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– Ale kommun invigde två näridrottsplatser
Ale kommun invigde i helgen två nya näridrottsplatser, en i Älvängen och en i Nödinge. Simon Möller, 12, Mohammed Sheikh, 
12, Adi Vejzovic, 10, och Ara Nawzad, 11, var så här glada över multisportarenan vid Bobollplanen i centrala Nödinge.
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En skottlossning 
med värsta tänkba-
ra konsekvens. Ett 

tveksamt informationsfl öde 
hos polisen medförde istället 
för klarhet en ännu större 
oro. En vecka efter polisens 
dödsskjutning i centrala 
Alafors vet vi egentligen 
inte mer än det som vittnen 
direkt efter skotten berät-
tat. Idyllen Alafors sköts i 
spillror natten till tisdagen. 
Frågorna hopar sig både 
kring vad som hände före 
det att polisen kom till 
platsen och händelseutveck-
lingen därefter. Polisen ska 
ha larmats om skottlossning, 
väl på plats attackeras de 
av två män med yxa och 
baseballträ. Vart tog skjut-
vapnet vägen? På vilket sätt 
kände sig polisen trängd på 
den öppna gatan i Alafors? 
Överraskades de bakifrån? 
Kastades yxan mot dem?

I dramatiken fattar en av 
polismännen beslutet att 
skjuta verkanseld, det vill 
säga ta sikte för att avvärja 
hotet. Var det för att döda 
eller träffade kulan olyck-
ligt? Var det motiverat att 
skjuta skarpt mot den övre 
delen av kroppen istället för 
som skolan lär att ta sikte på 
ben och armar? Hur många 
skott avlossades, hur många 
träffade?

Obekräftade uppgifter 
gör gällande att gärnings-
männen skule varit ”höga 
som hus”, vilket betyder 

kraftigt narkotikapåverkade. 
Stämmer den uppgiften?

Vi har under hela veckan 
försökt få klarhet i om-
ständigheterna kring vad 
som hände på Skyttelvägen 
i Alafors natten till tisdag. 
Här sitter vi nu med frå-
gorna i blocket – dessvärre 
helt obesvarade. Frågorna 
blir istället fl er för varje dag 
som går. Polisen hänvisar 
till att tystnaden beror på att 
förundersökning fortfarande 
pågår och kommer så att 
göra ett par veckor. Det är 
enligt mig inget bra svar. 
De borde redan samma dag 
kunna lämna en komplet-
terande bild av vad som 
hände. Poliserna på plats 
har väl noterat någonting 
och har de inte drabbats av 
omedelbar minnesförlust 
borde en turbulent situation 
som denna var tämligen en-
kel att återge. Varför denna 
tystnad? På vilket sätt kan 
utredningen påverkas nega-
tivt av att poliserna berättar 
vad som hände när de kom 
till platsen? 

Genom att inte säga nå-
gonting ökar åtminstone 
mitt misstroende kring 
om allt som skedde var 
motiverat. Det fi nns 
skäl att tvivla, tyvärr. 
Polisens första rapport 
från händelsen var att 
en man var allvarligt 
skottskadad och förd 
med ambulanshelikop-
ter. Det var inte sant. 

Vårt huvudvittne stod 20 
meter ifrån händelserna 
och såg hur polisen täckte 
över den döda kroppen. Där 
fanns ingen som var skott-
skadad. 41-åringen avled 
direkt på plats. 

Kvar fanns bara en 
sönderskjuten idyll som 
fortfarande väntar på poli-
sens berättelse om vad som 
egentligen hände i Alafors.

Tystnad som oroar

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 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

Polisens första rapport 
från händelsen 
var att en man 
var allvarligt 

skottskadad och förd 
med ambulanshelikop-
ter. Det var inte sant. 

lansforsakringar.se

Reseförsäkring som gäller 
för hela familjen både i  
Sverige och utomlands.
Utökat Reseskydd kan alla teckna som har 
hemförsäkring hos oss. Ring mig så berättar 
jag mer. 

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

lansforsakringar.se

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

LAKANSVÄV  

30:- /m
Möbeltyg 99:-/m

Markisväv 95:-/m

Linne 85:-/m

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

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?
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”Ett nytt kommunhus ska 
självklart ligga i Bohus”
NÖDINGE. Efter över 
20 år i Socialdemokra-
ternas tjänst hoppade 
Tyrone Hansson av i 
vintras och bildade ett 
nytt parti.

Framtid i Ale har sta-
kat ut en egen kurs som 
varken är blå, röd eller 
grön.

– Vi är en salig bland-
ning av allt och tror inte 
att enskilda partier har 
rätt i allt, utan genom 
samverkan och fokus 
på det som är bäst för 
Ale tror jag vi kommer 
längst, säger Tyrone.

Det råder ingen tvekan om 
att de tidigare tunga social-
demokratiska namnen Tyro-
ne Hansson och Rolf Eng-
ström rörde upp känslor när 
de plötsligt dök upp i ett nytt 
och helt eget parti. 

– Jag har förståelse för 
det, men det fanns ingen 
utväg. Ledarskapet hos Soci-
aldemokraterna står i en ren 
kontrast till mig. Jag tror på 
samverkan och dömer inga 
idéer utifrån vilket parti de 
kommer från. Jag är beredd 
att lyssna på alla för att hitta 
den bästa lösningen för Ale. 
Det är för mycket fokus på 
att vinna egna politiska po-
äng och för lite tänk på vad 
som är bäst för aleborna. Vi 
är en för liten kommun för 
att bråka. Vårt mål blir att 
medverka till en blocköver-
skridande majoritet, säger 
Hansson.

Nödingesonen, Tyrone, 
är Framtid i Ales listetta och 
hans bakgrund i lokalpoli-
tiken sträcker sig många år 
tillbaka i tiden. Det började 
med ett fackligt engagemang 
som skyddsombud på batteri-
fabriken Tudor i Nol. Han 
blev senare LO-fackens ord-
förande i Ale och såg till att 
sätta kommunen på kartan 
genom att locka hit social-
demokratiska profi ler som 
Stig Malm, Mona Sahlin 
och inte minst statsminister 
Göran Persson 1997.

– Det är ett av mina mest 
spännande möten. Plötsligt 
satt jag bakom scen i teatern i 
Ale gymnasium, i en skrubb,  
med landets statsminister. 

Det var surrealistiskt. Göran 
tittade på mig och sa att han 
faktiskt var lite nervös. ”Har 
du en Dumlekola?” Va, sa 
jag? Vad ska du ha den till? 
”Jag blir så torr i munnen av 
nervositet och socker hjälper 
mot det”. Säpo fi ck springa 
till cafét och köpa kaffe med 
extra mycket socker i.

Ett och ett halvt år senare 
stod Tyrone Hansson åter i 
rampljuset när Tudor utan 
förvarning meddelade att 
Nolfabriken skulle stänga.

Mörk dag
– Det är en mörk dag i livet, 
men när jag tittar tillbaka 
på det kan jag känna en viss 
stolthet över hur företaget, 
facket, kommunen och läns-
arbetsnämnden samarbetade 
för att hjälpa alla anställda. 
Vi lyckades fantastiskt bra 
och med tanke på de stora 
brister som fanns i arbets-
miljön på Tudor var det 
kanske tur i oturen att före-
tagsledningen missade den 
avgörande volvoordern på 
300 000 startbatterier, berät-
tar Tyrone.

Det fackliga engagemang-
et ligger nu bakom honom 
och istället är det politik i ett 
brett lokalt perspektiv som 
gäller.

– Vi måste få ordning på 
kärnan i kommunen. Skolan, 
byggnationen och företa-
gandet. I dessa frågor mås-
te vi vara eniga. Jag är den 
förste att gratulera till att 
det nu fi nns en bred politisk 
överenskommelse för sko-
lan i Ale, men jag önskar att 
den var tydligare och att den 
omfattade även åren efter 
skolan. Hur ska ungdomar få 
sitt första jobb och sin första 
bostad? Helheten måste be-
aktas, betonar Tyrone.

Samverkan
Nyckeln är enligt honom po-
litisk samverkan och många 
har häpnat över hans förmå-
ga att som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
lyckas samarbeta med Alede-

mokraternas starke man, Jan 
A Pressfeldt (AD).

– Ideologiskt står vi väl-
digt långt ifrån varandra, 
men det betyder inte att allt 
Janne säger är dumheter. Vi 
satte oss ner direkt efter valet 
och konstaterade vilka frågor 
som vi var helt oense om. 
Dessa lade vi på hyllan och så 
satte vi full fart framåt på allt 
vi var överens om. Sen har vi 
plockat ner fråga efter fråga, 
samtalat och hittat lösning-
ar. Det har varit ett givande 
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blev det. Med diaolog kom-
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– Det ska självklart ligga i 
Bohus. Hit kan alla ta sig lätt 
med kollektivtrafi k, vilket 
gör det bra ur rekryterings-
synpunkt. Dessutom skulle 
södra Ale må bra av en sådan 
satsning. Det skulle medfö-
ra ett förstärkt underlag för 

handel- och serviceföretag 
på orten. Nödinge och Äl-
vängen klarar sig bra ändå. 

Förresten är du social-
demokrat?
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mer jag nog att vara det.

Men bildandet av ett 
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Ale?
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jag är övertygad om att mitt 
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The King
Förutom sitt fackliga och 
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sium.
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visintresset visade sig vara 
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kyrkan i Nödinge och i Fu-
rulundsparken. Överskottet, 
25 000 kronor, från den för-
sta konserten blev grundplå-
ten till ”Vaknafonden”. Att 
just Elvis som dukade under 
på grund av missbruk fi ck 
vara den som sparkade igång 
vårt helt unika drogförebyg-
gande arbete i Ale känns för 
mig väldigt speciellt.

Att börja prata Elvis med 
Tyrone är som att inleda ett 
samtal utan möjlighet till av-
slut. Historierna är oändliga 
och han berättar dem som 
om han varit där – och dit 
ska han. Drömresan går till 
Memphis, Elvis heliga land.

TYRONE HANSSON

Ålder: 45 år.
Yrke: Transportarbetare på 
Akzo Nobel i Bohus.
Bor: Villa i Nödinge.
Familj: Gift med Ina, bonus-
dottern Jenny och barnen 
Maria, Robert, Sebastian, 
Linus, Markus och Mattias.
Husdjur: Hundarna Tindra 
och Dino.
Vill jag bjuda på middag: PG 
Gyllenhammar. ”Han har en 
intressant livssyn och en för-
måga att få med sig folk”.
Och då bjuder jag på: Jord-
nötssmör och bananer på 

rostat bröd. Elvis favorit!
Favoritlag: Blåvitt.
Person jag beundrar: Elvis 
Presley för hans musik och 
alla goda gärningar.
Ett beslut som statsminister: 
”Att alla Sveriges kommuner 
inför ett drogförebyggande 
arbete såsom Vakna i Ale, där 
näringsliv, föreningsliv och 
kommun samverkar”.
Saknar jag: ”En politiskt 
hållbar tråd som garanterar 
barnen en bra skola, ett första 
jobb och en första bostad”.

Alebo eller Nödingebo
Diska eller Klippa gräset
Maktskifte i Ale eller Maktskifte i riksdagen
Spotify eller vinylskiva
Alebyggen eller Wallenstam
Statlig skola eller Kommunal skola

HANSSON FÖREDRAR

Super-

valåret 

2014

U
TF

RÅGNINGEN

Tyrone Hansson samlar kraft hemma i paradiset. Dino och 
Tindra förgyller tiden mellan torgmöten och det valarbete som 
nu väntar för att sätta det nya partiet Framtid i Ale på kartan.
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BOHUS. 30 nya miljoner 
till skolan i Ale och en 
tydlig satsning på Jen-
nylund med ridhus och 
friidrottsarena.

De rödgrönas verk-
samhetsplan för 2015 
andas optimism.

– Det fi nns skäl till 
det. När skatteintäkter-
na ökar ska aleborna 
få valuta, menar Paula 
Örn (S), Jonny Sundling 
(V) och Peter Rosengren 
(MP).

Till skillnad från Alliansen 
presenterar Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet i Ale en gemen-
sam verksamhetsplan och 
budget för 2015.

– Jag tycker det är oför-
skämt av den borgerliga ma-
joriteten att inte tala om för 
väljarna vad som väntar efter 
valet. Vi redovisar i detalj 
vilka prioriteringar och sats-
ningar vi planerar göra om 
vi får väljarnas förtroende. 
Allt är fi nansierat krona för 
krona, slår oppositionsrådet 
Paula Örn fast.

Det var när Kommun-
styrelsen sammanträdde i 
tisdags som Alliansen till-
kännagav att de fl yttar fram 
budgetbeslutet för 2015 till 
efter valet.

– Det fi nns ingen anled-
ning att under ett valår ta be-
slut om en budget som ändå 
riskerar att behöva tas om ef-
ter valet. Vi tänker självklart 
tala om för väljarna vad vi 
vill göra, men varför klubba 
en budget som oppositionen 
redan har bestämt att de tän-
ker riva upp om de vinner 
valet, säger Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Paula Örn är mycket kri-
tisk.

– Det handlar bara om att 
Alliansen inte är överens och 
kan inte enas om en budget. 
Det vill de inte avslöja i val-
rörelsen, utan tar i så fall den 
striden senare.

De rödgröna är däremot 
helt överens. Skolan priori-
teras 30 nya miljoner avsedda 
för att bland annat öka lärar-
tätheten.

– Exakt hur pengarna ska 
användas lämnar vi till sek-
tor utbildning. De har de-
taljkunskapen, men de ska 
veta att resurserna fi nns. 
Synpunkterna från 150 lära-
re och skolledare behandlas 

just nu. Vi är övertygade om 
att det fi nns många kloka 
idéer där, säger Paula Örn.

Tillskottet kommer dels 
från ökade skatteintäkter 
dels från omprioriteringar. 

Bland annat ska IFO (Individ 
och familjeomsorgen) spara 
10 miljoner kronor på miss-
bruksvården.

Tydlig signal
– Vi skickar en tydlig signal 
om att förvaltningen måste 
anpassa sina kostnader. Var-
för ska Ale kommun betala 
40 miljoner mer om året 
jämfört med likvärdiga kom-
muner. Det går inte att moti-
vera. IFO måste ta tag i det-
ta. Pengarna behövs på annat 
håll, säger Johnny Sundling 
bestämt.

Vänsterpartiet har också 
drivit frågan om att göra Ale 

till en mer jämställd arbets-
givare.

– Vi måste jämna ut löne-
skillnaderna mellan mans- 
och kvinnodominerande 
yrken. Varför ska en renhåll-
ningsarbetare tjäna mer än 
en undersköterska? Vi har 
avsatt 2,5 Mkr i ett första 
steg att efter löneförhand-
lingen kunna jämna ut skill-
naderna. Det ska ta tre år att 
nå total jämställdhet, säger 
Sundling och fortsätter:

– Arbetskläder ska vara 
lika självklart för personal i 
förskolan, hemtjänsten och 
äldreomsorgen som det är på 
parkavdelningen.

Miljöpartiet har fokuserat 
på klimatfrågorna.

– Utbudet av ekologisk 
mat i centralköket måste öka. 
Fram till 2018 vill vi att 30% 
är ekologiskt. Vi vill också 
utreda möjligheten till en 
elbilspool som kommunen 
och Alebyggen kan samsas 
om. Under helger skulle el-
bilarna kunna vara aleborna 
till del. Vi tycker också att 
Ale kommun ska föregå med 
gott exempel och investera i 
fl er laddstolpar. Det stimule-
rar fl er att både tänka och an-
vända elbil i större utsträck-
ning, säger Peter Rosengren.

De rödgröna är också 
oroade över att fullmäktiges 
beslut om att öka avfallssor-
teringaren för Ales hushåll 
har nonchalerats.

– Det händer ingenting 
på den fronten och vi måste 
förbättra avfallshanteringen 
omgånende. Ale är långt ef-
ter på den punkten, menar 
Rosengren.

Den stora valfrågan bred-
vid skolan är annars ung-
domsarbetslösheten. De 
rödgröna vill använda Ut-
vecklingsfondens samtliga 8 
miljoner kronor till insatser 
som ska sätta ungdomar i 
arbete.

– Varför ska vi ha dubbelt 
så hög ungdomsarbetslöshet 
i Ale som i Kungälv, frågar 
sig Paula Örn.

På investeringssidan av-
sätts 12,4 Mkr till Ale-Jen-
nylunds ridhus och till anläg-
gandet av en friidrottsarena i 
Bohus.

– Det ligger redan 9 Mkr 
till ett ridhus i årets budget, 
vilket betyder att vi har av-
satt 18 Mkr totalt. Sedan hur 
mycket av dessa pengar som 
behövs får vi titta närmare 
på. Det kan bli billigare, men 
också dyrare. Vi vill diskute-
ra frågan vidare med fören-
nigen.
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30 nya miljoner till skolan
– Tydliga prioriteringar i rödgrönt budgetförslag

En rödgrön överenskommelse. Johnny Sundling (V), Paula Örn (S) och Peter Rosengren (MP) presenterade i söndags en gemensam 
verksamhetsplan med tillhörande budget för 2015. ”Vi vill tala om för väljarna vad som händer om vi kommer till makten efter 
valet. Det är mer än vad Alliansen säger”.

Möt oss i Nordstan, Göteborg
16–17 juni

Vi har samlat experterna på plats.

Din rätt i vården

Lär dig mer om möjligheter, rättigheter och 
e-tjänster.

Det finns sjukt mycket kunskap.
Men vad behöver du för kunskap om du blir sjuk?
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Detta firar vi med  
pizzakalas 
hela juni!
Margherita, Vesuvio,  
Capricciosa, Hawaii  
och Calzone

031-98 04 09
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Göteborgsvägen 132, Bohus
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På gång

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

JUNI

16
MÅNDAG

JUNI

30
MÅNDAG

AUGUSTI

11
MÅNDAG

Kl. 15.00–17.00 

Kl. 15.00

Kl. 15.00:

Granskning angående förslag till ändring av 
Vindbruksplan - Tillägg till Ale ÖP 07

11 juni 2014 – 22 augusti 2014

Medborgarkontoret, Nödinge
Kommunhuset, Alafors
Kommunens webbplats 

skriftligen senast den 22 augusti 2014

kommunstyrelsen@ale.se

1a pris: 

2-5e pris:

Ordinarie 
hämtdag MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Hämtdag
midsommar

söndag eller 
måndag

måndag eller 
tisdag

tisdag eller 
onsdag

onsdag eller 
torsdag torsdag

JUNI

23–27
Teaterläger på  
Pelarteatern i Alafors

 

Tiden för  kommunfullmäktiges möte har ändrats

 

Skepplanda 
simhall

Glasbruksmuseet

Repslagarmuseet
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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot, säger 

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till 

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat POLIS

RONDEN
POLISEN I ALE GER FÖLJANDE

RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 2 juni
Villainbrott
Villainbrott i Nol. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken och en mobilte-
lefon.
Ännu ett bostadsinbrott i 
Nol. Tjuvarna lossar glasru-
tan till altandörren och tar 
sig in i fastigheten. Bilnyck-
lar och smycken tillgrips.

Tisdag 3 juni
Inbrott
Inbrott i Ledethallen, Alafors. 
Flera innedörrar bryts upp. 
Inget rapporteras stulet.

Torsdag 5 juni
Stal kontanter
Inbrott på en pizzeria i Surte. 
En ruta krossas. Kassalådan 
med kontanter tillgrips.

Fredag 6 juni
Försök till stöld
Försök till stöld och skade-
görelse i Nödinge båthamn. 
Någon lossar en båtmotor, 
men lämnar kvar den på 
bryggan. Bommen till båt-
hamnen forceras.

Lördag 7 juni
Man knivskuren
En man i 25-årsåldern hittas 
knivskuren på en MC-klubb 
i Nödinge. Mannen förs till 
sjukhus med ambulans. 
Förundersökning har inletts 
gällande försök till mord 
alternativt dråp. Ingen är än 
så länge gripen för dådet.

Söndag 8 juni
Inbrottsförsök
Försök till inbrott hos Plåt-
slagarna i Ale. Gärningsmän-
nen lyckas emellertid inte ta 
sig in i fastigheten.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

DETTA HAR HÄNT

Måndag 2 juni kl 23.30.
Oroliga alaforsbor larmar 
polisen efter att ha hört 
skottlossning. Polis anlän-
der Skyttelvägen strax efter 
midnatt. Två män attackerar 
två poliser på Skyttelvägen, 
utanför hyresfastigheten Sol-
gården. De är beväpnade med 
yxa och baseballträ. Polisen 
skjuter fl era varningsskott 
för att lugna situationen 
utan resultat. Polisen skjuter 

då skarpt och en 41-årig 
man träffas så allvarligt att 
han dödsförklaras kl 01.20. 
Polisen har då vid upprepade 
tillfällen försökt återuppliva 
mannen. En 40-årig man 
grips, men släpps på fri fot av 
Borås Tingsrätt på fredagen.
Polisen startar två utredning-
ar, dels en internutredning 
kring dödsskjutningen dels en 
om attacken mot polisen.

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

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

Nu flyttar vi!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f.d. Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

På grund av flytten stänger vi 
från och med 23/6-30/6.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41
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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot, säger 

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till 

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat POLIS
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Nytt blixtnedslag
– ny villabrand

Ännu ett åskoväder orsakade en villabrand på torsdagskväl-
len. Denna gång var det Surte som drabbades. Räddningstjäns-
ten fick rycka ut efter halv åtta på kvällen till en villa på Egna-
hemsvägen. Ett mycket sannolikt blixtnedslap hade medfört att 
en brand uppstått på vinden. Räddningstjänsten fick skära upp 
delar av taket och med hjälp av rökdykare lyckades de till sist 
släcka och hindra branden från att spridas vidare. Ingen person 
kom till skada.

Foto: Christer Grändevik
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Det är vi
som är
Axelssons!

Surte
Älvä

ngen

Perfekt familjevilla med 
inglasat uterum!
Här kan vi erbjuda en riktigt bra villa med utmärkt läge i Surte. Hela 144 kvm med 
fyra rejäla sovrum. Inglasat uterum i västerläge. Här är mycket gjort såsom nyare kök, 
badrum och fönster. Fristående garage. Kort avstånd till pendeltåg mot Gbg. En perfekt 
familjevilla som ska ses och upplevas på plats. Välkommen! 144 kvm. 

Pris 2.950.000:- som utgånspris. Visas 12/6. Videgårdsvägen 20.
Henrik Kjellberg: 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Tomter med vackra vyer!
Nu kan vi erbjuda två stycken tomter i vackra 
Torp precis ovanför Vikadamm i Älvängen. Mycket bra läge och härliga vyer. Den ena 
är på ca 3500kvm och den andra ca 2000kvm. Bo på landet men ändå nära centrum! 
Kontakta ansvarig mäklare för mer info. Välkommen! 

Pris 600.000:- som utgångspris/st.  
Torpvägen 140.

 

Se gärna våra samtliga  

73 objekt på vår  

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

BAADDDDDSSSSSÄÄÄÄSSSSOOONNGGG!!!
VÄLKOMMEN IN TILL OSS!

Anmälningsplikt gäller även utan bygglov
ALE. Bygglovshante-
ringen förenklas ytter-
ligare när fl er åtgärder 
befrias från bygglov.

Men lättnaden kan få 
förödande konsekven-
ser.

Även bygglovsbe-
friade åtgärder måste 
anmälas till kommunen 
och ingen byggnation 
får inledas innan Sam-
hällsbyggnadsnämnden 
har lämnat startbesked.

Dragan Danilovic, 
bygglovschef i Ale, oroas 
över medias beskrivning av 
de lättnader som sker när 
Plan- och bygglagen skrivs 
om 2 juli.

– Det var varit för stort 
fokus på bygglovsdelen, vad 
som kräver bygglov och inte. 
Faktum är att alla åtgärder 
ska anmälas till kommunen 
och det är sedan Samhälls-
byggnadsnämnden som 
lämnar startbesked. Innan 
det har skett får inget gö-

ras. Det är en oerhört viktig 
information att nå ut med. 
Överträdelser kan bestraffas 
med viten och det är inga 
småpengar, säger Dragan 
Danilovic.

Samhällsbyggnadsnämn-
den har att ta ställning till 
om åtgärden som planerats 
följer de lagar och föreskrif-
ter som gäller. När exempel-
vis en om- eller tillbyggnad 
är genomförd ska också ett 
slutbesked ges innan bygg-
naden får tas i bruk.

– Lagändringen inne-
bär en förenkling helt klart, 
men det handlar kanske om 
25%. Många åtgärder kräver 
fortfarande bygglov, menar 
Dragan.

Exempel på åtgärder som 
inte kräver bygglov, men 
som ändå måste anmälas till 
kommunen är mindre till-
byggnader och inredning av 
ytterligare lägenhet i ett be-
fi ntligt hus.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

1.  Uppförande av en komple-
mentbyggnad på 25 kvm 
byggnadsarea med högst 4 
meters nockhöjd

2.  Tillbyggnad av huvud-
byggnad på högst 15 kvm 
bruttoarea  

3.  Tillbyggnad med högst två 

takkupor
- gäller inte om man redan har 
två takkupor, har man redan 
en får man bygga en till
4.  Inredning av ytterligare en 

bostad
(-gäller inte komplementbo-
stadshus)

KRÄVER INTE LÄNGRE BYGGLOV

Att inreda ytterligare en lägenhet i ett befintligt hus är numera 
bygglovsbefriat, men anmälningsplikt gäller och inga åtgärder 
får påbörjas innan kommunen lämnat startbesked.
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Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ADRESS LINDÅSEN 150 BOAREA CA 156 + 86 M² / 6 ROK
TOMTAREA 19226 M² ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR
VISAS SÖ 15/6 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

LANTLIGT BELÄGEN VILLA - NÖDINGE
Vi har nu nöjet att erbjuda er en rejäl villa med bra läge i ett
område strax öster om Nödinge. Här bor du på bekvämt
cykelavstånd till populära Vimmersjön, idrottsplats, ridskola,
motionsanläggning och naturen har du inpå knuten.

SKEPPLANDA. Arran-
gören hade nog fl örtat 
med vädergudarna.

Det kom regn söderut, 
men över Skepplanda 
kyrka var det uppehåll.

Således blev det en 
utmärkt inramning när 
Barnens dag fi rades för 
andra året.

Fjolåret blev en succé och 
årets familjedag blev också 
en synnerligen lyckad till-
ställning. Redan klockan elva 
när aktiviteterna drog igång 
var det många besökare som 
hade sökt sig till kyrkans om-
råde.

På parkeringen hade två 
olika typer av hoppborgar 
placerats och en bit bort satt 
ansiktsmålarna på rad. Cor-
nelia tog tillfället i akt att bli 
tiger för en dag, snitsigt de-
korerad av Elin.

Dagen till ära fanns Tor-
björn trollkarl på plats och 
kön ringlade sig lång av barn 
som ville få en fi gurformad 
ballong att ta med sig hem.

– Jag vill ha ett svärd, sade 
Sixten som i likhet med 
många andra imponerades av 
trollkarlens fi ngerfärdighet.

Bokloppis och fi skdamm 

tilldrog sig också besökarnas 
intresse. Församlingen var 
också givmilda nog att bju-
da alla som önskade på korv 
med bröd, saft och kaffe.

STARRKÄRR. Framtiden 
mötte dåtiden.

I tisdags besök-
te 6-åringarna från 
Båtmans förskola 
hembygdsgården i 
Prästalund.

– Det är roligt när små 
barn visar ett sådant 
intresse för vår his-
toria, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening.

Hajarna på avdelning Snäck-
an har tidigare gjort studie-

besök på museum för att 
bland annat ta del av Ivar 
Arosenius konstverk. Man 
har också besökt den plats 
i Älvängen där den kände 
konstnären en gång bodde.

– Vi visste att husets ka-
kelugn och dörrar fanns be-
varade i Prästalund. Barnen 
ville mer än gärna göra ett 
besök där, förklarar förskol-
lärare Katarina Lundgren.

I förra veckan förverkliga-
des den önskan. Klockan tio 
hälsade Inga-Britt Karlbom 
välkommen för att sedan 
guida gästerna runt i de olika 
byggnaderna.  

– I en timme berättade 
Inga-Britt om olika föremål 
och hur människor levde förr 
i tiden. Hon gjorde det på ett 
fantastiskt bra sätt och fång-
ade verkligen barnens intres-
se. Detta blev den absolut 
bästa utfl ykt som vi gjort, sä-
ger Katarina Lundgren.

Efter avslutad rundvand-
ring blev det fi ka i gröngräset 
och dessutom tillryggalades 
slingan som omger hem-
bygdsgården.

– En lyckad dag på alla 
sätt, avslutar Katarina Lund-
gren.

JONAS ANDERSSON

Barnen på Båtmans förskola vid sitt besök i Prästalund där ordföranden i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, Inga-Britt Karlbom, tog emot.

– Förskolebarn besökte Prästalund
Resa tillbaka i tiden

Familjefest i Skepplanda

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Cornelia blir målad till en tiger av Elin.

Hoppborgen var rolig tyckte 
Marcus.

Torbjörn trollkarl gör ett svärd 
till Sixten.

En del besökare passade på att fynda böcker och tidningar.

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

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

ett riktigt fynd!
Beställ på systembolaget.se eller i din butik. 

Följ oss på mulderbosch.se

Per Bill, Dina Viner Professional

VÄL 
PRISVÄRT
Röttorps Bästa-lista
vinbanken.se

REKOMMENDERAS

Nr 6 2014
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en synnerligen lyckad till-
ställning. Redan klockan elva 
när aktiviteterna drog igång 
var det många besökare som 
hade sökt sig till kyrkans om-
råde.

På parkeringen hade två 
olika typer av hoppborgar 
placerats och en bit bort satt 
ansiktsmålarna på rad. Cor-
nelia tog tillfället i akt att bli 
tiger för en dag, snitsigt de-
korerad av Elin.

Dagen till ära fanns Tor-
björn trollkarl på plats och 
kön ringlade sig lång av barn 
som ville få en fi gurformad 
ballong att ta med sig hem.

– Jag vill ha ett svärd, sade 
Sixten som i likhet med 
många andra imponerades av 
trollkarlens fi ngerfärdighet.

Bokloppis och fi skdamm 

tilldrog sig också besökarnas 
intresse. Församlingen var 
också givmilda nog att bju-
da alla som önskade på korv 
med bröd, saft och kaffe.

STARRKÄRR. Framtiden 
mötte dåtiden.

I tisdags besök-
te 6-åringarna från 
Båtmans förskola 
hembygdsgården i 
Prästalund.

– Det är roligt när små 
barn visar ett sådant 
intresse för vår his-
toria, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening.

Hajarna på avdelning Snäck-
an har tidigare gjort studie-

besök på museum för att 
bland annat ta del av Ivar 
Arosenius konstverk. Man 
har också besökt den plats 
i Älvängen där den kände 
konstnären en gång bodde.

– Vi visste att husets ka-
kelugn och dörrar fanns be-
varade i Prästalund. Barnen 
ville mer än gärna göra ett 
besök där, förklarar förskol-
lärare Katarina Lundgren.

I förra veckan förverkliga-
des den önskan. Klockan tio 
hälsade Inga-Britt Karlbom 
välkommen för att sedan 
guida gästerna runt i de olika 
byggnaderna.  

– I en timme berättade 
Inga-Britt om olika föremål 
och hur människor levde förr 
i tiden. Hon gjorde det på ett 
fantastiskt bra sätt och fång-
ade verkligen barnens intres-
se. Detta blev den absolut 
bästa utfl ykt som vi gjort, sä-
ger Katarina Lundgren.

Efter avslutad rundvand-
ring blev det fi ka i gröngräset 
och dessutom tillryggalades 
slingan som omger hem-
bygdsgården.

– En lyckad dag på alla 
sätt, avslutar Katarina Lund-
gren.

JONAS ANDERSSON

Barnen på Båtmans förskola vid sitt besök i Prästalund där ordföranden i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, Inga-Britt Karlbom, tog emot.

– Förskolebarn besökte Prästalund
Resa tillbaka i tiden

Familjefest i Skepplanda

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Cornelia blir målad till en tiger av Elin.

Hoppborgen var rolig tyckte 
Marcus.

Torbjörn trollkarl gör ett svärd 
till Sixten.

En del besökare passade på att fynda böcker och tidningar.

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

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

ett riktigt fynd!
Beställ på systembolaget.se eller i din butik. 

Följ oss på mulderbosch.se

Per Bill, Dina Viner Professional

VÄL 
PRISVÄRT
Röttorps Bästa-lista
vinbanken.se
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VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Vi bjuder på 

dina TV-kanaler 

till december!

Allt ingår! 

HD-box 0 kr 

Installation 0 kr 

Startavgift 0 kr

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra).
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IN CASE 
OF EMERGENCY

CRESCENT CITY TOVE
REK. PRIS 7 495:–

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL

NOL. Perfekt löparväder!
Det återspeglade sig 

också i resultatlistan.
Bojan Ilics banrekord 

på 15.06 var nära att 
raderas.

I onsdags gick Nolklassikern 
i mål. Den fjärde och avslu-
tande deltävlingen innebar 
löpning och det klassiska 
Nolvarvet – en kär tradition 
sedan fl era decennier tillba-
ka.

Rekordet innehar Bojan 
Ilic som sprang på 15.06 när 
han gick i sjätte klass. Bojan 
fanns på plats för att ta del av 
årets upplaga.

– Där var det nära att re-
kordet rök, men jag behåller 
det åtminstone ett år till, 
sade Bojan när han gratule-
rade segerduon bland killar-
na, Gustav Börjesson och 
Oliver Henrysson, båda 
från klass 5A.

Sluttiden stannade på 
15.30 och det blev alltså dött 
lopp bland dessa grabbar. Så 
var fallet även 2012 när de 
passerade mållinjen ihop.

– Vi brukar springa till-
sammans. Det gjorde vi i fjol 

också, men då var jag tvung-
en att stanna, berättar Gus-
tav Börjesson.

Den här gången fanns det 
inget som kunde skilja Gus-
tav och Oliver åt. De löpte 
i ett hårt tempo genom hela 
tävlingen.

– Oliver har lite bättre 
kondition än mig, men jag 
springer aningen snabbare 
utför, konstaterade Gustav 
som jublade ikapp med sin 
klasskompis.

Snabbast av alla tjejer var 
My Nordgren i klass 4B. 
Klockan stannade på 20.01.

– Ingen märkvärdig tid. 
Jag hade träningsvärk och 
dessutom ont i knäna då jag 
lider av slatter. Skönt ändå 
att kunna vinna, förklarade 
My vars pappa levererade det 
glada budskapet om att hon 

vunnit.
Fredrik Blomqvist, lära-

re och tillika funktionär, var 
nöjd med eftermiddagens ar-
rangemang.

– Bättre förutsättningar 
går inte att få. Nolvarvet är 
utan tvekan en av årets höjd-
punkter!

JONAS ANDERSSON

Nolvarvet fi ck 
tre vinnare

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALVHEM. Ale Slöjdare hål-
ler traditionen vid liv och 
arrangerar ånyo en somma-
rutställning på Kungsgården 
i Alvhem. Dörrarna till ma-
gasinsbyggnaden slås upp nu 
på lördag då arrangören bju-
der in till vernissage.

– Vi är ett femtontal hant-
verkare som medverkar på 
årets sommarutställning. Vi 
har en ny bekantskap i Eva 
Jönlid som gör smycken i 
glas. Vidare kommer smide-
skonstnär Martti Risku att 
fi nnas med oss, säger Lis-
beth Karlberg, ordförande i 
Ale Slöjdare.

Utställningen pågår till 
och med den 24 augusti.

JONAS ANDERSSON

Nu på lördag invigs Ale Slöj-
dares sommarutställning på 
Kungsgården.
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Utställning på 
Kungsgården

Sida vid sida över mållinjen. 
Oliver Henrysson och Gustav 
Börjesson delade på vinsten i 
årets upplaga av Nolvarvet.

Martin Johansson agerade tid-
tagare.

 Glada segrare! Gustav Börjesson, 
 My Nordgren och Oliver Henrysson 
 kan alla titulera sig segrare av 
 Nolvarvet 2014. 

I målfållan och med startnummer 64 ses vinnaren i tjejklassen 
– My Nordgren.

– Rekordet nära att ryka
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ENDAST TVÅ KVAR

IDA LASSGÅRD
072-248 64 66

LINA PERSSON
070-723 44 85

Vill du bo i en nyproducerad lägenhet ca en kvart från 
Göteborg C? Vi erbjuder halva månadsavgiften första 
halvåret till alla som tecknar förhandsavtal innan 30 juni. 
Byggstart är planerad till tredje kvartalet 2014, preliminär 
inflyttning blir tredje kvartalet 2015. Priser från 990 000 kr. 
För mer information, gå in på www.erikolsson.se/nypro-
duktion och klicka på Brf Bohus Skolväg, alternativt 
kontakta oss direkt!

VILL DU BO I BOHUS? 
Teckna förhandsavtal innan 30 juni!

SURTE. Den södra infar-
ten till Ale kommun ska 
snyggas till.

Grönområdet vid E45 i 
Surte rensas just nu från 
träd, sly och stubbar.

– Den yttre miljön är 
viktig! Exakt hur det ska 
se ut när det blir klart är 
emellertid inte bestämt, 
säger Anne Kolni, kom-
munikationschef på Ale 
kommun. 

Ulf Karlsson, boende i Hå-
landa och ägare av stubbfräs-
ningsföretaget Markprofi l, 
är den som fått uppdraget att 
röja marken i södra Surte.

– Vi fräser en hel del för 
olika kommuner i Västra 
Götaland, men arbetar också 
på uppdrag av kyrkor, bo-
stadsrättsföreningar, träd-

fällare och privatpersoner, 
förklarar Ulf Karlsson.

– Vi har speciella maski-
ner som gör att stubbarna 
förvandlas till spån, som vi 
sedan fyller igen hålet med. 
Att gräva upp en stubbe är 
inte lätt och då får du dessut-
om ett avfall att ta hand om. 
Miljömässigt är vår metod 
suverän, säger Ulf.

Vart kommunen slutligen 
landar med sitt projekt åter-
står alltså att se, men någon 
form av plantering och en 
skylt som hälsar välkommen 
till Ale är att vänta.

– Nu koncentrerar vi oss 
att i första hand röja upp om-
rådet och på så sätt skapa ett 
mer välkomnande intryck, 
säger Anne Kolni.

Ulf Karlsson jobbar 
snabbt och effektivt med sin 
maskin som styrs via en han-

denhet.
– Särskilt kul att få utföra 

ett arbete i hemkommunen. 
Slutresultatet kommer att 
bli kanon – jag lovar! Kan 
kundupplevelsen vara posi-
tiv genom hela processen, 
så vet man att eftersnacket 
blir detsamma, avslutar Ulf 
Karlsson. 

JONAS ANDERSSON

Anne Kolni, kommunikations-
chef på Ale kommun.

Stubbfräsare i farten
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De senaste åren har det 
blivit svårare för företag att 
få tag i riskkapital för att 
satsa på innovationer. Nu kan 
företag i Ale söka så kallade 
innovationscheckar från Almi 
för att få sin uppfi nning att 
växa på marknaden.

Finanskrisen, för några år 
sedan, innebar att riskkapi-
talaktörer slutade satsa på 
innovationer i tidiga skeden. 

Istället valde många att rikta 
sin verksamhet mot att inves-
tera i företag och produkter 
som kommit längre i utveck-
lingen, produkter och tjänster 
som var mogna för tillväxt.

Nu har det gått några år, 
men det saknas fortfarande 

kapital i de så kallade tidiga 
skedena.

– Sedan fi nanskrisen har 
inte det privata riskvilliga 
kapitalet hittat tillbaka till 
de tidiga skedena, säger Sara 
Wallin, vd på statliga Almi 
Väst.

Bristen på kapital i tidiga 
skeden gör att offentliga 
aktörer, som Almi, ökar 
insatserna i just tidiga skeden. 
Ändå är Sara Wallin bekym-
rad över utvecklingen, som 
också drabbar företag i Ale.

– Det vi går in med väger 

inte upp det kapital som 
lämnade, säger hon.

Nu har Vinnova gett Almi 
i uppdrag att distribuera 200 
så kallade Innovationscheckar 
på maximalt 100 000 kronor. 
De är riktade till små och 
medelstora företag. Företaget 

måste också ha varit igång 
en tid.

Projektet skall ge de små 
och medelstora företagen, 
som har en vilja och förmåga 
att växa, en snabb och effektiv 
tillgång till medel. Syftet med 
medlen är att de, med hjälp 
av extern kunskap och teknik, 
ska kunna testa sina nya idéer 
och förbättra sin konkurrens-
kraft.

Nu kan företag i Ale söka pengar till uppfi nning

Stubbfräsare Ulf Karlsson från Hålanda röjer ett område i Surte södra från träd, sly och stubbar. Syftet 
är att de som rullar in i Ale ska känna sig mer välkomna. 

Glad sommar!
Nu tar vi av oss strumporna och springer ut i det gröna bland myggor och 
vägarbeten. Men missa inte sommarens stora avslutningsfest – Sveriges största 

Välkommen!

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

16-17/8

– Ales södra infart snyggas till
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– Ales södra infart snyggas till

Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

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

BR-Leksaker

Vimpelns Zoo

95% av allt du behöver.

HANDEL 
när DEN Är 
SOM BÄST.

HÖÖKS
LÄDERJODHPUR 

CASUAL STEEDS

379:–
Gäller 6-15/6

CLAS OHLSON
SAMSUNG GALAXY TREND PLUS

899:–
Ord pris 1 299:–

Gäller 6-15/6

Snabb och snygg med Android Jelly Bean, 1,2 GHz-processor 
och 4”-skärm. 5 MP-kamera med LED-blixt och HP-fi lm. Prisvärda läderjodhpur med gummisula som ger bra grepp. 

Liten och smidig kapselmaskin med stor potential, som 
tillfredställer alla dina kaff eönskningar – varma som kalla. 

ELGIGANTEN
DOLCE GUSTO 

CIRCOLO KAPSELMASKIN

499:–
Ord pris 799:–

Gäller 6-15/6

I veckan händer det massor med kul saker i Alingsås. Bland annat är det traditionsenlig Potatisfestival 

då hela stan sjuder av liv. På Vimpeln bjuder ICA Maxi in till Sveriges största grillfest lördag 14 juni. 

Parkera gratis på någon av våra 1000 parkeringsplatser. Ställ bilen i P-huset och ta hissen direkt ner 

till våra butiker. På populära Ediths Kök avnjuter du en smarrig fi ka eller god lunch. Smart och enkelt!

Festivalyra i Alingsås!
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ALAFORS. Det största 
som har hänt Ahlafors 
Bryggerier sedan grun-
dandet 1996.

I torsdags anlände de 
nya kombitankarna.

– Det möjliggör en 
större årsförbrukning, 
att vi kan producera fl er 
sorter, men samtidigt 
också en kvalitetssäk-
ring, säger projektleda-
re Mats Pihl.

Ahlafors Bryggerier satsar 
för framtiden. De nya kom-
bitankarna som ersätter de 
tidigare jäskaren innebär en 
investering på 700 000 kro-
nor. Det inkluderar också en 
ny port och nytt golv i den 
gamla fabrikslokalen.

– Bryggeriet mår bra, vi 
har gått med vinst under 

många år och nu satsar vi 
framåt, säger Mats Pihl till 
lokaltidningen.

I fjol producerade Ahla-
fors Bryggerier cirka 90 000 
liter öl och cider. Produk-
tionskapaciteten blir fem-sex 
gånger större med de nya 
moderna kombitankarna.

– Det är fyra tankar som 
vardera rymmer 6 250 liter 
och två tankar som rymmer 
vardera 1 000 liter.

På gång nu från Ahlafors 
Bryggerier är Ahle Slåtteröl 
och Ahle Sommarspetz. 
Mats Pihl tror att båda dessa 
ölsorter ska fi nnas till för-
säljning på Systembolaget i 
Nödinge om cirka en vecka.

– Slåtterölet är en ljus la-
ger med fl äderton. Vår som-
marspetz är en mörk lager 
med smak av pors, enbär och 
angelica.

– Under juli månad 
hoppas vi också kunna lan-
sera Ahlafors Lingoncider 
på Systembolaget, avslutar 
Mats Pihl.

JONAS ANDERSSON

I förra veckan anlände de nya kombitankarna till Ahlafors Bryggerier.

Mats Pihl, Ahlafors Bryggerier.

– Ahlafors Bryggerier satsar framåt
Tankar som blivit verklighet
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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

Öppethelg

Korv med bröd Glass till barnenHockeyspel med Kenny

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

Utmana vår 
VD Kenny

på hockeyspel! 
Vinn 500kr 

LÖRDAG 14 JUNI KL 10-15 
SÖNDAG 15 JUNI KL 11- 15 

Provkörning
Kom in och provkör Volvos nya miljömotorer modellår 2015. 
Volvos största miljösatsning någonsin.  

Fri försäkring
Vid köp av V40, V40 Cross Country och V60 ingår fri försäkring. 
Erbjudandet gäller tom. 31/8

Privatleasing
Nu kan du skaffa dig en ny Volvo V40 eller V40 Cross Country till en 
riktigt låg månadskostnad. Prata med våra säljare om privatleasing!

Hockeyspel: Kl. 10 -12 i Lilla Edet / Kl. 13 -15 i Stenungsund stendahlsbil.se

TACK!
Årets insamling till Europas fattigaste barn gav 53 484 kronor

Vi nådde nästan hela vägen. 
Målet var 60 000 kronor, men 
för 53 484 kronor kommer 
Budesti kommun ändå att 
kunna genomföra ett som-
marläger för de 100 fattigaste 
barnen. Syftet med detta 

är att samtidigt kartlägga 
deras levnadsvillkor. Det sker 
genom volontärer från deras 
socialtjänst. Insatsen är viktig 
för att hitta sätt och alternativ 
att hjälpa de mest utsatta 
barnen. Det är i år sjätte året 

som vi i Ale ser till att åtgär-
den kan genomföras. Genom 
generösa bidrag från många 
enskilda alebor kan vi även i 
år bidra med ett betydande 
belopp. Det är dock ofrån-
komligt att insamlingens 

tunga tillskott kommer från 
de givmilda föreningar och 
företag som nämns nedan. 
Ett särskilt STORT TACK till 
er.

Om du, ditt företag, arbets-
plats, förening eller politiskt 

parti har ångrat er fi nns det 
alltid möjlighet att bidra till 
situationen i Budesti kommun 
i Moldavien. 
Skänk en slant till 
Stödföreningen Vaken, bankgiro 
5344-4923, märk "Moldavien".

DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:

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

NÖDINGE SK
Fotboll

Dessa företag/föreningar 

har skänkt betydande 
belopp!
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ALAFORS. Det största 
som har hänt Ahlafors 
Bryggerier sedan grun-
dandet 1996.

I torsdags anlände de 
nya kombitankarna.

– Det möjliggör en 
större årsförbrukning, 
att vi kan producera fl er 
sorter, men samtidigt 
också en kvalitetssäk-
ring, säger projektleda-
re Mats Pihl.

Ahlafors Bryggerier satsar 
för framtiden. De nya kom-
bitankarna som ersätter de 
tidigare jäskaren innebär en 
investering på 700 000 kro-
nor. Det inkluderar också en 
ny port och nytt golv i den 
gamla fabrikslokalen.

– Bryggeriet mår bra, vi 
har gått med vinst under 

många år och nu satsar vi 
framåt, säger Mats Pihl till 
lokaltidningen.

I fjol producerade Ahla-
fors Bryggerier cirka 90 000 
liter öl och cider. Produk-
tionskapaciteten blir fem-sex 
gånger större med de nya 
moderna kombitankarna.

– Det är fyra tankar som 
vardera rymmer 6 250 liter 
och två tankar som rymmer 
vardera 1 000 liter.

På gång nu från Ahlafors 
Bryggerier är Ahle Slåtteröl 
och Ahle Sommarspetz. 
Mats Pihl tror att båda dessa 
ölsorter ska fi nnas till för-
säljning på Systembolaget i 
Nödinge om cirka en vecka.

– Slåtterölet är en ljus la-
ger med fl äderton. Vår som-
marspetz är en mörk lager 
med smak av pors, enbär och 
angelica.

– Under juli månad 
hoppas vi också kunna lan-
sera Ahlafors Lingoncider 
på Systembolaget, avslutar 
Mats Pihl.

JONAS ANDERSSON

I förra veckan anlände de nya kombitankarna till Ahlafors Bryggerier.

Mats Pihl, Ahlafors Bryggerier.

– Ahlafors Bryggerier satsar framåt
Tankar som blivit verklighet

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

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*
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KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80
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på Utmarksvägen 18 i Kungälv
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Erbjudandet gäller tom. 31/8
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Nu kan du skaffa dig en ny Volvo V40 eller V40 Cross Country till en 
riktigt låg månadskostnad. Prata med våra säljare om privatleasing!
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att hjälpa de mest utsatta 
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som vi i Ale ser till att åtgär-
den kan genomföras. Genom 
generösa bidrag från många 
enskilda alebor kan vi även i 
år bidra med ett betydande 
belopp. Det är dock ofrån-
komligt att insamlingens 

tunga tillskott kommer från 
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er.
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situationen i Budesti kommun 
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ÄLVÄNGEN. Lärlingar 
har blivit studenter.

I tisdags släppte 
Lärlingsgymnasiet i Ale 
släppte ut sin fj ärde 
omgång studenter.

Nära och kära tog 
emot och som vanligt 
var fantasin stor när det 
gällde att transportera 
de nybakta studenterna.

Traktor med släp, limousine, 
cabriolet, amerikanare och 
lastbilsfl ak. Det väntade alle-
handa transportmedel för de 
vackert uppklädda lärlings-
studenterna i Älvängen.

Vädrets makter hotade 

länge med skyfall, men reg-
net höll sig länge borta och 
studenternas utrusning kun-
de ske i gassande sol.

Särskilt roligt att konsta-
tera är att alla utom två har 

ett jobb att gå till.
– Övriga två ska läsa vi-

dare, så det känns väldigt 
tryggt, säger Carina Zito, 
kurator på Lärlingsgymna-
siet i Ale.

VECKA 24         NUMMER 23|14

Lärlingsstudenter ut i det fria

För Andreas väntade traktorsläp, ett välpyntat sådant.

Student 2014 vid Lärlingsgymnasiet i Ale.

– För fl ertalet väntar jobb direkt

YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER  
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR  
SPA SKJUTDÖRRAR & 

ÖPPETTIDER 
Datum Vardag  Lör-sön
9/6 - 31/8  10-20  10-18
1/9 - 31/12  10-19  10-17

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA FÖNSTER

FRAKTFRI  
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 29 juni 2014

T I O  Å R

10 års produktgaranti 
samt 10 års garanti mot 
kondens mellan glasen

VÄLJ DIN FÄRG
- på den aluminumbeklädda  
utsidan. Insidan är alltid vit.

BRUNRÖD
RAL 3011

ASKGRÅ
RAL 7037

ANTRACITGRÅ
RAL 7016

VIT
NCS S 0502-Y

10x12 vrid brunröd

4.445:-
5.399:-

9x12 fast inkl spröjs

2.370:-
3.495:-

10x12 fast

2.685:-
3.245:-

CE-märkta

Vridfönster, vita   Fasta fönster, vita   Fönster med mittpost, vita
6x6  2.385:- 3.045:- 5x5  1.215:- 1.750:- 10x10 Vrid  4.405:- 5.195:-
10x10  3.625:- 4.325:- 10x5  1.665:- 2.195:- 12x12 Vrid  4.900:- 5.895:-
12x12  4.245:- 5.045:- 10x10  2.065:- 2.695:- 12x12 Fast  3.370:- 4.195:-
14x13  4.795:- 5.995:- 12x12  2.515:- 3.295:-

Prisexempel aluminium (pris avser ej nyhet med antifogglas)

Prisexempel trä (pris avser ej nyhet med antifogglas)
Vridfönster   Fasta fönster (ex spröjs)  Fönster med mittpost
6x6  1.995:- 2.725:- 5x5  995:- 1.445:- 10x10 Vrid  3.665:- 4.495:-
10x10  2.945:- 3.745:- 10x5  1.345:- 1.895:- 12x12 Vrid  4.070:- 5.095:-
12x12  3.445:- 4.395:- 10x10  1.795:- 2.395:- 12x12 Fast  2.955:- 3.595:-
14x13  3.995:- 5.045:- 12x12  2.345:- 2.995:-

P-märkta 3-glas kvalitetsfönster med dubbla energiglas. Du kan själv välja hur 
mycket du vill betala beroende på vilket u-värde du önskar. I tillägg till ditt fönster 
kan du välja mellan mängder tillbehör som t.ex. ventilationslucka, luftspalt, låsbart 
handtag och spröjs.

Modellalternativ:
TRÄ - helt i vitlackerat trä. Kondensminskande glas (antifog) finns som tillval med u-värde från 0,77.

ALUMINIUM - vitlackerat trä med aluminiumbeklädd utsida i vitt, askgrått, antracitgrått eller brunrött. 
Kondensminskande glas (antifog) finns som tillval med u-värde från 0,79.

PREMIUM - vitlackerat trä med aluminiumbeklädd utsida i vitt, askgrått, antracitgrått eller  
brunrött. Extrautrustat aluminiumfönster med riktigt lågt u-värde. Förutom förträfflig isolerförmåga får 
du även solskyddsglas och s.k. självrengörande glas – ett yttre glas med självrengörande egenskaper.

FROSTAT GLAS  
OCH SPRÖJS  

FINNS SOM TILLVAL

UPP TILL

30%
RABATT

mot ord. pris

ENERGI FÖNSTER

NY
BUTIK!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

Nu kör vi så det ryker. Tre studenter från Lärlingsgymnasiet i Ale 
lämnade vissa spår efter sig...

Studenterna togs om hand av nära och kära. Ett glatt gäng studenter rusade ut.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

GREKISK LIMPA  
& PAPRIKALIMPA

79:-

FÄRSK LAXFILÉ

/KG

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

99:-
/KG

FÄ
RSKA HAVSKRÄFTOR

FRÅN DELIKATESSEN

FRUKTTÅRTA

6 BITAR

990
/HG

TEXMEXSKINKA

1490
/HG

790
/HG2990

/ST

KRÄFTSALLAD

POTATISSALLADGRILLAD  

KYCKLING

/ST10:-

990
/KG

HEL
VATTENMELON

DELAD

1490
/KG

290
/KG

FÄRSKPOTATIS

/ST3990
1 KG COOP

KYCKLINGFILÉ

5 FÖR

99:-
Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 3990
/KG

SVENSK BENFRI 
FLÄSKKARRÉ

COOPS EGNA SILL

3 FÖR

10:-
Olika smaker

Max 1 köp/hushåll

/ST99:-

1,5 L
COOPVATTEN:-1 /ST
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Unik samverkan bakom näridrottsplatsen
– Entreprenör praktikanställde arbetslösa
NÖDINGE. Förverkligan-
det av en näridrotts-
plats i centrala Nödinge 
är inte bara ortsborna 
till glädje.

Nu tittar övriga Sve-
rige på hur projektet 
förverkligades.

– Det är ett unikt sam-
verkansprojekt mellan 
kommun, näringsliv och 
föreningsliv. Återigen 
bevisar vi att tillsam-
mans kan vi förbättra 
Ale, säger Kultur- och 
fritidsnämndens ordfö-
rande, Isabell Korn (M).

Projektet om en näridrotts-
plats vid Bobollplanen i Nö-
dinge låg länge i träda. Till 
sist fl yttades ärendet från 
Samhällsbyggnadsnämnden 
till Kultur- och fritidsnämn-
den. Där gick det fortare. 
Ale Fritid projektanställde 
Saman Fattah som omgåen-
de engagerade ungdomarna.

– Allt som vi har byggt här 
kommer från ungdomarnas 
önskelista. De har fått vara 
med och påverka både inne-
håll och utformning, berät-
tar Saman.

När planen om vad som 
skulle byggas var klar upp-
handlades vem som skulle 
få förverkliga idrottsplatsen. 
Ale kommun ställde då som 
krav att entreprenören skulle 
praktikanställa fyra arbets-
lösa ungdomar i projektet. 
Det blev Kollanda Grus och 

Göran Tilly som fi ck upp-
draget.

– Det var en väldigt bra 
grej och vi har sett hur dessa 
killar har växt. Självklart 
hade det varit svårare om vi 
inte haft tillgång till Sam-
an Fattah som arbetsledare, 
men det känns bra att vi kun-

nat bidra med att ge ungdo-
mar en vettig sysselsättning. 
Jag tror de har fått lärt sig 
mycket och vi har ställt sam-
ma krav på dem som på öv-
riga anställda, säger Göran 
Tilly.

Isabell Korn intygar att 
SKL, Sveriges kommuner 

och landsting, nu uppmanar 
övriga kommuner att titta på 
hur Ale har tagit ett nytt so-
cialt ansvar i sitt arbete.

I framkant
– Vi ligger i framkant och vi-
sar att vi tänker i nya banor. 
Genom att formulera kraven 
rätt kan vi också påverka fö-
retagen att mer aktivt med-
verka till att få fl er ungdomar 
i sysselsättning.

Näridrottsplatsen i Nö-
dinge består av en gymyta 
med stationer för styrketrä-
ning, löpslinga, hinderbana 
och en multisportarena för 
bland annat basket och fot-
boll. Totalt har projektet 
kostat 2,3 miljoner kronor. 
Förutom Ale kommun har 
också Alebyggen tagit en del 
av kostnaden.

Sakta börjar den tidigare 
så stora och tomma grusytan 
att fyllas med verksamhet. 
Näridrottsplatsen ska följas 
av en fullstor konstgräsplan.

– Det kommer bli pricken 
över i. Ett riktigt aktiviets-
område nära skolorna och 
nära de boende. Vi kommer 
fortsätta ha en tät dialog med 
ungdomarna. Det är främst 
för dem som vi gör dessa 
satsningar och genom att 
involvera dem tror jag ock-
så att vi minskar risken för 
skadegörelse, avslutar Isabell 
Korn.

Dagen förgylldes med in-
vigningstal av både Saman 
Fattah och Isabell Korn som 
båda tackade alla som varit 
delaktiga i projektet. Dessut-
om bjöds det på grillad korv 
med bröd.

Näridrottsplatsen i centrala Nödinge består bland annat av en 
multisportarena för fotboll och basket.

Bandklippning. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn (M), klippte bandet när Ale 
kommun invigde näridrottsplatsen i Nödinge som Saman Fattah (t v) tillsammans med Kollanda 
Grus och fyra praktikanställda ungdomar förverkligat.

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

sommarbuffé

Nu firar vi tillsammans!
Ales framsteg i årets ranking av företagsklimatet ger en tydlig bild av hur 

viktigt det är att vi tillsammans arbetar för ett gynnsamt näringslivsklimat i Ale. Detta kan 
företagare och kommun åstadkomma med en gemensam målbild av näringslivsutvecklingen i Ale. 

Därför är det viktigt att vi träffas och pratar om hur vi kan bli ännu bättre och tillsammans fira vår framgång.

Mingel och föredrag av Magnus Samuelsson
en gang vald till världens starkaste man

Idrottsmannen Magnus Samuelsson har nått framgång i många av sina åtaganden även utanför 
sitt idrottsutövande. Ett föredrag om motivation, självkänsla och hur man når uppsatta  mål.  

den 13 Juni kl 11.30-13.30
på Sjövallen i Alafors

Välkommen med din anmälan till Lisa Esberg, tf Näringslivschef i Ale, 
e-post: lisa.esberg@ale.se senast 11/6
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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-01 
och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILABSUMMER DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18, lör 10-15

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

ÄLVÄNGEN. Det var inte 
bara den svenska natio-
naldagen som fi rades i 
fredags.

På Älvevi var det fest 
av en helt annan orsak.

ÄIK-dagen startades 
upp med en välbesökt 
invigning av den nya 
näridrottsplatsen.

I samband med att ÄIK-da-
gen gick av stapeln passade 
föreningen också på att cele-
brera att den nya näridrotts-
platsen nu står färdig.

– Vi har fått vår vision för-
verkligad till tre fjärdedelar. 
När vi såg att vår anläggning 
inte räckte till, i takt med att 
föreningen växte, satte vi oss 
ned och gjorde en skiss över 
området. Nu lämnar jag över 

stafettpinnen till politikerna 
att förverkliga slutdelen av 
Älvevi park, säger ÄIK:s eld-
själ Roger Henriksson.

Förutom två fullstora 
fotbollsplaner, 11-manna 
gräs och konstgräs, förfogar 
klubben nu också över en 
7-manna konstgräsplan. I 
direkt anslutning till den har 
det anlagts en multisportare-
na, en boulebana och löpar-
banor.

– Från barnvagn till rol-
lator har varit vår strategi i 
det här arbetet. Tillsammans 
med kommunen har vi ska-
pat ett attraktivt aktivitets-
område där människor från 
olika generationer kan träf-
fas och umgås, säger ÄIK:s 
ordförande Lars Ingvars-
son.

Det var Lars Ingvarsson 

som hade nöjet att få klippa 
det blågula bandet tillsam-
mans med Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande 
Isabell Korn (M).

– Med samverkan kom-
mer man långt. Området 
har blivit ett jättelyft för Ale 
kommun i allmänhet och Äl-
vängen i synnerhet, förklara-
de Korn.

Återstår då att iordning-
ställa den sista biten av Äle-
vi park. Roger Henriksson 
tycker att en skatepark vore 
en bra idé eller varför inte en 
basketplan?

– Vi vill inte att ungdo-
marna ska hänga i centrum, 
det är mycket bättre att ha 
dem här. Då gäller det också 
att vi tillgodoser de önske-
mål som fi nns.

JONAS ANDERSSON

USPASTORP. På onsdag 
kan hon koras till Sveri-
ges yngsta mästerkock.

I helgen gästade Maja 
Ljung, från Örgryte, Us-
pastorp Konferens- och 
äventyrscenter för att 
hjälpa till med matlag-
ningen inför ett bröllop.

Något av en kontrast 
till den dröm som Maja 
bär på – att få öppna en 
restaurang i New York.

Sveriges yngsta mästerkock 
är en svensk matlagnings-
serie som sänds i åtta delar 
i TV4. I programmet tävlar 
Sveriges bästa minikockar i 
åldern åtta till tolv år. Juryn, 
som består av Markus Auja-
lay, Leif Mannerström och 
Tina Nordström, impone-
ras av barnens kunskaper i 
allt från avancerad matlag-
ning till bakning.

Maja Ljung har tagit sig 
hela vägen fram till fi nal 
där hon ställs mot Viktor 
Klemmedsson från Gärds 
Köpinge utanför Kristian-
stad. Finalen visas på onsdag.

Anledningen till Majas vi-
sit i Uspastorp är att hennes 
mamma Camilla är barn-
domsvän med Anne Tallhe-
den, som driver konferen-
sanläggningen ihop med sin 
man Martin.

I lördags arrangerade de 
sommarens första bröllops-
fest. Ytterligare tre bröllop 

står på programmet inom 
den närmaste framtiden.

– Nu är det högsäsong 
för oss. Vi har även öppnat 
upp vår utomhuspool, be-
achvolleyplan och även fot-
bollsgolfen, förklarar Martin 
Tallheden.

När lokaltidningen anlän-
de var Maja Ljung i full färd 
med att fi xa tomatsalladen. 
Ett enkelt uppdrag för en 
ung mästerkock.

– Jag gillar landet och det 

var verkligen roligt att få 
komma hit, sade Maja som 
alltid har haft ett stort intres-
se för matlagning.

– Redan som liten var jag 
med mamma och pappa i 
köket och jag har även sett 
många matlagningsprogram 
på tv. Jag har lärt mig mycket 
därifrån.

På onsdag håller vi tum-
marna för att Maja Ljung 
blir Sveriges yngsta mäster-
kock.

– Invigningsfi rande på Älvevi

Mästerkock
gästade Uspastorp

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Maja Ljung, som tävlar om att bli Sveriges yngsta mästerkock, 
gästade Uspastorp Konferens- och äventyrscenter i helgen.

 Maja Ljung tillsammans med ägarna till Uspastorp Konferens- och äventyrscenter, Anne och 
 Martin Tallheden, samt anläggningens trotjänare Teacy Wallentin. 

MAJA LJUNG

Paradrätt: Baconlindad 
torskrygg, fi sksås på eget 
recept, sparris och färsk 
potatis.
Drömmar: Ha en restaurang 
i en skyskrapa i New York. 
Det är så maffi gt i USA!
Favoritbus: Det är kul att ta 
lite extra tabasco i maten 
när man bjuder en kompis 
på mat.

Skakar hand för ett gott samarbete. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M) och 
Älvängens IK:s dito, Lars Ingvarsson, förrättade invigningen av den nya näridrottsplatsen.
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Vision har blivit verklighet



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

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

l
musik
n
för 

n
rnen

Midsommar på Vimmervi
Program midsommarafton
c:a 12:30 Samling vid badplatsen
 -  utdelning av svenska flaggor till 

barnen så långt lagret räcker

 -  avmarsch till idrottsplatsen till dragspelsmusik

c:a 13:00 Dans kring midsommarstången
 - cafeteria, grill, lotterier, fiskdamm lekar mm

c:a 15:00 Avslutning
 - godispåsar till barnen så långt lagret räcker
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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

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

l
musik
n
för 

n
rnen

Midsommar på Vimmervi
Program midsommarafton
c:a 12:30 Samling vid badplatsen
 -  utdelning av svenska flaggor till 

barnen så långt lagret räcker

 -  avmarsch till idrottsplatsen till dragspelsmusik

c:a 13:00 Dans kring midsommarstången
 - cafeteria, grill, lotterier, fiskdamm lekar mm

c:a 15:00 Avslutning
 - godispåsar till barnen så långt lagret räcker

FOTBOLL

SBTK:s damer befäster serieledningen
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SKEPPLANDA. De 
gulsvarta damerna i 
Skepplanda fortsätter 
att imponera.

Sjunde raka segern 
kom i lördags.

Nu väntar seriefinal 
på söndag borta mot 
Borås GIF.

Livet leker just nu för Skepp-
landas fotbollsdamer. Det fick 
Kindaholms FF som gästade 
Forsvallen i lördags känna av. 
Efter dryga 20 minuter visa-
de tavlan 2-0 till hemmalaget 
efter ett mål vardera av syst-
rarna Matilda och Amanda 
Errind.

– Vi spelar ingen bländan-
de fotboll, men har bra flyt för 
tillfället. Målen trillar in och 
vi ligger rätt i försvarspositio-
nerna. Vår mittback Sandra 
Augustsson står i en klass 
för sig och släpper inte för-

bi sig varken boll eller mot-
ståndare, säger SBTK-träna-
ren Stig Persson.

Nämnde Augustsson är 
också en tillgång framåt. I an-
dra halvlek tvingades Persson 
disponera om laget och San-
dra fick då chansen på topp. 
Det resulterade snabbt i två 
mål.

– Ja, hon är en tillgång vart 
hon än spelar. I anfallet har vi 
fler alternativ än i försvaret, 
där jag bedömer att hon gör 
mest nytta för laget. Sedan 
är det fantastiskt att kunna 
flytta upp henne i anfallet om 
vi behöver ytterligare spets. 
Hennes snabbhet och mål-
farlighet är beundransvärd, 
berömmer Stig Persson.

Skepplandas damer har 
inlett säsongen minst sagt 
imponerande. Trots en svajig 
försäsong är laget fortfarande 
obesegrat i serien och toppar 
division 2 Västergötland söd-
ra. På söndag väntar seriefinal 
borta mot Borås GIF.

– Det blir en utmaning 

som heter duga. Borås har 
flera spelare med allsvens-
ka meriter. Nu får vi se hur 
bra vi är. Jag tror att vi kan 
ge dem en rejäl match om vi 
får vara hela och krya. Vi har 
bara släppt in fyra mål hit-
tills, vilket måste betyda att 
vi är hyfsade bakåt. Kan vi få 
med oss en pinne från Boårs 
så har vi skaffat oss ett gylle-
ne utgångsläge, menar Stig 
Persson.

Har ni material för spel i 
division ett?

– Dit är det fortfarande 
långt, men visst finns en bra 
återväxt i föreningen. Vi har 
ett mycket duktigt F16-lag 
och stommen i damlaget är 
långt ifrån färdigutvecklad. 
Än så länge är det dock för 
tidigt att prata division ett.

Borås tappade överraskan-
de poäng borta mot Äspered 
på söndagskvällen, vilket gör 
att SBTK kommer behålla 
serieledningen oavsett resul-
tat i  toppmötet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda – KindaholmsFF 4-1 (2-0)
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Positivt överraskad. SBTK:s damtränare, Stig Persson, gläds åt 
serieledningen och menar att det är långt över vad han vågade 
hoppas på. Nu väntar seriefinal borta mot Borås GIF på söndag.

Köp till Masters för  kr med bland annat:
 

 
 

 

www.volkswagen.se

 

 2 600

  

Nya Polo. 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km. CO
2
-utsläpp 107-109 g/km. *Volkswagen Konsumentleasing 36 mån 1 500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2014). Bilen på bilden är extrautrustad.

* 

129 900  

1 990

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

TRELLEBORG. Ale 
Aerobic & Dansstudio 
åkte till Trelleborg för 
att försvara inte mindre 
än två SM-guld i aerobic 
gymnastics från 2013. 

Visst klarade tjejerna 
ännu en gång att pre-
stera när det verkligen 
gällde; det individuella 
guldet i både junior och 
senior får stanna kvar i 
Ale ett år till. 

Emilia Berkes fick återigen 
kliva överst på pallen i ju-
niorklassen, både i Svenska 
Cupen och i SM som bägge 
avgjordes under helgen. I se-
niorklassen tog AnnThere-
se Johansson hem inte min-
dre än 8:e raka individuella 
guldet i SM!

Aleklubben hade med 
sig gymnaster från 7-25 år 
till årets stora tävlingshelg. 
Under helgen avgjordes 

hela fyra 
t ä v l inga r ; 
Rikscupen, 
S v e n s k a 
Cupen, ett 
klubbmäs-
terskap och 
avslutnings-
vis SM. För 
de yngsta 
g y m n a s -
terna var 
det första 
nat ionel la 
täv l ingen, 
så det var 
många ner-
ver att hålla 
i styr. Men 

tjejerna körde sina rutiner 
som om de aldrig gjort an-
nat och alla kan känna sig 
mycket nöjda med sina pre-
stationer. Helgen bjöd på en 
hel hög fjärdeplatser, många 
av dem med så gott som ing-
en marginal till pallen, men 
också flera fina och välför-
tjänta pallplaceringar.

Vassast i det yngre gänget 
den här gången var debute-
rande Agnes Hagberg, som 
klev direkt upp på en 2:a 
plats i Rikscupen. I samma 
tävling men i en annan klass 
fick också Ales juniortrio 
(Emma Kvidal, Ebba An-
dersson och Emilia Berkes) 
stå överst på pallen och ta 
emot guldet.

I juniorklassen i Svenska 
Cupen plockade Emilia Ber-
kes alltså hem guld och efter 
henne knep Ebba Andersson 
2:a platsen. Förutom det tog 
Emma Kvidal silver i ung-
domsklassen.

När helgen skulle av-
rundas med ett inofficiellt 
SM för ungdomar var mar-
ginalerna minsta möjliga 

i tätstriden. Emma Kvidal 
fick här till slut med sig ett 
brons hem. I ålderskategorin 
över juniorklassen, var det 
ett officiellt SM som gällde. 
Emilia Berkes hade där en 
titel att försvara från 2013, 
och det gjorde hon på bästa 
möjliga sätt. Med en rutin 
som utvecklats mycket under 
året kunde hon än en gång få 
kliva överst på pallen och ta 
emot SM-guldet.

Sist, men definitivt inte 
minst, så tog AnnTherese 
Johansson hem SM-guldet 
i seniorklassen för 8:e året 
i rad. Med en ny rutin tog 
hon en övertygande seger 
och är nu tillbaka hemma för 
att ladda för en av de största 
händelserna en gymnast kan 
uppleva. Hon är nämligen 
som enda svenska gymnast 
uttagen till VM i Mexiko i 
slutet av juni. 

Guldregn över Ale Aerobic

Ale Aerobic & Dansstudio skördade stora framgångar i SM som 
avgjordes förra helgen i Trelleborg.

AnnTherese Johansson försvarade seniorguldet i 
SM i aerobic.

Div 3 nordvästra Götaland
Kortedala – Ahlafors IF 0-2 (0-2)
Mål AIF: Rade Radovic 2. Matchens 
kurrar: Michael Hintze 3, Rade Rado-
vic 2, Sebastian Johansson 1. 
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Sandareds 
IF/Sjömarken 3-0 (0-0)
Mål: Jonas Bäck 2, Alexander An-
dersson. Matchens kurrar: Jonathan 
Westlund 3, Oscar Frii 2, Niklas 
Antonsson 1.

Skepplanda 9 16 24
Främmestad 9 16 22
Dardania IF 9 20 21
Mariedals IK 9 -6 14
Östadkulle SK 9 9 13
Sandared/Sjömar. 9 8 12
Sparsrörs AIF 9 1 11
Hedareds BK 8 -10 8
Herrljunga SK 8 3 7
Sävens BK/Hol 9 -29 6
Sollebrunns AIK 8 -28 4
Stora Mellbyg 8 -18 1

Division 6 D Göteborg
Älvängen – Santos Cruzazul 
15-0 (7-0)
Mål ÄIK: Oscar Gärdéus 5, Johan 
Parrinder 3, Markus Ahlbom 2, 
Niklas Ahlbom 2, Felix Rudin, Eglinor 
Zaimi, Jonathan Franzén 1 vardera. 
Matchens kurrar: Johan Parrinder 3, 
Oscar Gärdéus 2, Niklas Ahlbom 1. 

Nödinge SK – Hålta IK 4-1
Mål NSK: Simon Enyck 2, Ajdin Smaij-
lovic, självmål. Matchens kurrar: 
Simon Enyck 3, Kristoffer Glasö 2, 
Magnus Olofsson 1.   

Finlandia-Pallo 9 17 22
Hälsö BK 9 23 20
Nol IK 8 16 19
Lundby IF 9 13 17
Neutrala 9 -9 15
Nödinge 8 11 13
Älvängens IK 8 18 10
Bosna IF 9 -3 10
Fotö GOIF 9 -11 9
Hålta IK 9 -32 3
Cruzazul 9 -43 1

Division 6 Trollhättan
Trollh. Syrianska – Alvhems IK 
6-1 (2-0) Mål AIK: Jimmy Lidén.

Division 7C Göteborg
Brämaregården FC – Surte IS 
FK 2-4 (1-2)
Mål SIS: Alen Kovacevic, Moe 
Al-Hashimi, Jonathan Pusterli, Lasse 
Karlsson. Matchens kurrar: Lasse 
Karlsson 3, Jonathan Pusterli 2, 
Rasmus Sjöstrand 1.

Division 2 Västergötland 
södra damer
Skepplanda – Kindaholm 4-1
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2, 
Matilda Errind, Amanda Errind. 
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 
3, Matilda Errind 2, Amanda Errind 1.

Skepplanda 7 19 21
Borås GIF 7 17 17
Lödöse/Nygård 7 11 13
Friscopojkarna 7 0 10
Äspereds IF 7 0 11
Ulricehamn 7 -11 7
Kindaholms FF 7 0 6
Sjömarkens IF 7 -6 4
Sollebrunns AIK 6 -10 4
Alingsås KIK 6 -20 4
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FOTBOLL I ALE

Tor 12 juni kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – Upphärad

Fre 13 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Kungshamn

Fre 13 juni kl 19.00
Nolängen
Nol – Neutrala

Tis 17 juni kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Främmestad

Ons 18 juni kl 19.00
Nolängen
Nol – Bosna

Ons 18 juni kl 19.00
Surte IP
Surte – Bjurslätt

Ons 18 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Hällesåker

VECKA 24         NUMMER 23|20 SPORT

Under Kristi Himmels-
färdshelgen deltog över 400 
lag i den stora ungdomstur-
neringen Basketfestivalen i 
Göteborg. Fyra av dessa lag 
kom från Lettland. Två från 
Kekava, ett samhälle sydväst 
om huvudstaden Riga och 
två från Bauska, en stad i 
södra Lettland nära gränsen 
till Litauen.

För andra året i rad hyrde 
man OK Alehofs anlägg-
ning i Dammekärr. Där 
trivdes alla ypperligt på den 
trevliga anläggningen och 
kunde njuta av frisk luft och 
fågelsång efter ansträngande 
dagar i idrottshallarna. Ett 

stort tack till OK Alehof för 
att ni ställde upp!

Sedan Lettland blev fritt, 
1991, har lag från Kekava, 
och ibland även från Bauska, 
deltagit i basketfestivalen. 
Huvudtränaren i Kekava, 
Andris Eglitis, har med sitt 
engagemang lyckats delta i 
festivalen 20 gånger. Barn 
och ungdomar från Lettland 
har fått möjlighet att möta 
såväl svenska som andra 
nationers lag i spännande 
matcher och få med sig ett 
antal medaljer. Men Andris 
påpekar även vikten av att 
barnen får se lite av Göte-
borg och får en möjlighet att 

träna sin engelska. En rund-
tur med Paddan och besök 
på Universeum brukar ingå. 
Och så förstås ett Lisebergs-
besök sista dagen!

Årets turnering blev väl-
digt lyckosam för de lettiska 
lagen. Bauskas 14-åringar 
kom ända till kvartsfi nal, 
Kekavas 13-åringar tog hem 
den stora segerbucklan i sin 
klass och i 11-åringarnas 
fi nal möttes Kekava och 
Bauska, så både guld- och 
silverbucklorna fi ck packas 
in i bussen hem till Lettland.

Sandra Roks

Basketspelande ungdomar från Lettland hyrde OK Alehofs anläggning i Dammekärr i samband 
med Basketfestivalen som avgjordes i Göteborg.
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Basketungdomar från
Lettland i Dammekärr

Det fanns fog för oron. 
Skepplanda kom till match 
med en lång rad spelare på 

frånvarolistan på grund av 
skador och avstängningar. 
Ett rutinerat garde fi ck så-
ledes kallas in på bänken, 
vilket skulle visa sig bli ett 
lyckat drag.

Den första halvleken slu-
tade mållös och underhåll-
ningsvärdet var sannerligen 
inget att hurra över. Publi-

ken på Forsvallen fi ck dock 
anledning att jubla i den 59:e 
matchminuten när Alexan-
der Andersson gav hem-
malaget ledningen med 1-0. 
Samme man drog sedan på 
sig sin andra varning och fi ck 
därmed lämna planen när 
drygt tio minuter återstod. 

Erfarenhet i form av in-
bytta trion Jimmy Johans-
son, Svante Larson och 
Jonas Bäck såg emellertid 
till att dämpa ångesten och 
ordnade så att samtliga po-
äng stannade i gulsvart ägo.

När matchuret visade på 
84 minuter slog Svante Lar-
son en frispark som Jonas 
Bäck mötte perfekt på den 
bortre stolpen och 2-0. Bäck 
blev sedan tvåmålsskytt när 
han med tur och skicklighet 
fi ck bollen i en båge över 
motståndarnas målvakt och 

fastställde slutresultatet till 
3-0 med bara sekunder kvar 
att spela.

– Vad säger man? Vilken 
bredd vi har i truppen! Skönt 
att kunna nyttja rutin när 
det som bäst behövs, säger 
Robert Bävermalm som till 
torsdagens möte med Säven/
Hol åtminstone får tillbaka 
den avstängda duon Emil 
Frii och Tobias Ottosson 
och möjligen även skadade 
Niclas Hylander.

Skepplanda toppar tabel-
len, två poäng före Främ-
mestad, och har bara släppt 
in fyra mål på nio omgångar. 
Ett imponerande facit! I mö-
tet med Sandared/Sjömar-
ken noterade SBTK-mål-
vakten Marcus Samuelsson 
säsongens sjätte nolla.

JONAS ANDERSSON

 Skepplandas försvarsspel 
 imponerar och målvakten 
 Marcus Samuelsson noterade 
 säsongens sjätte nolla när 
 Sandared/Sjömarken hemma- 
 besegrades med 3-0 på 
 Forsvallen i torsdags. 
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Segertåget fortsätter för SBTK

Div 5 Västergötland V
SBTK – Sandred/Sjömarken 3-0 (0-0)

FOTBOLL
Bultgatan 42 

Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  

www.toyotakungalv.se

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra Herr
TISDAG 17 JUNI 

KL 19.00
SBTK – FRÄMMESTADS IK

Skänker pris till bästa spelare

SKEPPLANDA. SBTK:s segertåg fortsätter.
I torsdags kom åttonde raka vinsten.
– Jag var lite orolig inför matchen, men vilken 

underbar attityd som grabbarna visar upp, jublade 
hemmatränaren Robert Bävermalm direkt efter 
slutsignalen.

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Trollhättans IK

Fredag 13/6 kl 19.00 på Tingevi 

DAM

Lödöse/Nygård IK-
IK Friscopojkarna

Lördag 14/6 kl 15.00 på Tingevi

Division 2 Södra, dam
Lödöse/Nygård – 
IFK Ulricehamn 9-2 (5-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström 5, Matilda 
Johansson 2, Rebecca Heinerås, 
Embla Persdotter.

FOTBOLL

Säker seger för NSK
NÖDINGE. Hålta hade 
som väntat inget att 
hämta på Vimmervi.

Nödinge kunde tämli-
gen enkelt slå vakt om 
poängen.

– När vi väl fi ck hål 
på dem kändes det 
kassaskåpsäkert, säger 
assisterande NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Måndagens uppskjutna 
match mellan tabelljumbon 

Hålta och Nödinge var jämn 
i 20 minuter. När Simon 
Enyck skickade in 1-0, sitt 
första av två mål denna kväll, 
tog hemmalaget kontroll på 
händelserna. 2-0 kom psyko-
logiskt precis före paus.

– Det är ingen match som 
kräver några större ord. Vi 
gör vårt och gick runt på 
mycket folk. Många fi ck 
speltid och det var bra. Vi 
gör det man kan begära, men 
inte mer, summerar Magnus 
Olofsson.

På fredag väntar tuffare 
motstånd, Hälsö borta.

Div 6 D Göteborg
Nödinge – IK Hålta 4-1 (2-0)

RESULTAT

Bernhad Hadenäs och NSK hade läget under kontroll när 
Hålta besegrades på Vimmervi med klara 4-1.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



FOTBOLL I ALE

Tor 12 juni kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – Upphärad

Fre 13 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Kungshamn

Fre 13 juni kl 19.00
Nolängen
Nol – Neutrala

Tis 17 juni kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Främmestad

Ons 18 juni kl 19.00
Nolängen
Nol – Bosna

Ons 18 juni kl 19.00
Surte IP
Surte – Bjurslätt

Ons 18 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Hällesåker

VECKA 24         NUMMER 23|20 SPORT

Under Kristi Himmels-
färdshelgen deltog över 400 
lag i den stora ungdomstur-
neringen Basketfestivalen i 
Göteborg. Fyra av dessa lag 
kom från Lettland. Två från 
Kekava, ett samhälle sydväst 
om huvudstaden Riga och 
två från Bauska, en stad i 
södra Lettland nära gränsen 
till Litauen.

För andra året i rad hyrde 
man OK Alehofs anlägg-
ning i Dammekärr. Där 
trivdes alla ypperligt på den 
trevliga anläggningen och 
kunde njuta av frisk luft och 
fågelsång efter ansträngande 
dagar i idrottshallarna. Ett 

stort tack till OK Alehof för 
att ni ställde upp!

Sedan Lettland blev fritt, 
1991, har lag från Kekava, 
och ibland även från Bauska, 
deltagit i basketfestivalen. 
Huvudtränaren i Kekava, 
Andris Eglitis, har med sitt 
engagemang lyckats delta i 
festivalen 20 gånger. Barn 
och ungdomar från Lettland 
har fått möjlighet att möta 
såväl svenska som andra 
nationers lag i spännande 
matcher och få med sig ett 
antal medaljer. Men Andris 
påpekar även vikten av att 
barnen får se lite av Göte-
borg och får en möjlighet att 

träna sin engelska. En rund-
tur med Paddan och besök 
på Universeum brukar ingå. 
Och så förstås ett Lisebergs-
besök sista dagen!

Årets turnering blev väl-
digt lyckosam för de lettiska 
lagen. Bauskas 14-åringar 
kom ända till kvartsfi nal, 
Kekavas 13-åringar tog hem 
den stora segerbucklan i sin 
klass och i 11-åringarnas 
fi nal möttes Kekava och 
Bauska, så både guld- och 
silverbucklorna fi ck packas 
in i bussen hem till Lettland.

Sandra Roks

Basketspelande ungdomar från Lettland hyrde OK Alehofs anläggning i Dammekärr i samband 
med Basketfestivalen som avgjordes i Göteborg.
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Basketungdomar från
Lettland i Dammekärr

Det fanns fog för oron. 
Skepplanda kom till match 
med en lång rad spelare på 

frånvarolistan på grund av 
skador och avstängningar. 
Ett rutinerat garde fi ck så-
ledes kallas in på bänken, 
vilket skulle visa sig bli ett 
lyckat drag.

Den första halvleken slu-
tade mållös och underhåll-
ningsvärdet var sannerligen 
inget att hurra över. Publi-

ken på Forsvallen fi ck dock 
anledning att jubla i den 59:e 
matchminuten när Alexan-
der Andersson gav hem-
malaget ledningen med 1-0. 
Samme man drog sedan på 
sig sin andra varning och fi ck 
därmed lämna planen när 
drygt tio minuter återstod. 

Erfarenhet i form av in-
bytta trion Jimmy Johans-
son, Svante Larson och 
Jonas Bäck såg emellertid 
till att dämpa ångesten och 
ordnade så att samtliga po-
äng stannade i gulsvart ägo.

När matchuret visade på 
84 minuter slog Svante Lar-
son en frispark som Jonas 
Bäck mötte perfekt på den 
bortre stolpen och 2-0. Bäck 
blev sedan tvåmålsskytt när 
han med tur och skicklighet 
fi ck bollen i en båge över 
motståndarnas målvakt och 

fastställde slutresultatet till 
3-0 med bara sekunder kvar 
att spela.

– Vad säger man? Vilken 
bredd vi har i truppen! Skönt 
att kunna nyttja rutin när 
det som bäst behövs, säger 
Robert Bävermalm som till 
torsdagens möte med Säven/
Hol åtminstone får tillbaka 
den avstängda duon Emil 
Frii och Tobias Ottosson 
och möjligen även skadade 
Niclas Hylander.

Skepplanda toppar tabel-
len, två poäng före Främ-
mestad, och har bara släppt 
in fyra mål på nio omgångar. 
Ett imponerande facit! I mö-
tet med Sandared/Sjömar-
ken noterade SBTK-mål-
vakten Marcus Samuelsson 
säsongens sjätte nolla.

JONAS ANDERSSON

 Skepplandas försvarsspel 
 imponerar och målvakten 
 Marcus Samuelsson noterade 
 säsongens sjätte nolla när 
 Sandared/Sjömarken hemma- 
 besegrades med 3-0 på 
 Forsvallen i torsdags. 
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Segertåget fortsätter för SBTK

Div 5 Västergötland V
SBTK – Sandred/Sjömarken 3-0 (0-0)

FOTBOLL
Bultgatan 42 

Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  

www.toyotakungalv.se

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra Herr
TISDAG 17 JUNI 

KL 19.00
SBTK – FRÄMMESTADS IK

Skänker pris till bästa spelare

SKEPPLANDA. SBTK:s segertåg fortsätter.
I torsdags kom åttonde raka vinsten.
– Jag var lite orolig inför matchen, men vilken 

underbar attityd som grabbarna visar upp, jublade 
hemmatränaren Robert Bävermalm direkt efter 
slutsignalen.

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Trollhättans IK

Fredag 13/6 kl 19.00 på Tingevi 

DAM

Lödöse/Nygård IK-
IK Friscopojkarna

Lördag 14/6 kl 15.00 på Tingevi

Division 2 Södra, dam
Lödöse/Nygård – 
IFK Ulricehamn 9-2 (5-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström 5, Matilda 
Johansson 2, Rebecca Heinerås, 
Embla Persdotter.

FOTBOLL

Säker seger för NSK
NÖDINGE. Hålta hade 
som väntat inget att 
hämta på Vimmervi.

Nödinge kunde tämli-
gen enkelt slå vakt om 
poängen.

– När vi väl fi ck hål 
på dem kändes det 
kassaskåpsäkert, säger 
assisterande NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Måndagens uppskjutna 
match mellan tabelljumbon 

Hålta och Nödinge var jämn 
i 20 minuter. När Simon 
Enyck skickade in 1-0, sitt 
första av två mål denna kväll, 
tog hemmalaget kontroll på 
händelserna. 2-0 kom psyko-
logiskt precis före paus.

– Det är ingen match som 
kräver några större ord. Vi 
gör vårt och gick runt på 
mycket folk. Många fi ck 
speltid och det var bra. Vi 
gör det man kan begära, men 
inte mer, summerar Magnus 
Olofsson.

På fredag väntar tuffare 
motstånd, Hälsö borta.

Div 6 D Göteborg
Nödinge – IK Hålta 4-1 (2-0)

RESULTAT

Bernhad Hadenäs och NSK hade läget under kontroll när 
Hålta besegrades på Vimmervi med klara 4-1.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

vs
KUNGSHAMNS IF
Fredag 13 juni kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

Taktiskt AIF imponerade!
KORTEDALA. Två 
gånger Rade Radovic 
gav Ahlafors en skön 
bortaskalp mot Korte-
dala.

Men det var torpe-
den Michael Hintze 
som bäddade för 
festen.

– Han var pigg och 
gjorde det riktigt 
jobbigt för dem, säger 
AIF-tränaren Daniel 
Eriksson.

Efter tre raka förluster var 
Ahlafors IF i stort poäng-
behov. Bortamatchen mot 
Kortedala tillhör däremot 
inte seriens lättaste och med 
en fortsatt lång skadelista 
var det en tuff utmaning. 
Hemmalaget rivstartade och 
hade bra fart under fötter-
na. Därför var 0-1 efter tio 
minuter lika förlösande som 
ologiskt.

Rade Radovic tog ner en 
lyra på bröstet i straffområ-
det och fi ck en fi n träff som 
borrade in bollen i målvak-
tens bortre. Målet gav AIF 
självförtroende samtidigt 
som det tilltagande regnet 
gjorde tillvaron än jobbigare 
för Kortedala.

– Det är lättare att stå 
emot när det blåser medvind 
och matchen utvecklade sig 
precis som vi ville. De fi ck 
jaga och vi kunde spela av 
matchen, säger Daniel Er-
iksson.

Tvåfotingar
Det första baklängesmålet 
var inte nog. Michael Hint-
ze fi ck allt fl er bollar ute på 
vänsterkanten och kom som 
en torped gång på gång. 
Ett par snabba tvåfotingar 
och försvaret var vidöppet, 
bara en prakträddning från 
KIF-målvakten kunde freda 
målet från 0-2 efter en kvart. 
Strax därefter tog sig Hintze 
ner till kortlinjen och ser-
verade Rade Radovic öppet 
mål med en perfekt pass-
ning. Det hade då gått 20 
minuter och förhållandena 
blev inte lättare att hantera 
när regnet stod som spön i 
backen.

– Vi knöt näven i paus och 
sa att det får se ut precis hur 
som helst, men vi släpper 
inte till någonting idag. Po-
ängen ska hem, berättar Er-
iksson som öste beröm över 
laginsatsen:

– Det fi nns de som blix-
trar till idag, men framför 
allt är det kollektivets ge-
mensamma arbete som gör 
att vi vinner. Det märktes 

att killarna hade fått vila. 
Flera killar, särskilt Micha-
el Hintze, hade fått tillbaka 
klippet i steget. Sedan är jag 
stum av beundran för Peter 
Antonssons ensamma löp-
ningar på topp – i 90 minu-
ter!

På fredag gästas Ahlafors 
och Sjövallen av tabellens 
nästjumbo Kungshamn som 
bara vunnit en match i år. 
Tills dess kommer sannolikt 
Niclas Elving att vara spel-
klar. Den blixtrande bolltek-
nikern har skrivit på för vår-
säsongen och kommer om 
han platsar (!) att spela fram 
till sommaruppehållet.

– Niclas har redan visat 
på de träningar han har varit 
med att han blir en stor till-
gång för laget. Om Nicara-
guas fotbollsförbund hinner 
svara före fredag är han klar 
för spel mot Kungshamn. 
Det spetsar till konkurren-
sen ytterligare, men snart 
kommer avstängningar och 
skador drabbar ju oss hela 
tiden så alla spelare behövs, 
säger Daniel Eriksson.

Truppens yngsta, Jonatan 
Berntsson, 17, och vetera-
nen Sebastian Johansson, 
34, bildade nytt innermitt-
fält. Tveklöst en spännande 
mix i AIF för tillfället.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 nordvästra Götaland
Kortedala – Ahlafors IF 0-2 (0-2)

FOTBOLL

– Historisk 
seger för ÄIK

15-0
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK:s herrar öste på när 
regnet öste ner.

Det slutade med en 
historisk målfest.

Santos Cruzazul fi ck 
åka hem med 15-0 i 
bagaget.

Ingen som tidningen hittills 
har kommit i kontakt med 
kan påminna sig om en stör-
re seger i seriesammanhang. 
Även ÄIK:s meriterade trä-
nare Peter ”Erra” Eriks-
son var stum av beundran.
– Killarna ska ha en eloge. 
De springer i 90 minuter 
och spelar som om matchen 
fortfarande inte var avgjord 
trots att vi hade 7-0 i paus, 
säger han.

Älvängen som inlett sä-
songen lite trögt hade allt 
med sig mot tabelljumbon 
och redan efter tio minuter 
ledde laget med 2-0. ÄIK 
som släppt in minst lag av 
alla i serien fi ck det också 
äntligen att lossna framåt.

– Målskyttet har varit 
vårt stora bekymmer hittills, 
men nu har vi tränat in ett 
nytt anfallsspel och upp-

ställningen 4-3-3 verkade 
passa killarna. Johan Pa-
rinder centralt i anfallslin-
jen svarade för en mindre 
succé och gjorde dessutom 
ett konstmål, en bicicleta i 
krysset, berättar Peter Er-
iksson.

Målprotokollet blev 
fullt av målskyttar. Oscar 
Gärdéus, 17, svarade för 
hela fem fullträffar, två fl er 
än Johan Parinder. Bröder-
na Niklas och Markus Ahl-
bom gjorde två vardera.

Nu gäller det för ÄIK att 
ta med sig självförtroendet 
inför nästa veckas nyckel-
match borta mot topplaget 
Finlandia-Pallo.

– Det är inte mycket att 
be för längre. Nu måste vi ta 
tre poäng om vi ska ge oss 
själva chansen att vara med 

i kampen om de främre pla-
ceringarna i serien. Vi har 
som sagt rört om lite i laget 
och det ser helt klart bättre 
ut nu än tidigare. Defen-
sivt har vi varit stabila hela 
säsongen och med 15 mål 
framåt kan vi väl konstatera 
att det åtminstone tillfälligt 
har släppt framåt också, 
summerar Eriksson.

När Johan Parinder har 
fl yttat fram i banan har 
målvaktsfantomen Pon-
tus Dahlberg fått Joacim 
Fougelberg och Filiph 
Jonemark framför sig som 
mittbackar.

– De har än så länge hållt 
nollan ihop så den forma-
tionen känns bra, avslutar 
Peter Eriksson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Älvängen –Santos Cruzazul 15-0 (7-0)

FOTBOLL
Oscar Gärdéus signerade hela fem fullträffar på Älvevi när ÄIK 
krossade Santos Cruzazul med hela 15-0.
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 Tvåmålsskytt. Rade Radovic gjorde sin bästa match i AIF-tröjan sedan återkomsten. 
 Mot Kortedala spräckte han sin egen målnolla för säsongen. 
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Den tjeckiska kurorten
8 dagar i Mariánske Láznê
Golf Hotel Morris ★★★★

Önskar du att uppleva det 
autentiska Tjeckien så hittar du 
både vacker natur och ett flertal 
kulturella sevärdheter i denna 
del av landet. Det 4-stjärniga 
Golf Hotel Morris är en bekväm 
bas för din semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Staden ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och har 
i många år varit berömd för sina 
läkande mineralkällor. Spela 
golf på Royal Golf Club (50 m) 
och besök det historiska ölbryg-
geriet i Codova Plana (13 km).

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod från 3.549:-
Pristillägg t.o.m. 30/9: 300:-

Golf Hotel Morris 

Ankomst: Valfri t.o.m. 8/12 
2014. 

 

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

från 2.299:- 

Vid floden Elbe
4 dagar i Dres den, Tyskland

Ringhotel Residenz Alt Dresden ★★★★

Dresden är en av de absoluta höjdpunkterna i mittyska Sachsen 
och stadens prakt och stämning är legendarisk. Ditt hotell ligger i 
den centrala stadsdelen Cotta, väster om den gamla stadskärnan 
och några få steg från Elbepromenaden.
Ankomst: Valfri t.o.m. 28/12 2014.  

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1 barn 0-11 år 
30 % rabatt 
inkl. frukost-
buffé. 

Danmarks härligaste ö
5 dagar på Bornholm

Hotel Balka Strand ★★★  
Hotellet är ett perfekt val för en badsemester på Bornholm med 
både uppvärmd utomhuspool och ett läge bara 150 meter från en 
av öns – och Europas – finaste sandstränder, där du varje dag kan 
njuta av badupplevelserna i havet. 

Balka strand

Pris per person i dubbelrum 

1.749:-
Pris utan reskod från 1.899:-

Pristillägg t.o.m. 28/6 

Ankomst: Valfri t.o.m. 26/6 och i 
perioden 17/8-16/10 2014.

Använd reskoden och se fler ankomst-
möjligheter på www.happydays.nu.

1 barn 0-5 år gratis

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

STARRKÄRR. Den 
svenska nationaldagen 
fi rades på traditionsen-
ligt sätt i Prästalunds 
hembygdsgård.

Arrangören hade san-
nerligen tur med vädret 
ty regnet kom först när 
musiken tystnat och 
besökarna började dra 
sig hemåt.

– En mycket trevlig 
eftermiddag, samman-
fattade Tore Berghamn, 
ordförande i Föreningen 
Nationaldagens fi rande 
i Ale.

Fantåget vandrade från Starr-
kärrs kyrka till Prästalund 
där den blågula fl aggan gick 

i topp. Tore Berghamn häl-
sade välkommen till det 31:a 
nationaldagsfi randet på just 
denna plats.

– Drick kaffe och köp lot-
ter, så stödjer ni vår ideella 
förening och gör så att vi kan 
fortsätta att fi ra vår national-
dag i vackra Prästalund, för-
klarade Berghamn innan han 
lämnade plats för kommun-
chefen Björn Järbur som 
var inbjuden att hålla årets 
högtidstal.

Järbur tog fasta på att vi 
svenskar är så lagom, men att 
vi faktiskt har anledning att 
sträcka på oss och vara stolta 
över en rad olika saker.

– Vi har exempelvis värl-
dens bästa äldreomsorg. Pi-
saundersökningen visar på 
en del brister i den svenska 
skolan, men då ska vi också 
komma ihåg att våra svenska 
ungdomar är bäst i världen 
när det gäller engelska som 
andraspråk och i entrepre-
nöriellt tänkande.

Den musikaliska spänn-
vidden var stor denna efter-
middag, från blåsinstrument 
och folkmusik till betydligt 
mer rockigare toner med 
Robin Bondefjord, som 
satte en härlig punkt på till-
ställningen med sång och gi-
tarrspel.

Någon fana delades inte 
ut denna gång, däremot häl-
sades nyblivna svenskar väl-
komna av då de erhöll varsin 
gåva av kommunfullmäktiges 
ordförande, Klas Nordh.

Fanborgen formerades i 
vanlig ordning av Henry 
Eklund.

Många alebor hade tagit sig till Prästalunds hembygdsgård för 
att fira den svenska nationaldagen.

Årets högtidstal hölls av kom-
munchef Björn Järbur.

Fantåget anländer hembygdsgården.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Nationaldagen fi rades i Prästalund

Robin Bondefjord rockade loss.

ÅLAND

KAPELLSKÄR

NÅDENDAL

HELSINGFORS

ST. PETERSBURG

MALMÖ

TRAVEMÜNDE

LÜBECK
ROSTOCK

0771 340 900 |  www.finnlines.se
       www.facebook.com/Finnlines.Sverige

RES FÖR HALVA PRISET  
I SOMMAR
Malmö – Travemünde fr 490 kr*

VÄLKOMMEN OMBORD!
*Priset avser enkelresa, morgon- och dagavgång. Bil + 5 personer. Gäller för resor fram till 31/8 2014.
Bokningskod: CAR490. För mer info, villkor och bokning besök finnlines.se
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Den tjeckiska kurorten
8 dagar i Mariánske Láznê
Golf Hotel Morris ★★★★

Önskar du att uppleva det 
autentiska Tjeckien så hittar du 
både vacker natur och ett flertal 
kulturella sevärdheter i denna 
del av landet. Det 4-stjärniga 
Golf Hotel Morris är en bekväm 
bas för din semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Staden ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och har 
i många år varit berömd för sina 
läkande mineralkällor. Spela 
golf på Royal Golf Club (50 m) 
och besök det historiska ölbryg-
geriet i Codova Plana (13 km).

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod från 3.549:-
Pristillägg t.o.m. 30/9: 300:-

Golf Hotel Morris 

Ankomst: Valfri t.o.m. 8/12 
2014. 

 

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

från 2.299:- 

Vid floden Elbe
4 dagar i Dres den, Tyskland

Ringhotel Residenz Alt Dresden ★★★★

Dresden är en av de absoluta höjdpunkterna i mittyska Sachsen 
och stadens prakt och stämning är legendarisk. Ditt hotell ligger i 
den centrala stadsdelen Cotta, väster om den gamla stadskärnan 
och några få steg från Elbepromenaden.
Ankomst: Valfri t.o.m. 28/12 2014.  

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1 barn 0-11 år 
30 % rabatt 
inkl. frukost-
buffé. 

Danmarks härligaste ö
5 dagar på Bornholm

Hotel Balka Strand ★★★  
Hotellet är ett perfekt val för en badsemester på Bornholm med 
både uppvärmd utomhuspool och ett läge bara 150 meter från en 
av öns – och Europas – finaste sandstränder, där du varje dag kan 
njuta av badupplevelserna i havet. 

Balka strand

Pris per person i dubbelrum 

1.749:-
Pris utan reskod från 1.899:-

Pristillägg t.o.m. 28/6 

Ankomst: Valfri t.o.m. 26/6 och i 
perioden 17/8-16/10 2014.

Använd reskoden och se fler ankomst-
möjligheter på www.happydays.nu.

1 barn 0-5 år gratis

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

STARRKÄRR. Den 
svenska nationaldagen 
fi rades på traditionsen-
ligt sätt i Prästalunds 
hembygdsgård.

Arrangören hade san-
nerligen tur med vädret 
ty regnet kom först när 
musiken tystnat och 
besökarna började dra 
sig hemåt.

– En mycket trevlig 
eftermiddag, samman-
fattade Tore Berghamn, 
ordförande i Föreningen 
Nationaldagens fi rande 
i Ale.

Fantåget vandrade från Starr-
kärrs kyrka till Prästalund 
där den blågula fl aggan gick 

i topp. Tore Berghamn häl-
sade välkommen till det 31:a 
nationaldagsfi randet på just 
denna plats.

– Drick kaffe och köp lot-
ter, så stödjer ni vår ideella 
förening och gör så att vi kan 
fortsätta att fi ra vår national-
dag i vackra Prästalund, för-
klarade Berghamn innan han 
lämnade plats för kommun-
chefen Björn Järbur som 
var inbjuden att hålla årets 
högtidstal.

Järbur tog fasta på att vi 
svenskar är så lagom, men att 
vi faktiskt har anledning att 
sträcka på oss och vara stolta 
över en rad olika saker.

– Vi har exempelvis värl-
dens bästa äldreomsorg. Pi-
saundersökningen visar på 
en del brister i den svenska 
skolan, men då ska vi också 
komma ihåg att våra svenska 
ungdomar är bäst i världen 
när det gäller engelska som 
andraspråk och i entrepre-
nöriellt tänkande.

Den musikaliska spänn-
vidden var stor denna efter-
middag, från blåsinstrument 
och folkmusik till betydligt 
mer rockigare toner med 
Robin Bondefjord, som 
satte en härlig punkt på till-
ställningen med sång och gi-
tarrspel.

Någon fana delades inte 
ut denna gång, däremot häl-
sades nyblivna svenskar väl-
komna av då de erhöll varsin 
gåva av kommunfullmäktiges 
ordförande, Klas Nordh.

Fanborgen formerades i 
vanlig ordning av Henry 
Eklund.

Många alebor hade tagit sig till Prästalunds hembygdsgård för 
att fira den svenska nationaldagen.

Årets högtidstal hölls av kom-
munchef Björn Järbur.

Fantåget anländer hembygdsgården.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Nationaldagen fi rades i Prästalund

Robin Bondefjord rockade loss.

ÅLAND

KAPELLSKÄR

NÅDENDAL

HELSINGFORS

ST. PETERSBURG

MALMÖ

TRAVEMÜNDE

LÜBECK
ROSTOCK

0771 340 900 |  www.finnlines.se
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RES FÖR HALVA PRISET  
I SOMMAR
Malmö – Travemünde fr 490 kr*

VÄLKOMMEN OMBORD!
*Priset avser enkelresa, morgon- och dagavgång. Bil + 5 personer. Gäller för resor fram till 31/8 2014.
Bokningskod: CAR490. För mer info, villkor och bokning besök finnlines.se

Vi tycker att det är 
anmärkningsvärt att 
Paula Örn (S) i Ale-

kuriren hänvisar till en rap-
port om ungdomsarbetslös-
heten som är skriven 2009. 
Vi tycker inte att det är okej 
att vilseleda våra invånare 
på det sättet, genom att an-
vända 5 år gammal statistik 
utan att berätta det. I januari 
2011 var 246 ungdomar ar-
betslösa, eller i någon slags 
åtgärdsprogram. I april 2014 
var antalet ungdomar bara 
180 st. Det är en minskning 
av ungdomsarbetslösheten 
med mer än 25%.

Vi delar uppfattningen 
om att ungdomsarbetslös-

heten är en av de största 
skiljelinjerna mellan oss och 
socialdemokraterna. Valet 
i höst handlar om vilket 
parti som faktiskt kan skapa 
förutsättningar för jobben, 
och därmed mer pengar till 
välfärden. Vi tycker då att 
det blir märkligt när social-
demokraternas förslag för 
att råda bot på ungdomsar-
betslösheten är höjda arbets-
givaravgifter för ungdomar 
som kommer innebära en 
kostnad på drygt 8 miljo-

ner för oss i kommunen. 
Det motsvarar ungefär 20 
anställda i vår kommun. Är 
det barnskötarna i förskolan 
eller undersköterskorna som 
jobbar inom hemtjänsten 
som socialdemokraterna 
tänker säga upp? Hur tänker 
socialdemokraterna i Ale 
fi nansiera dubbelstöten 
från en eventuell rödgrön 
regering?

Ett annat stort problem 
som Paula nämner är 
sysselsättningsgarantin som 

ska erbjudas alla ungdomar. 
Sysselsättning betyder inte 
alltid jobb. Socialdemokra-
ternas plan är att placera 
ungdomar i olika åtgärds-
program för att på så sätt ge 
sken av en lägre arbetslös-
het. Detta fungerade inte 
när Göran Persson försökte 
sig på det, och inte ens han 
var så snabb att han klarade 
av det hela på 90 dagar. 

Istället för att placera in 
ungdomar i arbetsmark-
nadsåtgärder vill vi skapa 

incitament för företag att 
anställa ungdomar. Politiken 
skapar inte jobb. Vår uppgift 
är att stimulera näringslivet 
och småföretagandet, för det 
är där jobben skapas. Detta 
har vi gjort i fl era steg sedan 
2006. Vi sänkte arbetsgivar-
avgifterna för ungdomar i 
två omgångar. Den sänkta 
restaurangmomsen har ska-
pat drygt 10 000 nya jobb, 
bara inom besöksnäringen, 
för ungdomar. Vi har utökat 
antalet högskoleplatser med 

20 000 st sedan 2006 och 
gjort det lättare att utbilda 
sig genom höjt studiebidrag 
och studielån, samt höjt fri-
belopp för alla som arbetar 
extra vid sidan av. 

I Ale förstår vi, modera-
terna, att det är tillsammans 
med näringslivet och till-
sammans med skolan som vi 
kan skapa förutsättningar för 
ungdomar att få jobb. Det 
är genom samverkan med 
företagen och skolan som vi 
skapar långsiktiga lösningar 
och strukturförändringar. 

Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Daniel Mörner (M)

S vilseleder väljarna
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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 18 juni 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 18.00 (OBS tiden).

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 
ärenden:

 
       och Fastighets AB (Leifab)

 
       Lilla Edets kommun

 

Bert Åkesson 
ordförande                                         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 

biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 11 juni 2014.
www.alesossarna.se

I FRAMTIDENS ALE
LAGAR VI MAT I HEMMEN 

HOS VÅRA ÄLDRE

För oss Socialdemokra-
ter är det självklart att 
vi som arbetsgivare i 

kommunen ska driva en bra 
personalpolitik. Det betyder 
för oss att man ska ha rätt 
att arbeta heltid, det innebär 
att vi vill att timanställning-
ar och visstidsanställningar 
ska minska och heltidsan-

ställningar tills vidare ska 
öka. 

Vi ser också att det är vik-
tigt att personalomsättning-
en inte är för hög, särskilt 
när det gäller chefer. 

Tyvärr går utvecklingen i 
Ale och i Sverige åt fel håll 
med den moderata ledning-
en. Ett av den moderatledda 

regeringens första beslut när 
man vann valet 2007 var att 
skapa en ny anställnings-
form – allmän visstidsan-
ställning. Det innebär att 
människor kan arbeta hos 
samma arbetsgivare i princip 
hur lång tid som helst utan 
att ha rätt till en fast anställ-
ning. 

Ge vår personal i Ale vettiga förutsättningar

Nu är det bara lite 
fi nputs av den 
gamla rinken så 

är boulebanan helt klar. 
Boulegänget håller på med 
att göra i ordning en egen 
fi kabod med altan. Möjlig-
het till att kunna gå ner till 
åkanten och fi ka eller grilla 
ska fi nnas. Detta område 
ska kunna utnyttjas av alla 
såväl skolor som pensionä-
rer och folk där emellan. 
Utvecklingen på Forsvallen 
går vidare, i höst ska vi lägga 
sista fi nputsen på parkering-
en vid Wetterströms Hage. 
Ett nytt projekt som är på 
gång är en ca 2000 kvm stor 
asfalterad yta mot skogen. 
Denna ska kunna använ-
das till tennisbana, basket, 
inlinesåkning, skateboards-
åkning och andra aktiviteter 
sommartid. Vintertid skall 

planen kunna spolas för 
vinteraktiviteter. Forsvallen 
ska bli ett av Ales aktivaste 
sportcentra i norra delen av 
Ale. För att fi nansiera alla 
projekt söker vi bidrag av 
Ale kommun. De bidrag vi 
får räcker inte till allt. Kom-
munen har många förening-
ar att stödja i hela Ale. Vi är 
alla tacksamma för det vi får. 
Det är mycket ideellt arbete 
och villiga sponsorer, som 
ställer upp varje år med nöd-
vändiga bidrag och materiel, 
detta är vi mycket tacksam-
ma för, utan ER hade vi inte 
kommit så långt. För att 
ordna så bra som möjligt för 
det uppväxande släktet, be-
höver vi mer pengar, Skepp-
landa BTK 
tar tacksamt 
emot pengar 
på bankgiro 

163-6141. Föräldrafören-
ingen, som arbetar mycket 
effektivt i klubben, ordnar 
fredagsmys för de små, 
någon gång i månaden 
vilket är mycket uppskattat. 
Påskelden och Skepplanda 
Cup, har gjort Forsvallen 
känt vida omkring. Det var 
idel glada miner och nöjda 
besökare, som gärna åter-
kommer. Både organisation 
som anläggning fi ck beröm, 
där fanns något att göra 
för alla åldrar av besökare. 
Vädret har vi haft på vår sida 
varje gång.

Sven Rydén
Styrelseledamot i Skepplanda BTK

Anläggningsansvarig

Från Skepplandas horisont

Idag är nära 700 000 
svenskar visstidsanställda 
varav de fl esta är kvinnor. 
Här i Västra Götalands län 
handlar det om 118 900 
personer och många av 
dessa i Ale kommun. Sedan 
moderatledningen tog över 
i Ale har antalet arbetade 
timmar på timanställningar 
ökat från 290 000 timmar 
till över 350 000 timmar, 
nästan 25 %.  Att inte ha 
fast anställning betyder 
bland annat svårigheter att 
fl ytta hemifrån, få en bostad 
och kunna skaffa familj. 

Även om normen på 
svensk arbetsmarknad ska 
vara fast anställning så 

behövs möjligheten att viss-
tidsanställa. Problemet är att 
denna möjlighet missbrukas 
idag. TCO har visat att hela 
65 000 svenskar har jobbat 
hos samma arbetsgivare i 
mer än fem år utan att ha 
fått fast tjänst. 
Så kan vi inte ha det!

För oss socialdemokrater 
är det självklart att svenska 
löntagare inte ska ha sämre 
skydd än andra. Om vi so-
cialdemokrater vinner valet 
i höst kommer vi därför 
att ändra lagstiftningen. 
Har man jobbat i två år hos 
samma arbetsgivare under 
en femårsperiod då ska man 
få en fast anställning. 

Om vi socialdemokrater 

får väljarnas förtroende har 
vi målet att heltidsanställ-
ningar som är tills vidare 
ska öka! Vi satsar också på 
jämställda löner och på bätt-
re förutsättningar för våra 
chefer. Vi är nämligen säkra 
på att personal som trivs 
och känner sig trygga ger 
bättre service till invånare, 
företagare och besökare i 
Ale kommun. 

Eva Eriksson (S) 
vice ordförande i Omsorgs och 

arbetsmarknadsnämnden 
Dennis Ljunggren (S)

vice ordförande i Utbildningsnämnden

Debattera mera

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

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

Kort och gott; Debattera mera!
Mejla till perra@alekuriren
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MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 20 juni kl. 13.00

Museet är öppet söndagar mellan kl 13-15 juni, juli, augusti

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången

 Servering

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

ÄLVÄNGEN. Det klappades händer och 
nynnades om vartannat.

Roy Sällströms sång och gitarrspel 
fängslade verkligen besökarna på 
dagcentralen i Älvängen och på Klock-
areängen i Skepplanda.

Publiken bjöds på ett smatterband 
av gamla godingar, från Ernst Rolf till 
Lasse Stefanz.

Roy Sällström serverade en repertoar av säl-
lan skådat slag när han besökte Ale i förra 
veckan. Han bläddrade i sina pärmar och le-
tade fram den ena schlagern efter den andra.

– Jag kan inte ha alla textrader i huvudet. 
Det är ungefär 1 000 melodier, förklarade 
Roy som kastade sig mellan olika tidsepoker.

Efter att ha spelat Stig Olins ”En gång jag 
seglar i hamn” blev det musik från 20-talet i 
form av ”Två små röda rosor”.

– Tänk att den ansågs som oanständig och 
inte fick spelas på radion då det begav sig. 

Det är svårt att tro nu.
Karl-Gerhard följdes av Alice Babs och 

sången ”Vårat gäng”, innan Lasse Dahlqvist 
tolkades på bästa tänkbara sätt.

– Jag väljer att framföra fler melodier och 
färre verser, förklarade Roy och fortsatte att 
gräva i den svenska musikskatten.

– Nu blir det Gunnar Wiklund och ”Han 
måste gå” och sedan Lasse Lönndahl.

Några kvinnliga 50-talslegender gavs ock-
så utrymme under det timslånga framträdan-
det, som exempelvis Ulla Christensson och 
Lilly Berglund. 

– När jag var hemma hos min mamma rå-
kade jag stänga av radion en gång och hon 
blev väldigt arg. Anledningen var att de spe-
lade hennes favoritlåt – ”De sista ljuva åren” 
med Lasse Stefanz och Christina Lindberg. 
Lär dig den var mammas uppmaning. Jag är 
ingen dansbandssångare, så jag gör den på 
mitt sätt.

Alla trivdes och varenda låt som Roy Säll-
ström lät framföra kände publiken igen. 

– Det musikaliska minnet från vår ungdom 
finns bevarat inom oss. Genom att sjunga 
och möta musiken kommer texterna till oss.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Hon var en av 
Ale kommuns kultursti-
pendiater i fjol.

Nu arrangerar Mar-
gareta Bertling en egen 
utställning på hemmap-
lan.

Surtekonstnären visar 
ett drygt 30-tal verk på 
Glasbruksmuseet.

Det är företrädelsevis konst-
verk i olja och akvarell, men 
en akrylmålning har också 
smugit sig in i Margare-
ta Bertlings utställning på 
Glasbruksmuseet som visas 
fram till och med den 29 
juni.

– Det känns faktiskt lite 
nervöst att ha en utställning 
på sin hemort. Tack och lov 
har jag fått en hel del upp-
skattande ord vilket känns 
bra, säger Margareta.

Margareta Bertling har 

målat sedan barnsben. Hen-
nes mamma köpte färg och 
penslar när Margareta låg 
nedbäddad i mässlingen.

– Min morbror och mos-
ter målade så konstnärskapet 
ligger i släkten.

1959 började Margare-
ta på Konstindustriskolan. 
Hon har arbetat som fritids-
ledare och undervisat barn 
och ungdomar i keramik 
och målning. Därutöver har 
Margareta agerat kursledare 
i Ale och Kungälv för såväl 
ABF, Studieförbundet Vux-
enskolan och Medborgar-
skolan.

Motiven som återfinns 
i utställningen kan enkelt 
sammanfattas med orden hav 
och natur. Tavlorna som vi-
sas bär namn som ”Holmar”, 
”Klippor”, ”Vinter med äpp-
le”, ”Tjörn” och ”Sjöboden”.

– Jag sitter på plats och 
målar. Det blir bäst ljus då. 

Det spelar ingen roll om det 
är sommar eller vinter. Jag 
har målat utomhus när det 
har varit 25 grader kallt, be-
rättar Margareta.

Hur kändes det att få 
Ale kommuns belönings-
stipendium 2013?

– Det är alltid roligt att bli 
uppmuntrad.

JONAS ANDERSSON

– Roy Sällström underhöll pensionärer
Gamla godingar fick nytt liv

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Musikgudstjänst
Söndag 15 juni kl 17.00
S:t Peder kyrka, Lödöse

Joel Jansson, blockflöjt
Peter Corneliusson, orgel

Vivianne Wetterling, präst

OBS! Besöket av kören ”Vågspel”  
är inställt pga. sjukdom.

Roy Sällström bjöd på många odödliga klassi-
ker när han gästade dagcentralen i Älvängen 
och Klockareängen i Skepplanda i torsdags.

Margareta Bertling har en egen utställning på Glasbruksmuseet i Surte som pågår till och med den 
29 juni.
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– Margareta Bertling
visar sina verk

Konstutställning på 
Glasbruksmuseet
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TACK

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käres

Börje Carlsson
bortgång, för alla

telefonsamtal, blommor
till hemmet, för den

vackra blomstergärden
vid hans bår samt för
alla minnesgåvor vill

vi få framföra vårt
varma och innerliga

tack.

GUN
ANNIKA, ANETTE

med familjer

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

TORS 24 JULI LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

SOMMAR 2014 
ULF DAGEBY  NIKKE STRÖM 

HÅKAN NYBERG  MATTIAS HELLBERG 

HÅKAN SVENSSON  MATILDA SJÖBERG

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER

med band

 

Studieförbundet
Vuxenskolan

träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 

smycken, smide m.m.

14/6-24/8 2014 
I Magasinet vid 

Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem. E45 tag 

avfart 91 följ golfskyltar)

Öppet: tisd-sönd 11–17 
stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen.

Vi har försäljning och  
utställning av hantverk

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

TACK

Kenneth Stiig, Nödinge 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Ingemar Fagerberg, Nol 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Siv samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Bo Pervik, Alafors har 
avlidit. Född 1943 och efter-
lämnar makan Monica samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Britta Olofsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar söner med 
familjer som närmast sör-
jande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Detlev Vetter. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 3 juni 
begravningsgudstjänst för 
Detlev Vetter, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ingemar Fagerberg. I 
Starrkärrs kapell hölls 
onsdagen 4 juni begrav-
ningsgudstjänst för Ingemar 
Fagerberg, Nol. Officiant 
var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Vivi-Anne Karlsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 5 juni 
begravningsakt för Vivi-
Anne Karlsson, Bohus. Offi-
ciant var Stina-Kajsa Melin.

Equmeniakyrkan Älvängen
On 11/6 kl 18.30, ”Män, 
mat, möte”  Nols kyrka 
Anmälning till Leif Jöngren, 
0707-435460. Sö 15/6 kl 11, 
Gudstjänst med nattvard  
Leif Jöngren, sång: Åsa Lind-
strand.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/6 kl 18.30, Pack-
ning inför Scoutlägret 
WILD SCOUT 2014. Fred 
13 -Tisdag 17 juni Scout-
läger på Dammen utanför 
Ulricehamn.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 10/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
14/6 kl 10-13, Second Hand 
& Café - Sista gången innan 
sommarstängningen. Sönd 
15/6 kl 10, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Extra admi-
nistrationsmöte. Kyrkkaffe.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/6 kl 
10, Gudstjänst J Imberg. 
Avtackning av Johannes, 
kyrkkaffe med tårta i 
församlingshemmet. Väl-
komna! Hålanda sönd 15/6, 
se övriga. S:t Peder sönd 
15/6 kl 17, Musikgudstjänst 
V Wetterling. Ale-Skövde, 
se övriga. Tunge, se övriga.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 11/6 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Sönd 
15/6 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Enkelt 
fika. Onsd 18/6 kl 18:30, 
Sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Fika. Vid sämre 
väder, är vi inne i kyrkan i 
stället. Det kan bli ändringar 
i detta program, men www.
surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Nödinge församling
Sön 15 juni kl 11 i Surte 
kyrka: Mässa i sommartid, 
Reine Bäck

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/6 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 
Sönd 15/6 Starrkärrs kyrka 
kl 10, Familjemässa med 
dop, Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 19, Gudstjänst med 
musikcafé, Nordblom. Onsd 
18/6 Björkliden kl 14.30, 
Andakt.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 11/6 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 15/6 
kl 11, Gudstjänst. Onsd 18/6 
kl 19, Sång bibbelläwsning 
och bön.

Vår Käre

Kenneth Stiig
* 19 oktober 1942

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
30 maj 2014

PETER, LOTTA

FREDRIK

med familjer

Käre Pappsen o Morfar!
Du lämnar ett stort

tomrum.
Vi kommer att sakna

Dig!
Sakna våra dagliga

samtal,
sakna Din underfundiga

humor,
sakna våra fikastunder.
Du kommer alltid att

finnas med i våra
hjärtan.

Du är den bäste!
Älskar Dig!

Victoria och Lotta

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 18

juni kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan. Gärna ljus
klädsel.

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käre

Ingvar Nilsson
vid hans bortgång, för

alla vackra blommor vid
hans bår, all personlig
närvaro i kyrkan samt
för minnesgåvor vill vi
få framföra vårt varma

och innerliga tack.

INGA-LILL
TONY, ANETTE

 AGNETA

med familjer
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Tack för all uppvaktning på 
min 90-årsdag.

Asta Bengtsson

TACK
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MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 20 juni kl. 13.00

Museet är öppet söndagar mellan kl 13-15 juni, juli, augusti

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången

 Servering

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

ÄLVÄNGEN. Det klappades händer och 
nynnades om vartannat.

Roy Sällströms sång och gitarrspel 
fängslade verkligen besökarna på 
dagcentralen i Älvängen och på Klock-
areängen i Skepplanda.

Publiken bjöds på ett smatterband 
av gamla godingar, från Ernst Rolf till 
Lasse Stefanz.

Roy Sällström serverade en repertoar av säl-
lan skådat slag när han besökte Ale i förra 
veckan. Han bläddrade i sina pärmar och le-
tade fram den ena schlagern efter den andra.

– Jag kan inte ha alla textrader i huvudet. 
Det är ungefär 1 000 melodier, förklarade 
Roy som kastade sig mellan olika tidsepoker.

Efter att ha spelat Stig Olins ”En gång jag 
seglar i hamn” blev det musik från 20-talet i 
form av ”Två små röda rosor”.

– Tänk att den ansågs som oanständig och 
inte fick spelas på radion då det begav sig. 

Det är svårt att tro nu.
Karl-Gerhard följdes av Alice Babs och 

sången ”Vårat gäng”, innan Lasse Dahlqvist 
tolkades på bästa tänkbara sätt.

– Jag väljer att framföra fler melodier och 
färre verser, förklarade Roy och fortsatte att 
gräva i den svenska musikskatten.

– Nu blir det Gunnar Wiklund och ”Han 
måste gå” och sedan Lasse Lönndahl.

Några kvinnliga 50-talslegender gavs ock-
så utrymme under det timslånga framträdan-
det, som exempelvis Ulla Christensson och 
Lilly Berglund. 

– När jag var hemma hos min mamma rå-
kade jag stänga av radion en gång och hon 
blev väldigt arg. Anledningen var att de spe-
lade hennes favoritlåt – ”De sista ljuva åren” 
med Lasse Stefanz och Christina Lindberg. 
Lär dig den var mammas uppmaning. Jag är 
ingen dansbandssångare, så jag gör den på 
mitt sätt.

Alla trivdes och varenda låt som Roy Säll-
ström lät framföra kände publiken igen. 

– Det musikaliska minnet från vår ungdom 
finns bevarat inom oss. Genom att sjunga 
och möta musiken kommer texterna till oss.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Hon var en av 
Ale kommuns kultursti-
pendiater i fjol.

Nu arrangerar Mar-
gareta Bertling en egen 
utställning på hemmap-
lan.

Surtekonstnären visar 
ett drygt 30-tal verk på 
Glasbruksmuseet.

Det är företrädelsevis konst-
verk i olja och akvarell, men 
en akrylmålning har också 
smugit sig in i Margare-
ta Bertlings utställning på 
Glasbruksmuseet som visas 
fram till och med den 29 
juni.

– Det känns faktiskt lite 
nervöst att ha en utställning 
på sin hemort. Tack och lov 
har jag fått en hel del upp-
skattande ord vilket känns 
bra, säger Margareta.

Margareta Bertling har 

målat sedan barnsben. Hen-
nes mamma köpte färg och 
penslar när Margareta låg 
nedbäddad i mässlingen.

– Min morbror och mos-
ter målade så konstnärskapet 
ligger i släkten.

1959 började Margare-
ta på Konstindustriskolan. 
Hon har arbetat som fritids-
ledare och undervisat barn 
och ungdomar i keramik 
och målning. Därutöver har 
Margareta agerat kursledare 
i Ale och Kungälv för såväl 
ABF, Studieförbundet Vux-
enskolan och Medborgar-
skolan.

Motiven som återfinns 
i utställningen kan enkelt 
sammanfattas med orden hav 
och natur. Tavlorna som vi-
sas bär namn som ”Holmar”, 
”Klippor”, ”Vinter med äpp-
le”, ”Tjörn” och ”Sjöboden”.

– Jag sitter på plats och 
målar. Det blir bäst ljus då. 

Det spelar ingen roll om det 
är sommar eller vinter. Jag 
har målat utomhus när det 
har varit 25 grader kallt, be-
rättar Margareta.

Hur kändes det att få 
Ale kommuns belönings-
stipendium 2013?

– Det är alltid roligt att bli 
uppmuntrad.

JONAS ANDERSSON

– Roy Sällström underhöll pensionärer
Gamla godingar fick nytt liv

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Musikgudstjänst
Söndag 15 juni kl 17.00
S:t Peder kyrka, Lödöse

Joel Jansson, blockflöjt
Peter Corneliusson, orgel

Vivianne Wetterling, präst

OBS! Besöket av kören ”Vågspel”  
är inställt pga. sjukdom.

Roy Sällström bjöd på många odödliga klassi-
ker när han gästade dagcentralen i Älvängen 
och Klockareängen i Skepplanda i torsdags.

Margareta Bertling har en egen utställning på Glasbruksmuseet i Surte som pågår till och med den 
29 juni.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

– Margareta Bertling
visar sina verk

Konstutställning på 
Glasbruksmuseet
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TACK

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käres

Börje Carlsson
bortgång, för alla

telefonsamtal, blommor
till hemmet, för den

vackra blomstergärden
vid hans bår samt för
alla minnesgåvor vill

vi få framföra vårt
varma och innerliga

tack.

GUN
ANNIKA, ANETTE

med familjer

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

TORS 24 JULI LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

SOMMAR 2014 
ULF DAGEBY  NIKKE STRÖM 

HÅKAN NYBERG  MATTIAS HELLBERG 

HÅKAN SVENSSON  MATILDA SJÖBERG

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER

med band

 

Studieförbundet
Vuxenskolan

träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 

smycken, smide m.m.

14/6-24/8 2014 
I Magasinet vid 

Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem. E45 tag 

avfart 91 följ golfskyltar)

Öppet: tisd-sönd 11–17 
stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen.

Vi har försäljning och  
utställning av hantverk

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

TACK

Kenneth Stiig, Nödinge 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Ingemar Fagerberg, Nol 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Siv samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Bo Pervik, Alafors har 
avlidit. Född 1943 och efter-
lämnar makan Monica samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Britta Olofsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar söner med 
familjer som närmast sör-
jande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Detlev Vetter. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 3 juni 
begravningsgudstjänst för 
Detlev Vetter, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ingemar Fagerberg. I 
Starrkärrs kapell hölls 
onsdagen 4 juni begrav-
ningsgudstjänst för Ingemar 
Fagerberg, Nol. Officiant 
var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Vivi-Anne Karlsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 5 juni 
begravningsakt för Vivi-
Anne Karlsson, Bohus. Offi-
ciant var Stina-Kajsa Melin.

Equmeniakyrkan Älvängen
On 11/6 kl 18.30, ”Män, 
mat, möte”  Nols kyrka 
Anmälning till Leif Jöngren, 
0707-435460. Sö 15/6 kl 11, 
Gudstjänst med nattvard  
Leif Jöngren, sång: Åsa Lind-
strand.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/6 kl 18.30, Pack-
ning inför Scoutlägret 
WILD SCOUT 2014. Fred 
13 -Tisdag 17 juni Scout-
läger på Dammen utanför 
Ulricehamn.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 10/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
14/6 kl 10-13, Second Hand 
& Café - Sista gången innan 
sommarstängningen. Sönd 
15/6 kl 10, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Extra admi-
nistrationsmöte. Kyrkkaffe.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/6 kl 
10, Gudstjänst J Imberg. 
Avtackning av Johannes, 
kyrkkaffe med tårta i 
församlingshemmet. Väl-
komna! Hålanda sönd 15/6, 
se övriga. S:t Peder sönd 
15/6 kl 17, Musikgudstjänst 
V Wetterling. Ale-Skövde, 
se övriga. Tunge, se övriga.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 11/6 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Sönd 
15/6 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Enkelt 
fika. Onsd 18/6 kl 18:30, 
Sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Fika. Vid sämre 
väder, är vi inne i kyrkan i 
stället. Det kan bli ändringar 
i detta program, men www.
surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Nödinge församling
Sön 15 juni kl 11 i Surte 
kyrka: Mässa i sommartid, 
Reine Bäck

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/6 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 
Sönd 15/6 Starrkärrs kyrka 
kl 10, Familjemässa med 
dop, Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 19, Gudstjänst med 
musikcafé, Nordblom. Onsd 
18/6 Björkliden kl 14.30, 
Andakt.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 11/6 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 15/6 
kl 11, Gudstjänst. Onsd 18/6 
kl 19, Sång bibbelläwsning 
och bön.

Vår Käre

Kenneth Stiig
* 19 oktober 1942

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
30 maj 2014

PETER, LOTTA

FREDRIK

med familjer

Käre Pappsen o Morfar!
Du lämnar ett stort

tomrum.
Vi kommer att sakna

Dig!
Sakna våra dagliga

samtal,
sakna Din underfundiga

humor,
sakna våra fikastunder.
Du kommer alltid att

finnas med i våra
hjärtan.

Du är den bäste!
Älskar Dig!

Victoria och Lotta

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 18

juni kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan. Gärna ljus
klädsel.

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käre

Ingvar Nilsson
vid hans bortgång, för

alla vackra blommor vid
hans bår, all personlig
närvaro i kyrkan samt
för minnesgåvor vill vi
få framföra vårt varma

och innerliga tack.

INGA-LILL
TONY, ANETTE

 AGNETA

med familjer
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Tack för all uppvaktning på 
min 90-årsdag.

Asta Bengtsson

TACK



Grattis Alicia
på 5-årsdagen i efterskott.

Grattis Meja
på 2-årsdagen den 16/6.

 Många kramar från.
Jocke, mormor, Håkan, 

Emmo, Johanna

Grattis på 5-årsdagen
Lisa

den 12 juni önskar
Mamma, Pappa och Matilda

Grattis på 1-årsdagen 26/6 
Thilda Vinberg
önskar farfar

Grattis på 1-årsdagen 14/6 
Wilma Vinberg
önskar morfar

Grattis älskade
Gustav

Som fyller 5 år den 16 juni
önskar

Farmor, mormor & morfar

Grattis på 1-årsdagen
Linnéa

önskar Mamma, Pappa, 
Linus och Oliver

Välkommen Laura
Den 13:e april föddes vår 
älskade dotter Laura. hon 

vägde 2846g och var 49cm 
lång. Lyckliga och stolta 

föräldrar är
Anna och Roberto Lucchesi

Vår pigga tjej
Alicia Wahlström

fyller 7 år den 17 juni
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Alexander, 

Mormor & Morfar

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

Löpband Kilberry JBM 4355 
DC, som nytt. 1500:-
tel. 0702-68 62 68

Tresits skinnsoffa med fotpall, 
beige som ny. Pris 1400:-.
tel. 0736-56 43 37

Ny postkodscykel (ej 
uppackad). Pris 1800:-
tel. 0701-52 36 53

26”, 3 vxl, svart Crescent dam-
cykel i gott skick. 1000:-
tel. 0303-96 907

Camping? 4-mannatält i gott 
skick. Billigt.
tel. 0303-96 907

ÖNSKAS HYRA
Hyresrätt 2 ROK. sökes i Ale 
eller Kungälv! Jag är en ord-
ningsam ensamboende kille 
med fast jobb, rökfri och inga 
djur! Vänligen kontakta mig på
tel. 0705-49 93 22            Johan

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Uställning med Martti Risku. 
Konstsmide - bruksföremål. 
Pågår även under juni månad. 
Ale Slöjdares lokal Trastvägen 
1 i Nol. Samarbete med Stu-
dieförbudnet Vuxenskolan.
Utställning Konstsmide

HÄLSOMÄSSA 9-10/8
Backamo Lägerplats Ljungskile
Lör. 10-22. Sön. 10-16.
Läs mer på
www.andhämtning.se

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

FÖDDA

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 

Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, bokföring, 
läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Tak- och måleriarbeten
utförs till fasta priser. ROT-
avdrag och F-skatt.
tel. 0709-67 86 62

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

Sista sommaren?
Husmålning 1/2 priset.
Hög kvalité till låga priser.
tel. 0725-16 27 00
www.vestramaleri.se

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare?.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Varmt tack till mina vänner för all uppvakning på min 
födelsedag. Gåvan till cancerfonden från PRO Nödinge 
gjorde mig väldigt glad. Tack så mycket.     Rigmor Asplund

VECKANS ROS

En hel rosbukett vill vi ge 
till Lena Hylander albosko-
lan för allt toppen arbete 
och stöd till elever och för-
äldrar. Men också till lära-
ren Andre’a Terezka Somfai 
6 B och rektor Thomas Sjö-
gren Amcoff samt ni andra 
som har jobbat och gjort ett 
bra arbete. 

Ha en riktigt bra sommar

Dagens ros tilldelas Pizze-
ria Napoli, Sven Blomma, 
Köpmans Hytta, Coop samt 
Salong alt Wien för spons-
ring till Surte skolans 
firande av fritidshemmens 
dag. De priser ni alla bidrog 
med var mycket uppskat-
tade.

Personalen
Surteskolans fritidshem

Ett stort men något förse-
nat fång rosor till de härliga 
och trevliga människor som 
anordnar Kilanda Marknad.

”Hantverkare”

Veckans ros till läkare Ted 
Claesson på Älvängens 
vårdcentral. Tack för ett bra 
bemötande för mig och min 
familj.

”Nyligen listad patient”

Ett stort fång rosor vill vi 
ge till Alegrytan/special-
kosten på Aroseniusskolan, 
Garnvindeskolans bamba 
samt lärarna i klass 3S. För 
att er hjälp, förståelse samt 
ert fantastiska bemötande. 
Tack för den här tiden och 
trevlig sommar!

Filip N med familj

TACK

Tack till Åke Andersson och Ann-Christine Grosshög för den 
fina underhållning som framfördes på nationaldagen trots 
det dåliga vädret. Vackert framfört av Lerum Surte Symp-
honic Band med sång och musik som avslutning i kyrkan. Vi 
9 st vid samma bord tyckte likadant. Mycket bra.             L.J

Hjärtligt tack till Märit Nilvall för härlig musik och tack till 
Cederleufs-Svenheimers konditiori, Blomsterriket, Drömhuset, 
Dressman, Team Sportia, Kicks, Nols färg, Hälsobutiken, Klipp-
studion, Smycka/Klockmaster för alla fina vinster till lotteriet 
vid vår gökotta i Skepplanda Hembygdsgård.             Ale DHR
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Grattis Alicia
på 5-årsdagen i efterskott.

Grattis Meja
på 2-årsdagen den 16/6.

 Många kramar från.
Jocke, mormor, Håkan, 

Emmo, Johanna

Grattis på 5-årsdagen
Lisa

den 12 juni önskar
Mamma, Pappa och Matilda

Grattis på 1-årsdagen 26/6 
Thilda Vinberg
önskar farfar

Grattis på 1-årsdagen 14/6 
Wilma Vinberg
önskar morfar

Grattis älskade
Gustav

Som fyller 5 år den 16 juni
önskar

Farmor, mormor & morfar

Grattis på 1-årsdagen
Linnéa

önskar Mamma, Pappa, 
Linus och Oliver

Välkommen Laura
Den 13:e april föddes vår 
älskade dotter Laura. hon 

vägde 2846g och var 49cm 
lång. Lyckliga och stolta 

föräldrar är
Anna och Roberto Lucchesi

Vår pigga tjej
Alicia Wahlström

fyller 7 år den 17 juni
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Alexander, 

Mormor & Morfar

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

Löpband Kilberry JBM 4355 
DC, som nytt. 1500:-
tel. 0702-68 62 68

Tresits skinnsoffa med fotpall, 
beige som ny. Pris 1400:-.
tel. 0736-56 43 37

Ny postkodscykel (ej 
uppackad). Pris 1800:-
tel. 0701-52 36 53

26”, 3 vxl, svart Crescent dam-
cykel i gott skick. 1000:-
tel. 0303-96 907

Camping? 4-mannatält i gott 
skick. Billigt.
tel. 0303-96 907

ÖNSKAS HYRA
Hyresrätt 2 ROK. sökes i Ale 
eller Kungälv! Jag är en ord-
ningsam ensamboende kille 
med fast jobb, rökfri och inga 
djur! Vänligen kontakta mig på
tel. 0705-49 93 22            Johan

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Uställning med Martti Risku. 
Konstsmide - bruksföremål. 
Pågår även under juni månad. 
Ale Slöjdares lokal Trastvägen 
1 i Nol. Samarbete med Stu-
dieförbudnet Vuxenskolan.
Utställning Konstsmide

HÄLSOMÄSSA 9-10/8
Backamo Lägerplats Ljungskile
Lör. 10-22. Sön. 10-16.
Läs mer på
www.andhämtning.se

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

FÖDDA

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 

Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, bokföring, 
läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Tak- och måleriarbeten
utförs till fasta priser. ROT-
avdrag och F-skatt.
tel. 0709-67 86 62

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

Sista sommaren?
Husmålning 1/2 priset.
Hög kvalité till låga priser.
tel. 0725-16 27 00
www.vestramaleri.se

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare?.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Varmt tack till mina vänner för all uppvakning på min 
födelsedag. Gåvan till cancerfonden från PRO Nödinge 
gjorde mig väldigt glad. Tack så mycket.     Rigmor Asplund
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En hel rosbukett vill vi ge 
till Lena Hylander albosko-
lan för allt toppen arbete 
och stöd till elever och för-
äldrar. Men också till lära-
ren Andre’a Terezka Somfai 
6 B och rektor Thomas Sjö-
gren Amcoff samt ni andra 
som har jobbat och gjort ett 
bra arbete. 

Ha en riktigt bra sommar

Dagens ros tilldelas Pizze-
ria Napoli, Sven Blomma, 
Köpmans Hytta, Coop samt 
Salong alt Wien för spons-
ring till Surte skolans 
firande av fritidshemmens 
dag. De priser ni alla bidrog 
med var mycket uppskat-
tade.

Personalen
Surteskolans fritidshem

Ett stort men något förse-
nat fång rosor till de härliga 
och trevliga människor som 
anordnar Kilanda Marknad.

”Hantverkare”

Veckans ros till läkare Ted 
Claesson på Älvängens 
vårdcentral. Tack för ett bra 
bemötande för mig och min 
familj.

”Nyligen listad patient”

Ett stort fång rosor vill vi 
ge till Alegrytan/special-
kosten på Aroseniusskolan, 
Garnvindeskolans bamba 
samt lärarna i klass 3S. För 
att er hjälp, förståelse samt 
ert fantastiska bemötande. 
Tack för den här tiden och 
trevlig sommar!

Filip N med familj

TACK

Tack till Åke Andersson och Ann-Christine Grosshög för den 
fina underhållning som framfördes på nationaldagen trots 
det dåliga vädret. Vackert framfört av Lerum Surte Symp-
honic Band med sång och musik som avslutning i kyrkan. Vi 
9 st vid samma bord tyckte likadant. Mycket bra.             L.J

Hjärtligt tack till Märit Nilvall för härlig musik och tack till 
Cederleufs-Svenheimers konditiori, Blomsterriket, Drömhuset, 
Dressman, Team Sportia, Kicks, Nols färg, Hälsobutiken, Klipp-
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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 | KIDZ CLUB | BARNDANS
REHAB | KOSTRÅDGIVNING 
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


