 
Lödöse bibliotek bjuder 

även på en kul tipspromenad 

för barn och möjlighet att 
byta böcker med varandra.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 14 juni arrangeras jubileumsfest på Lödöse 
museum.

Museichef Graziella Belloni.

– Familjefest med tårtkalas
Lödöse museum 20-årsjubilerar

NUMMER 22         VECKA 23| 27INSÄNT

Tack alla Alebor som 
lyfte Miljöpartiet i 
EU-valet! Vi blev 

näst största parti i Sverige 
och faktiskt största parti 
i fl era kommuner runt 
Göteborg och Stockholm. 
I helgen hade vi kongress i 
Göteborg där vi fastställde 
vårt valmanifest inför hös-
tens riksdagsval. Från Ale 
lyssnade Carlos Trischler, 
Alfrida Johansson, Peter 
Rosengren, Eva-Karin 
Andersson och Tim Öberg 
på när språkröret Gustav 
Fridolin beskrev vikten av 
att ge barnen mer tid med 
sina lärare och höjda lärarlö-
ner. Klimat- och energifrå-
gor hade stort fokus och 
kongressen beslutade bland 
mycket annat att minst 40 
procent av maten i offentliga 
kök ska vara ekologisk.

I valdebatten inför EU-va-
let lyftes frågan om mat-
kvalitet och djurskydd. 

Det är en fråga där EU har 
stort infl ytande men det är 
viktigt att komma ihåg att 
svenska staten, landstingen/
regionerna, kommunerna 
och inte minst vi som enskil-
da konsumenter också har 
ett stort infl ytande. Center-
partiet har alltid tyckt att det 
är viktiga frågor och drivit 
på för bättre mat och en bra 
djurhållning. 

För mig som kommunpo-
litiker så har det lett till att 
jag kämpat hårt för att ma-
ten som serveras våra äldre 
ska lagas så nära som möjligt 

och till min stora glädje så 
har vi nu ett tillagnings-
kök på kommunens nyaste 
äldreboende Backavik. När 
utredningen om maten 
inom äldreomsorgen är klar 
till hösten kan vi besluta hur 
vi ska gå vidare. Det blir då 
också aktuellt att diskutera 
om reglerna för kommunens 
upphandling av mat kan 
ändras så att de gynnar god 
djurhållning och minsta 
möjliga klimatpåverkan.

Som konsument tar jag 
ställning genom att köpa 
kött som är producerat på 
ett sätt som uppfyller de 
svenska kraven på djurhåll-
ning. Det kan hända att det 

kostar några kronor mer 
per kilo rått kött. Skillnaden 
i pris per kilo tillagat kött 
brukar inte vara lika stor. 
Det går också att kom-
pensera genom att välja 
maträtter med lite mindre 
kött per portion enligt min 
erfarenhet från ett långt liv 
med matlagning till en stor 
familj.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Matfrågan fortfarande viktig

Starkt Miljöparti i EU-valet

I FRAMTIDENS ALE
HAR ALLA 
UNGDOMAR 
SOMMARJOBB

Paula 
Örn

Kristina 
Raad

Thomas 
Hermansson

Peter Rosengren och Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesper-
son Per Bolund vid ett tillfälle där nya jobb diskuterades.

Vi socialdemokrater 
tycker att ung-
domsarbetslöshe-

ten är ett stort problem. 
Där går väl egentligen den 
tydligaste skiljelinjen mel-
lan oss och våra politiska 
motståndare. Är arbets-
lösheten bland våra unga 
ett stort problem som vi 
politiker borde göra allt vi 
kan för att lösa eller är det 
inte ett problem?

Den moderatledda sidan 
verkar inte tycka att frågan 
är särskilt allvarlig. En sak 
som ofta kommer upp i 
debatten är att studerande 
räknas in i arbetslöshets-
statistiken. Ja, så är det och 
så har det varit sedan 2007 
för att statistik ska vara så 
internationellt jämförbar 
som möjligt. Trots detta 
konstateras i en rapport 
till Finanspolitiska rådet 
att; ” Medan den totala 
arbetslösheten är i samma 
storleksordning som 
OECD:s genomsnitt är 
andelen ungdomar som är 
arbetslösa bland de absolut 
högsta inom OECD. 
Noterbart är också att 
denna situation inte delas 
av våra grannländer, med 
undantag för Finland. I 
såväl Norge som Danmark 
är ungdomsarbetslösheten 

betydligt lägre.” Dessutom 
har Ale dubbelt så hög 
ungdomsarbetslöshet som 
Kungälv. 

Om man återigen 
hänvisar till att heltidsstu-
derande ingår och de är 
inte arbetslösa ”på riktigt” 
verkar det vara mycket 
dåligt att som regeringen 
de senaste åren skära ner 
16 000 utbildningsplatser 
och planera att skära ned 
ytterligare 10 000. På 
Högskolan Väst så skär 
regeringen ned med drygt 
500 platser mellan 2013 
och 2017. Vi socialdemo-
krater vill istället öka anta-
let platser på olika nivåer 
inom utbildningssystemet 
för att ungdomar ska vara 
bättre förberedda för att 
kunna ta de jobb som 
fi nns. För man ska också 
komma ihåg att företagare 
anger att vart 5:e rekry-
teringsförsök misslyckas 
eftersom de sökande inte 
har rätt kompetens. 

På nationell nivå går 
Socialdemokraterna till val 
på en Ungdomsgaranti. 
Det innebär att ingen ung 
människa ska behöva gå 
sysslolös i mer än 90-da-
gar. Det tycker vi är det 
enda rimliga. Här i Ale 
kompletterar vi socialde-

mokrater med lokal politik 
för fl er i arbete. Vi har 
satt upp en Nollvision för 
ungdomsarbetslösheten. 
Det innebär, precis som 
i trafi ken, inte att målet 
kommer att uppnås nästa 
år men det ger en tydlig 
styrning till vart vi vill. Vi 
backar också upp våra fi na 
ord med ordentligt med 
resurser. Vi vill använda 
Utvecklingsfondens medel, 
som för 2015 är 8 miljoner 
kronor, till åtgärder för 
att minska arbetslösheten 
bland våra unga. Om vi 
får styra Ale kommer till 
exempel alla ungdomar att 
garanteras en möjlighet att 
få jobba på sommarlovet.

I höst är valet ditt. Vill 
du ha en ledning som 
bortförklarar arbetslöshe-
ten bland unga eller vill du 
ha en ledning som ser det 
som ett stort problem och 
föreslår kraftfulla insatser? 

Rösta på Socialdemo-
kraterna den 14 septem-
ber!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Björn Norberg (S)
Kandidat till Gruppledare för S

Vi vill inte ha en enda 
ung arbetslös i Ale!

Ett stort tack till alla 
alebor som röstade 
på moderaterna i EU 

valet den 25 maj!
   Moderaterna i Ale 

gjorde en fantastiskt bra 
valrörelse, i jämförelse med 
partiet nationellt, med ett 
knappt oförändrat väljar-
stöd – det är vi stolta över. 
Vi är övertygade om att det 
beror på att aleborna ser de 
positiva förändringarna som 
en borgerlig allians betytt 
för Ale kommun. Ni kan se 
att vi levererar. Vi fortsätter 
växa som kommun, närings-
livet blir bättre och bättre, 
vi har levererat vårt vallöfte 
om konstgräs, öppnat två 
meröppna bibliotek, på 
förskolorna lagas maten 
nu av duktiga kockar, två 
näridrottsplatser har byggts, 
och mycket, mycket mer. 

   Vi är mer taggade och 
på gång än någonsin som 
parti nu efter EU valet. 

Inför höstens val står vi väl 
rustade med duktiga företrä-
dare och mycket energi. Vi 
är stolta över vår kommun 
och vi vill fortsätta bygga 
den starkare och bättre i 
samverkan med näringslivet, 

föreningslivet och alla andra 
som bor och verkar i Ale. 
Det är genom samverkan 
som vi kommer längst och 
det är så vi vill fortsätta 
arbeta. Vi tror inte att vi har 
alla svaren själva. Tillsam-
mans förbättrar vi Ale!

   Varje fredag sedan no-
vember 2012 har vi kampan-

jat i Nödinge och Älvängen. 
Det fortsätter vi med utan 
avbrott. För oss är det själv-
klart att vi politiker som har 
majoriteten i kommunen ska 
fi nnas tillgängliga och synas 
för alla er som bor i Ale och 
som har frågor och syn-
punkter. Vi vill lyssna på vad 
ni har att säga och fortsätta 
förbättra Ale tillsammans 
med er.

  Vi i alliansen har gjort 
mycket i kommunen, men vi 
är inte färdiga än. Vi vill göra 
mer tillsammans med er!

Isabell Korn (M)
Valledare

– Tillsammans med er kan vi förbättra Ale

”Vi har inte alla
svaren själva”

Vi är stolta över 
vår kommun och 
vi vill fortsätta 
bygga den 

starkare och bättre i 
samverkan med närings-
livet, föreningslivet och 
alla andra som bor och 
verkar i Ale.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Vi ordnar med bilskjuts kl 11-11.30  
från Albotorget till kyrkan, -för dig  

som har problem att gå.

Vid frågor ring Liselotte 0303-44 25 04

Inga bilar vid kyrkan!

Mer info finns på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

 

En familjedag för alla barn 
mellan 0-100 år!

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 

NÖDINGE FÖRSAMLING
Musikfest
Fredag 6 juni kl 15.30-19  
i Surte församlingshem
15.30 Lerum Surte Symphonic Band
16.00 Konsert ”Livet är ett tjolahejsan” 
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.

Marstrand visade sig från sin bästa sida 
när Alebygdens fredagsvandringar avslu-
tade det ordinarie vårprogrammet. Solen 
sken och nästan ingen blåst. Kungälvs 
kommun har med stöd från EU anlagt 
tre vandringsleder på Koön. Vi valde den 
svarta 5-kilometaren.

Den gick i svår terräng men tack vare 
spänger och gåvänliga trappor tog vi oss 
fram. Som belöning kom vi till fantastiska 
utsiktsplatser. Ansvarig var Berit Ce-
dervall-Johansson som fi ck välförtjänta 
applåder.

Med undantag för nationaldagen då vi 
träffs på Prästalund börjar nu de spontana 
vandringarna. Den 13 juni tar vi bussen 
till Alafors och går i trakterna av Rished. 
Se gästboken. Stavgången på Dammekärr 
fortsätter under sommaren.

 Lennart Mattsson

Sommaren 1996, samma år som jag fyllde 
elva, fl yttade min familj tillbaka till 
Sverige efter sex år i Kenya. Flytten blev 

en kulturkrock och samtidigt gick jag in i 
tonårstiden – en tid som innebär frågor som: 
vem är jag? och: fi nns det någon som tycker 
om mig?

Inom mig skapades en osäkerhet och jag 
var ofta ensam. En höstkväll några år senare, 
i november 2000, var jag på en gudstjänst. Jag 
gick fram till två personer och bad dem be för 
mig. 

Det som hände då förändrade mitt liv. 
Medan de bad kände jag en varm ström 
genom hela kroppen. Jag var inte beredd på 
det och den kvällen insåg jag: Gud vill vara 
nära mig.

Den kvällen väcktes en längtan efter mer av 
den helige Ande. Samtidigt insåg jag att min 
identitet inte kan handla om andras uppmärk-
samhet, utan om hur Gud ser på mig. Jag in-
såg att Gud längtar efter en relation med alla 
människor och att det kristna livet är tänkt att 
levas i en relation med den helige Ande.

Vi befi nner oss nu i veckan mellan Kristi 
himmelsfärd och pingsten. Bibeln beskriver 
att Jesus lämnade jorden för att sända sin 
Ande till oss. Utan Anden blir Jesus bara en 
historisk gestalt – men med Anden i våra liv 
möjliggörs en nära relation med honom.

Johannes Imberg
Pastorsadjunkt i Skepplanda

LÖDÖSE. Den längsta resan är 
den inre resan, skrev Dag Ham-
marskjöld i boken Vägmärken. 
Vid stenen på gården vid Mast-
huggskyrkan i Göteborg startade 
invigningsvandringen till Lödöse 
onsdagen den 28 maj. Pilgrimscen-
trum i Göteborg och Svenska 
Kyrkans församlingar längs leden 
samarbetade.

Söndagen den 1 juni väntade 
Kaija Martikainen, Kjell Claés-
son, Peter Tifelt och Bogdan 
Spychala med kaffe och bullar på 
pilgrimsvandrarna. På Säkra Rid-
vägar i Ale kom de från Alfhems 
kungsgård på väg mot Galgkullen 
i Tingberg med Lennart Bengts-

son, Hålanda, i täten.
I Alvhem fi nns ett järnålders-

gravfält. Lödöse museum har satt 
upp en karta över gravar och en 
hålväg. Säkra Ridvägar i Ale har 
iordningställt platsen och Ale El, 
som har en transfor mator strax 
intill, har sponsrat bänkbordet. 

Ordföranden i Pilgrim i Sveri-
ge, biskop Martin Lind, deltog i 
den sista dagens vandring Starr-
kärr-Lödöse. Biskopen lyckades 
hinna före vandrarna till Lödöse 
för att tillsammans med pasto-
ratsadjunkt Johannes Imberg 
välkomna vandrarna till S:t Peders 
kyrka.

Bo Björklund

BETRAKTELSE

En händelse som 
förändrade allt

Det kom 45 förväntansfulla bingospelare till tisdagens 
bingo i Skepplanda Bygdegård. Roligt att så många trot-
sat det fi na vädret och kommit till bingon i stället.

Efter de fem första brickornas spel serverades snittar 
och kaffe, snittarna från Molins Café var verkligen upp-
skattade små mästerverk.

Bingokommittén tackades av spelarna för allt arbete 
de gör och fi ck som bevis på detta ett presentkort var. 
Sedan var det dags för dragning på lotteriet, då det var 
20 vinster tog detta lite tid men spänningen var stor så 
det gjorde inte så mycket.

Då alla valt och fått sina vinster var det dags för de 
fem återstående bingobrickorna att spelas.

Vi i kommittén tackar alla spelare och hälsar alla väl-
komna åter den 2 september. Ha nu en trevlig sommar 
så ses vi med glädje!

Säsongsavslutning i
Skepplanda-Hålandas Bingo

SPF Alebygden 
avslutade på ett 
soligt koön

Leden Göteborg – 
Lödöse invigd efter 
fem dagars vandring

 Vandrarna på väg mot Lödöse. 

Ordföranden i Pilgrim i Sverige, biskop Martin Lind, deltog i den 
sista dagens vandring Starrkärr-Lödöse. Här tillsammans med 
pastoratsadjunkt Johannes Imberg.

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

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film, webb & reklam



Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA

Mikko Koskelainen, Surte 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Stig Johansson, Bohus har 
avlidit. Född 1946 och efter-
lämnar sambon Helena med 
barn, brodern Kurt med 
familj samt systern Britt med 
familj som närmast sörjande.

Göte Ljungqvist, Alafors 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar makan Ingrid, 
sonen Leif samt sonen Inge-
mar med familj som närmast 
sörjande.

Kenneth Spetz, Prässebo 
har avlidit. Född 1949 och 
efterlämnar makan Lisbeth 
samt barnen Christer och 
Liselott som närmast sör-
jande.

DÖDSFALL JORDFÄSTNINGAR

Marinus Nielsen. I 
Nödinge kyrka hölls tisdagen 
27 maj begravningsguds-
tjänst för Marinus Nielsen, 
Alafors. Officiant var kyr-
koherde Åke Andreasson.

Börje Carlsson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 28 maj 
begravningsgudstjänst för 
Börje Carlsson, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ingvar Nilsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 30 maj 
begravningsgudstjänst för 
Ingvar Nilsson, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 4/6 Björkliden kl 14.30 
Mässa, Nordblom. Sönd 8/6 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Roland Kristensson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Månd 9/6 Kilanda 
kyrka kl 19, Kvällsmässa, 
Nordblom. Onsd 11/6 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för 
församlingen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 8/6 kl 10, 
Mässa I Olenius. Hålanda 
sönd 8/6 kl 12, Mässa R 
Olausson. S:t Peder sönd 
8/6 kl 10, Mässa I Olenius. 
Ale-Skövde, se övriga. 
Tunge sönd 8/6 kl 12, Mässa 
I Olenius.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff.

Fialdelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 4/6 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 8/6 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 11/5 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 3/6 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Församlingsledningsmöte. 
Sönd 8/6 Obs tiden! kl 10, 
Pingstgudstjänst, Marie 
Nordvall. Dop. Kyrkkaffe. 
Tisd 10/6 kl 8-9, Bön. Ha en 
fin helg!

Nödinge församling
Fre 6/6 kl 15.30-19 i Surte 
församlingshem: Musik-
fest med konserter, ser-
vering mm. Sön 8/6 kl 11 
i Nödinge kyrka: Mässa i 

pingsttid, Åke Andreasson. 
Kl 13 i Surte kyrka: Finsk 
mässa, Irma Nurmo.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
To 5/6 kl 19.30, Körövning. 
Lö 7/6 kl 11 - 14, Bakluck-
eloppis, växtförsäljning, 
brödtombola,servering. Kl 
11 - 18, ”Den blomsterid nu 
kommer”. Psalmbilder av  
Charlotta Folkelind. Sö 8/6 
kl 11 - 18, ”Den blomsterid 
nu kommer”. Psalmbilder 
av  Charlotta Folkelind. 
Kl 18, ”Den blomsterid nu 
kommer”. Musikgudstjänst 
fylld med psalmer i ord, 
ton och bild. Berit och Ulf 
Hallqvist, kören samt yngre, 
sång- och musikförmågor. 
Servering. Ti 10/6 kl 10, 
Tisdagsbön.

Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 4/6 kl 18:30, Tonår: 
Avslutning. Onsd 4/6 kl 
18:30, Sommaraktiviteter 
vid bouleplanen. Fika. Vid 
sämre väder, är vi inne i 
kyrkan i stället. Sönd 8/6 kl 
11, Sommarandakt. Malte 
Jansson m fl. Enkelt fika. 
Onsd 11/6 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Det 
kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsd 4/6 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Sönd 8/6 
kl 17, SOMMARKVÄLL  
med sommarfest för Scout-
erna. Lars Gunther m.fl. 
Servering och sedan jakten 
på Scoutlådan. Märkesut-
delning. Onsd 11/6 kl 18.30, 
Packning inför Scoutläger. 
Plats Krokstorp.

Vår käre

Bernt Lindell

* 14 april 1946

har i dag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner 

i sorg och saknad.

Nygård 22 maj 2014

Tony
Maria, Niklas

Ronny och Rose-Marie
Pernilla, Jonas, Tess

Cecilia

Vi vill tacka dig pappa och
farfar för de åren du har
funnits där för oss när vi
behövt dig, 

men nu har din tid flugit
iväg och nu finns du i
Valhall, dit många av
oss ska vandra en dag,
men du hann först 

Nu tillhör du Odens rike 
Du kommer vara saknad

av barn, barnbarn och
vänner men du kommer
alltid att finnas i våra
hjärtan

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdag 10 juni kl.
11.00 i Ale-Skövde kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
Valfri klädsel. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-595959.

Vår Käre

Göte Ljungqvist
* 26 juli 1921

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alafors
26 maj 2014

INGRID
LEIF

INGEMAR och KERSTIN
Bodil och Mathias

Simon, Malte
Emma och Johan

Tilda, William
Erik

Övrig släkt och vänner

När Dina steg har 

tystnat finns ändå 

ekot kvar 

När Dina ögon slocknat, 

vi alla minnen har 

Vi spar dem i vårt 

hjärta, tar fram dem 

då och då 

Så kommer Du för alltid 

att vara här ändå 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 19

juni kl. 11.00 i Starrkärrs
kapell. Akten avslutas i

kapellet.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger  
du 50 kronor i kampen mot  
hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!
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Många grattiskramar
till kära

Maja
som fyller 10 år.

Önskar Farmor, Farfar, 
Emma och Gammelmorfar

Grattis till världens
bästa mamma

Rose-Marie
på födelsedagen den 8/6

Kram Adam

GRATTIS VÅR GOA KOMPIS!
Hanna Eriksson 24 år.
Kramar från oss alla!

Redaktionen

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

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

Nu flyttar jag och då behö-
ver jag sälja allt från serviser, 
mäbler, trädgårdsredskap mm.
tel. 0704-59 10 63

Vi är fina gråa kattungar som 
önskar komma till nya goda 
hem.
tel. 0303-33 82 49

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

ÖNSKAS HYRA
En lägenhet på två eller tre 

rum i Ale. Första eller andra-
hand. Ordnad ekonomi. Tills-
vidare anställd. carinalund-
gren1964@hotmail.com
tel. 0737-01 65 49

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 Älvängen. 
Lördag 7 juni kl 11-14. Lop-
pisprylar, perenner, grönsaks-
plantor och sommarblom-
mor, brödtombola, serve-
ring mm. Vid Equmeniakyr-
kans (missionskyrkans) parke-
ring, Gamla vägen 1. Vid fint 
väder, passa på att ta en vete-
ranbilstur.
Loppis Älvängen

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

1 juni firade vi
vår första bröllopsdag.
Hjärtligt tack till alla

som var med och gjorde
vår dag till den bästa.
Thomas & Elise Kilmyr

VIGDA

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

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Hemtjänst och övriga 
ärenden
Så som handling, hjälp att 
följas till läkare osv. Innehar 
F-skattsedel. För mer 
information ring:
tel. 0705-77 13 86       C och R

TACK

...till arrangörerna av fiol-
stämman i Prästalund.
Speciellt tack till alla barn 
och ungdomar som spelade 
och sjung.

Lennart Johansson

Ett varmt tack till persona-
len på Skepplanda äldre-
boende, avd. Krokäng samt 
Frida, för god omvårdnad 
av min mamma.

Ursula med familj

Ett särskilt tack till 
Alexsandra på Skepplanda 
äldreboende, avd. Krokäng, 
för god omvårdnad av min 
mamma – du är underbar.

Ursula med familj

Lotteri för Ale demensför-
ening. Vi saknar rosa lott nr 
39. Vinst! Ring Bengt Lars-
son. Tel 0303-33 89 45

ÖVRIGT

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller 
bli medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer på  
sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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Många grattiskramar
till kära

Maja
som fyller 10 år.

Önskar Farmor, Farfar, 
Emma och Gammelmorfar

Grattis till världens
bästa mamma

Rose-Marie
på födelsedagen den 8/6

Kram Adam

GRATTIS VÅR GOA KOMPIS!
Hanna Eriksson 24 år.
Kramar från oss alla!

Redaktionen

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

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

Nu flyttar jag och då behö-
ver jag sälja allt från serviser, 
mäbler, trädgårdsredskap mm.
tel. 0704-59 10 63

Vi är fina gråa kattungar som 
önskar komma till nya goda 
hem.
tel. 0303-33 82 49

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

ÖNSKAS HYRA
En lägenhet på två eller tre 

rum i Ale. Första eller andra-
hand. Ordnad ekonomi. Tills-
vidare anställd. carinalund-
gren1964@hotmail.com
tel. 0737-01 65 49

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 Älvängen. 
Lördag 7 juni kl 11-14. Lop-
pisprylar, perenner, grönsaks-
plantor och sommarblom-
mor, brödtombola, serve-
ring mm. Vid Equmeniakyr-
kans (missionskyrkans) parke-
ring, Gamla vägen 1. Vid fint 
väder, passa på att ta en vete-
ranbilstur.
Loppis Älvängen

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

1 juni firade vi
vår första bröllopsdag.
Hjärtligt tack till alla

som var med och gjorde
vår dag till den bästa.
Thomas & Elise Kilmyr

VIGDA

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

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Hemtjänst och övriga 
ärenden
Så som handling, hjälp att 
följas till läkare osv. Innehar 
F-skattsedel. För mer 
information ring:
tel. 0705-77 13 86       C och R

TACK

...till arrangörerna av fiol-
stämman i Prästalund.
Speciellt tack till alla barn 
och ungdomar som spelade 
och sjung.

Lennart Johansson

Ett varmt tack till persona-
len på Skepplanda äldre-
boende, avd. Krokäng samt 
Frida, för god omvårdnad 
av min mamma.

Ursula med familj

Ett särskilt tack till 
Alexsandra på Skepplanda 
äldreboende, avd. Krokäng, 
för god omvårdnad av min 
mamma – du är underbar.

Ursula med familj

Lotteri för Ale demensför-
ening. Vi saknar rosa lott nr 
39. Vinst! Ring Bengt Lars-
son. Tel 0303-33 89 45

ÖVRIGT

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller 
bli medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer på  
sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

VECKA 23         NUMMER 22|30 ÖVRIGA ANNONSER

p
y

GRUPP 
AV VERS

RADER
RUND 
SKIVA OVÄDER

LEVER  
I  

MJÖL
SÄGER 
POSITIV J

FLOD  
PÅ  

GRÄNS

MOT
STÅNDS
KRAFTIG 

BRYGGS
R FÖRVÄ

GRAT
ANNAT  

FÖR  
FEMTON

ROM
FYRA

FÖRBE
REDA 

KAMPEN

KAN  
SÅS  

VARA

S T R O F
ÄKTA

 

NORR OM 
KUNGÄLV

A U T E N T I S K
VIKINGA
HÖVDING R U R I K

ERSÄT
TARE

 

LJUGA
R E S E R V E R

ETT 
GLATT 

UNDER
LAG

I S
VA

RIABEL
STJÄRNA 

FÖREBUD
N O V A

TINAS 
TURNER

 

HOLMAR
I K E

VIND
SKYDD

 

LED
L Ä

SKAM
LIGA S K A N D A L Ö S A

HAR 
TUPP

 

FYRTYP
K A M

VILDOXE S
DÅLIG 

ÄR 
LÖKAR 
& FRÖN

U S E L
MILD ED

 

FRAM
FÖRT

A T T A N
LÄGGA 
MÄRKE 

TILL I

G A U R
GAS I 

LUFTEN
 

TON
S Y R E

GRUPP
 

UTSIDAN G Ä N G
ORDI

NERAD 
MÄNGD

KLAND 
RAT

 

FUL VANA
T A D L A T

FÄRSKA
 

SLUTA N Y A SIMPEL O ISRÄN
NAN

D O S
BABY 
LON 
GUD 

STJÄL
E A

SNABB 
BLICK 

DROG 
PLOG

T I T T
HAR MAN

 

MULEN S T O
METOD S Ä T T

MÄKTIG 
FÅGEL 

JUNTA
GÖRA

Ö R N
BLOM

FJÄLLET
 

STRÖM
A G N E N

BAK
VATTEN E D A S K A G E N R Ö R A
LOKALT 
MÖTE D E R B Y PALLAR T Å L EJDER

HONAN Å D A N
©Bulls

HÄLGEKRYSSET

2 1 9
1 6 2 9 7 4 8
8 2

6 1 7 2 3
3 6 4

4 2 5 7

3 4 5
3 9 6 2 5 4

2 6

6 4 3
1 5

7 4 2 6 8

1 5 2 3 6 7
3 7 8

7 8 5

4 8 3 6

8 2 1 6

MÅNAD
HAN

DELS
LEDER

HURU
VIDA NAKEN

ANGER 
STÖRRE 

VÄG

SPORT 
MED 

AVKAST
NING

BARN
FÅGEL? EFTER DO ORUST DISKO

JOHN

GER 
SLÄDE 

GLID 

ÄMNE

ARBETA 
VID TULL

LEN

DVÄRG 

GRUND
LÄG

GANDE

MEDEL
LÖSA

BLÅSES I
 

INLEDER 
RAMSA

BEREDD 

LÅNGT 
HÄNG
ANDE

MÄTER 
AVSTÅND 

UTAN 
LIKAR

KOMMER 
FRÅN 
NORR 

TORKA

SVAGT 
ÅTDRA

GEN

KAN 
KNOTT

UTKAST
 

FÖR
DRÖJD

AMU
SERA 

SKRUMP
NAR

HJÄLP
SPRÅK 

KAN 
DRIVA BIL

TORR
FODER 

TVÅ 
VIKTIGA

KREDIT I 
VAR

DAGS
LAG

RAKELS 
SYSTER 

JAPAN 
SERIER

STAT I 
ASIEN 

ÄR 
GÄNGAD

JOD

KALVAR 

SKUG
GAR 

SOLEN

FÖDA 

STÅR 
FÖR 

TANTAL

MÄRRAR
 

SE GLAD 
UT

EN KRÅK
FÅGEL

LISTIGA
HÄCKAR 

PÅ KLIPPA
 

KÅRE

BÖRDA
 

KUNGS
FISK

SUGGA

HAR 
LÅNGA 

BAKBEN 

RÖR RÖR

THUR
MAN 

TORR 
MARK

LAG 

DE STO
RA FÅG
LARNA

TITTA FÖR 
MYCKET

 

NORR

PLOM
MONART 

NÅGOT 
RUNT

HAR 
KROK
FORM 

500

PRISA

©Bulls

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 8/6 2014
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KOM I FORM
I SOMMAR!

199 
FRÅN

KR/MÅN

TRÄNA UTAN BINDNINGSTID

VÄLJ MELLAN 100 OLIKA 
GRUPPTRÄNINGSPASS!

VI ERBJUDER:
GYM | KONDITION | GRUPPTRÄNING
SOL & RELAX | BARNDANS | REHAB
KOSTRÅDGIVNING | KIDZ CLUB
SENIORKLUBB | PERSONLIG TRÄNING  
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

www.stc.se

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


