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Vaknaföreställning 
i Bohus

Handelsplats nummer 
två i Älvängen

Ahlafors knäckte
Kungshamn

I tisdags rusade de sista studenterna ut ur Ale gymnasium. Nära och kära mötte upp i ett strålande solsken, men en och 
annan känslosam tår kunde synas bland personal som varit med under gymnasiets alla år. Nu tillhör Ale gymnasium historien.

De sista studenterna
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Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se

Vi vill önska våra 
kunder en trevlig
grill-midsommar!

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Sommarjobb 
till alla  

ungdomar!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

önskar vi på ica kvantum
glad midsommar

Gäller 18/6–22/6

2995
Grand Levain 

Äkta surdegsbröd 
Bakat i stenugn 1 kg. 

Ord. pris 49,95/st.

/st

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

MIdSOMMARvädER?
dIdRIkSOnS MAIn
Regnset 5000mm 
vattenpelare.
Fler färger finns.

REGnSTÖvEL  
nB RAMSEy
Juniorstorlekar.  
Ord 249:- 

Öppet i midsommarhelgen
Fredag 10-13, lörd stängt, sönd 11-15

Junior ord 549:- 

Nu 399:

Nu 99:

Vuxet ord 799:- 

Nu 599:

Honda CiviC 
1.6 sport

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

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

120 Hk – 300 Nm | 3,6 l/100 km | 94g CO2 | Diesel | Miljöbil

Din Hondaåterförsäljare i Göteborg sedan 1983!

pris 214.900 kr

Vinterdäck på köpet!
Dubbfria Blizzak 17” på Hondas originalfälgar. 
Värde 16.900 kr

Sommarkampanj

minst
15.000:-
för din gamla 

inbytesbil!

3.95% i ränta
Gäller begagnade bilar

Öppettider:
Mån–fre 09.00–18.00
Lördagar Sommarstängt
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Tillsammans
förbäTTrar
vi ale



Det har nu gått två 
veckor sedan polis-
skotten i Alafors tog 

livet av en 41-åring. Med 
den tidsaspekten känns det 
olustigt att bilden fortfaran-
de inte har klarnat. Snarare 
tvärtom. Tidningen har 
kommit över ny informa-
tion som polisen ännu inte 
önskat bemöta, men som jag 
upplever är besvärande för 
dem. I grunden är vi inte 
på jakt efter polisen, men 
både som chefredaktör för 
lokaltidningen på orten där 
dödsskjutningen ägde rum 
och som alebo är jag intres-
serad av att få veta detaljerna 
kring dramat. Varför ansåg 
sig polisen tvingad att skjuta 
fl era skott mot en 41-årig 
alaforsbo tillika pappa till en 
11-årig son. Är det verkligen 
för mycket begärt att polisen 
ger sin bild av händelseför-
loppet? På vilket sätt kan 
det störa utredningen att 
de berättar vad som hände? 
Vad och vem är det polisen 
skyddar? Vad vill de inte 
berätta? Hur många skott 
sköt de? Var han kanske rent 
av obeväpnad och kanske 
inte heller narkotikapåverkad 
som har framhållits? Har 
polisen begått ett misstag? 
Frågorna har etsat sig fast 
i huvudet på mig, men det 
ekar än så långe tomt av svar. 
Helt klart är det däremot att 
vi inte tänker släppa frågan. 
Tvärtom.

Veckans största nyhet var 
annars pressträffen med 

markägaren, Kent Nilsson, 
till Svenstorps handelsområ-
de. Här presenterades ännu 
ett initiativ till en handels-
plats, några hundra meter 
bortanför den som invigdes 
i november förra året. Även 
här planeras det för en större 
livsmedelsetablering samt 
åtta till tio nya butiker. Finns 
det då underlag för alla dessa 
butiker att överleva när vi-
sion och illustration förverk-
ligas till handelsplats? Jag 
vet inte vem som ska göra 
den bedömningen, men om 
marknaden nu anser att det 
fi nns tillräckligt stort intresse 
för att starta byggnationen så 
utgår jag från att det baseras 
på någon form av fakta. 
Eftersom det är en investe-
ring långt över 120 miljoner 
kronor är jag lika övertygad 
om att den inte kommer att 
äga rum om inte handels-
platsen är fulltecknad. Så låt 
oss applådera alla positiva 
initiativ till att vilja utveckla 
Ale. Huruvida Handelsplats 
Älvhem blir verklighet eller 
ej avgörs först när etablerar-
na har undertecknat hyresav-
talen. Några sådana har inte 
presenterats än.

Den största huvudbryn 
skapas av det faktum att 
initiativtagarens ankare 
på handelsplats Älvhem 
återigen ska utgöras av en 
livsmedelsbutik. Det betyder 
nummer fyra i Älvängen, om 
inte någon av de befi ntliga 
funderar på att omlokaliser? 
Både Coop och Netto sitter i 
nya lokaler, så det skulle vara 

ICA i Älvängen då… Om 
det skulle vara sant skulle 
etableringen av Älvhem vara 
detsamma som dödsstöten 
för den övriga handeln i det 
som utgjort Älvängens köp-
centrum många generationer 
tillbaka. Det fi nns en del att 
fundera över – rätt eller fel? 
Tja, jag tycker nog bara att 
man kan konstatera att det är 
en utveckling som kommer 
att påverka och omforma 
Älvängens handel radikalt.

Midsommar lurar runt 
hörnet. En svensk folkkär 
tradition som egentligen har 
ett kristet förfl utet, men som 
vi numera bara förknippar 
med sill, potatis och jord-
gubbar. Kvar sedan dåtiden 
är däremot festen. Det har 
i alla tider varit ett tillfälle 
för dans och musik. I Ale 
arrangeras stora midsom-
marevent på Vimmervi IP 
och i Prästalund i Starrkärr. 
Har ni inget för er så ta en 
sväng förbi. Där luktar det 
midsommar lång väg.

Mycket att fundera på

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

vecka 25         nummer 24|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Pizzakalas 
hela juni!
Margherita, Vesuvio,  
Capricciosa, Hawaii  
och Calzone /st39:-
031-98 04 09 • Göteborgsvägen 132, Bohus

PIZZERIA

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

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.

• BROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

•  BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

BASSeRVIce 

990 kR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

KAMpAnj!

endast:

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

 håller ordinarie årstämma 
fredag 27 juni kl 18.00

hos Svante Morgan i Kilanda

Välkomna!             Styrelsen

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
www.aleklinik.se•0303-74 99 90

Ta med kupongen Till buTiken

på valfri
behandlinggäller t o m 30/6

50%
rabaTTMånadens 

erbjudande

Hej

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

Regionfullmäktige 
Justerad paragraf

Beslutet om § 102, Vårdval rehabilitering  
inom primärvården justerades omedelbart  
på regionfullmäktiges sammanträde den  
9–10 juni 2014.

Justeringen har gjorts offentlig den 10 juni genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla  
i Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

Gymnastik-
föreninG

söker barn –och  
UnGdomsledare! 
för barn från 7–12 år

Åldersgräns är 16 år för att  
gå baskurs som föreningen  
bekostar. Ersättning utgår. 

onsdaGar 18.00–19.00

i ÄlvÄnGenskolan

irene.Ulfstrom@ale.se

Mer än bara
lokaltidning
Printshop • Filmproduktion

Webbproduktion • Reklambyrå



Det har nu gått två 
veckor sedan polis-
skotten i Alafors tog 

livet av en 41-åring. Med 
den tidsaspekten känns det 
olustigt att bilden fortfaran-
de inte har klarnat. Snarare 
tvärtom. Tidningen har 
kommit över ny informa-
tion som polisen ännu inte 
önskat bemöta, men som jag 
upplever är besvärande för 
dem. I grunden är vi inte 
på jakt efter polisen, men 
både som chefredaktör för 
lokaltidningen på orten där 
dödsskjutningen ägde rum 
och som alebo är jag intres-
serad av att få veta detaljerna 
kring dramat. Varför ansåg 
sig polisen tvingad att skjuta 
fl era skott mot en 41-årig 
alaforsbo tillika pappa till en 
11-årig son. Är det verkligen 
för mycket begärt att polisen 
ger sin bild av händelseför-
loppet? På vilket sätt kan 
det störa utredningen att 
de berättar vad som hände? 
Vad och vem är det polisen 
skyddar? Vad vill de inte 
berätta? Hur många skott 
sköt de? Var han kanske rent 
av obeväpnad och kanske 
inte heller narkotikapåverkad 
som har framhållits? Har 
polisen begått ett misstag? 
Frågorna har etsat sig fast 
i huvudet på mig, men det 
ekar än så långe tomt av svar. 
Helt klart är det däremot att 
vi inte tänker släppa frågan. 
Tvärtom.

Veckans största nyhet var 
annars pressträffen med 

markägaren, Kent Nilsson, 
till Svenstorps handelsområ-
de. Här presenterades ännu 
ett initiativ till en handels-
plats, några hundra meter 
bortanför den som invigdes 
i november förra året. Även 
här planeras det för en större 
livsmedelsetablering samt 
åtta till tio nya butiker. Finns 
det då underlag för alla dessa 
butiker att överleva när vi-
sion och illustration förverk-
ligas till handelsplats? Jag 
vet inte vem som ska göra 
den bedömningen, men om 
marknaden nu anser att det 
fi nns tillräckligt stort intresse 
för att starta byggnationen så 
utgår jag från att det baseras 
på någon form av fakta. 
Eftersom det är en investe-
ring långt över 120 miljoner 
kronor är jag lika övertygad 
om att den inte kommer att 
äga rum om inte handels-
platsen är fulltecknad. Så låt 
oss applådera alla positiva 
initiativ till att vilja utveckla 
Ale. Huruvida Handelsplats 
Älvhem blir verklighet eller 
ej avgörs först när etablerar-
na har undertecknat hyresav-
talen. Några sådana har inte 
presenterats än.

Den största huvudbryn 
skapas av det faktum att 
initiativtagarens ankare 
på handelsplats Älvhem 
återigen ska utgöras av en 
livsmedelsbutik. Det betyder 
nummer fyra i Älvängen, om 
inte någon av de befi ntliga 
funderar på att omlokaliser? 
Både Coop och Netto sitter i 
nya lokaler, så det skulle vara 

ICA i Älvängen då… Om 
det skulle vara sant skulle 
etableringen av Älvhem vara 
detsamma som dödsstöten 
för den övriga handeln i det 
som utgjort Älvängens köp-
centrum många generationer 
tillbaka. Det fi nns en del att 
fundera över – rätt eller fel? 
Tja, jag tycker nog bara att 
man kan konstatera att det är 
en utveckling som kommer 
att påverka och omforma 
Älvängens handel radikalt.

Midsommar lurar runt 
hörnet. En svensk folkkär 
tradition som egentligen har 
ett kristet förfl utet, men som 
vi numera bara förknippar 
med sill, potatis och jord-
gubbar. Kvar sedan dåtiden 
är däremot festen. Det har 
i alla tider varit ett tillfälle 
för dans och musik. I Ale 
arrangeras stora midsom-
marevent på Vimmervi IP 
och i Prästalund i Starrkärr. 
Har ni inget för er så ta en 
sväng förbi. Där luktar det 
midsommar lång väg.

Mycket att fundera på

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

vecka 25         nummer 24|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Pizzakalas 
hela juni!
Margherita, Vesuvio,  
Capricciosa, Hawaii  
och Calzone /st39:-
031-98 04 09 • Göteborgsvägen 132, Bohus

PIZZERIA

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

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.

• BROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

•  BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

BASSeRVIce 

990 kR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

KAMpAnj!

endast:

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

 håller ordinarie årstämma 
fredag 27 juni kl 18.00

hos Svante Morgan i Kilanda

Välkomna!             Styrelsen

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
www.aleklinik.se•0303-74 99 90

Ta med kupongen Till buTiken

på valfri
behandlinggäller t o m 30/6

50%
rabaTTMånadens 

erbjudande

Hej

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

Regionfullmäktige 
Justerad paragraf

Beslutet om § 102, Vårdval rehabilitering  
inom primärvården justerades omedelbart  
på regionfullmäktiges sammanträde den  
9–10 juni 2014.

Justeringen har gjorts offentlig den 10 juni genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla  
i Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

Gymnastik-
föreninG

söker barn –och  
UnGdomsledare! 
för barn från 7–12 år

Åldersgräns är 16 år för att  
gå baskurs som föreningen  
bekostar. Ersättning utgår. 

onsdaGar 18.00–19.00

i ÄlvÄnGenskolan

irene.Ulfstrom@ale.se

Mer än bara
lokaltidning
Printshop • Filmproduktion

Webbproduktion • Reklambyrå

ÄLVÄNGEN. Carlos 
Trischler hade till 
uppgift att skydda Saab 
från intrång och att de-
ras kunskaper spreds.

Han var mitt i infernot 
när Saab till slut gick i 
konkurs.

Idag jobbar han som 
egen företagare med 
chefsrekrytering och 
gör sin första valrörelse 
för Miljöpartiet.

Tiden fl yger iväg. Carlos 
Trischler, Miljöpartiets lis-
tetta i Ale, har en minst sagt 
spännande bakgrund. Upp-
växt i Chile med en tysk pap-
pa, kom till Sverige 1986 och 
är alebo sedan 1996. Under 
många år jobbade han åt 
General Motors (GM) med 
uppdraget att skydda Saabs 
kunskaper och planer på nya 
bilmodeller.

– Datasystemen måste 

vara helt säkra från intrång, 
men det svåraste är att få 
personalen att uppträda pro-
fessionellt och aldrig säga 
för mycket om vad vi håller 
på med. Jag höll i utbild-
ningar och policyprogram. 
Det var ett spännande jobb. 
Informationen om en bil-
modell är stöldbegärlig och 
kan vara värd miljarder. Vid 
ett tillfälle upptäckte jag en 
konsult som tog betalt för 
att läcka information till en 
konkurrent, berättar Carlos 
Trischler som sett de stora 
ledarna Jan-Åke Jonsson 
och Victor Müller på nära 
håll.

– Det är stor skillnad på 
dem. Jan-Åke var en hjälte 
och såg till att Saab överlev-
de sig själv ett antal gånger. 
Victor Müller försökte jag 
undvika. Det var ingen led-
are, bara en entreprenör på 
jakt efter pengar.

I samband med Saabkon-
kursen fi ck Carlos tid att 
fundera på framtiden. Han 
valde att sadla om helt och 

startade en egen rekryte-
ringsfi rma med inriktning på 
chefer. Samtidigt kände han 
också att det plötsligt fanns 
möjlighet att engagera sig 
politiskt.

– Jag har alltid varit poli-
tiskt intresserad. Först lutade 
det mycket åt Socialdemo-
kraterna, men mitt engage-
mang för miljöfrågorna gjor-
de att jag valde Miljöpartiet. 
För två år sedan valde vår 
ordförande, Marcus Lars-
son, att lämna över klubban 
och jag fi ck förtroendet. Det 
blir min första valrörelse och 
jag måste erkänna att det 
känns lite pirrigt. Efter två 
år i Alepolitiken börjar jag 
dock bli varm i kläderna, sä-
ger Carlos.

Miljö, skola och arbete är 
hans tre fokusområden.

Grön våg
– Det tror jag gäller de fl es-
ta och det är nog därför vi 
upplever en grön våg över 
Sverige just nu. Under den 
senaste mandatperioden har 
vi nämligen lyckats backa på 
samtliga områden. Jag ser 
också många möjliga sam-
band, där en satsning på mer 
ekomat i skolan skulle kunna 
generera ökad sysselsättning 
på lokala gårdar med upp-
drag att försörja centralköket 
med närodlade råvaror.

Miljöpartiets stora fram-
gång i EU-valet gör att op-

timismen är påtaglig även 
bland miljöpartister i Ale.

– I takt med att våra man-
dat växer i fullmäktige kom-
mer vi också att öka våra 
krav. Vi har mycket gemen-
samt med Socialdemokrater-
na, men det betyder inte att 
vi släpper all makt till dem. 
Vi kan mycket väl kräva en 
ordförandepost efter valet, 
menar Carlos.

Att det tar tid att ställa 
om samhället till att bli mer 
grönt och hållbart förvånar 
honom inte.

Sverige ett föredöme
– Sverige är trots allt ett 
föredöme och alla omställ-
ningar och förändringar 
tar tid. Det är ofta en job-
big process. Dessutom har 
EU-krisen försvårat arbetet. 
Det är svårt att motivera 
krisländerna i Europa när de 
knappt har vatten och bröd 
på bordet, säger Carlos som 
gärna pratar humana och ex-
istentiella frågor.

En av hans stora förebil-
der är Uruguays president, 
José Mujica. Han har gjort 
sig känd för att skänka 90% 
av sin lön till välgörenhet 
och vägrar bo i presidentpa-
latset. Istället har han valt att 
bo kvar på sin familjs ned-
gångna farm utanför huvud-
staden.

– Han kallas ”El Pepe” 
och har aldrig ändrat livsstil. 

Han bor i samma hus och 
kör samma bil, trots att han 
valts till president. Han be-
håller bara 10% av sitt arvo-
de. Han menar att pengarna 
gör bättre nytta på annat håll 
och att han inte har behov av 
mer. Han är en kontrast till 
vårt konsumtionssamhälle, 
där pengarna aldrig räcker, 
säger Carlos med stor be-
undran i rösten.

Frigör kapital
Ale kommun behöver in-
vestera mer i skolan och 
äldreomsorgen säger Miljö-
partiets toppkandidat. Hur 

detta ska ske och på bekost-
nad av vad är han inte helt 
övertygad om än, men han 
erkänner att Jan A Press-
feldts (AD) idé om att sälja 
ut delar av Alebyggen lockar.

– Ja, varför ska vi inte fri-
göra kapital om vi behöver 
pengar till annat. Det låter 
inte rimligt att Ale kommun 
ska ha sin resurser låsta i lä-
genheter om vi samtidigt har 
verksamheter som skriker 
efter medel. Det är dags att 
lösa problemen och gå från 
ord till handling. Att sälja 
Alebyggen är i alla fall ett 
konstruktivt förslag.
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Färskpotatis eller Färska jordgubbar
Reinfeldt eller Löfvén
Grillad entrecote eller Grllad lax
Utbyggd kollektivtra� k eller Elbil
Privat alternativ eller Alebyggen

TRISCHLER FÖREDRAR

CARLOS TRISCHLER

Ålder: 53 år.
Yrke: Chefsrekryterare, egen 
konsult� rma.
Bor: Villa i Skepplanda.
Familj: Gift och en ut� yttad 
dotter.
Politiska uppdrag: Ordföran-
de i Miljöpartiet i Ale, leda-
mot i demokratiberedningen, 
funktionshinderrådet och 
Samhällsbyggnadsnämnden.
Intressen förutom politik: 
Stort intresse för att diskutera 
existentiella frågor i olika 
forum.
Läser helst: Scien Fiction, Ny 
Teknik och andra magasin om 
vetenskap.
Vill jag bjuda på middag: José 

Mujica, Uruguays president, 
som skänker bort 90% av sin 
lön till välgörenhet.
Och då bjuder jag på: Lamm 
och blandade grönsaker med 
chili och honung!
Gör mig glad: Min dotter.
Gör mig arg: Intolerans och 
generalisering.
Ett beslut som statsminis-
ter: ”Det skulle handla om 
energiförsörjningen, skrota 
kärnkraften till förmån för 
förnyelsebara alternativ”.
Gör jag för miljön: ”Jag försö-
ker minska min elkonsumtion, 
återanvända så mycket som 
möjligt väljer närodlad eko-
mat.” bostad”.

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

Miljöpartiet vill leda Ale på rätt spår
– Carlos Trischler vill se mer närodlad ekomat



ALE. Kultur- och fritids-
nämnden har beslutat 
om årets investerings-
bidrag till Ales ideella 
föreningar.

800 000 kronor har 
fördelats och denna 
gång � ck även det vux-
na föreningslivet vara 
med och dela.

– Det kändes helt 
rätt att göra så. Vi har 
många kultur- och 
bygdegårdsföreningar 
som fyller en betydande 
funktion i kommunen, 
säger nämndens ordfö-
rande, Isabell Korn (M).

Det har varit ett rikt mil-
jonregn över föreningslivet 
i Ale den gångna mandat-
perioden. Å andra sidan är 
det inget som oppositionen 
har motsatt sig. Tvärtom 
har inställningen att fördela 

investeringsmedel till fören-
ingarna varit en gemensam 
angelägenhet. Det är en stolt 
Isabell Korn som berättar att 
nästan 5 Mkr har delats ut i 
extra investeringsbidrag. 4 
Mkr delades ut 2012, då den 
första delen av de så kall-
lade AFA-pengarna (återbe-
talning av avtalsförsäkring) 
användes. Det kunde ske 
utan politisk strid eftersom 

även oppositionen ansåg att 
föreningslivet behövde prio-
riteras. Även denna gång var 
det en enig Kultur- och fri-
tidsnämnd som klubbade hur 
årets 800 000 kronor skulle 
fördelas.

– 2012 valde vi att bara 
vända oss till föreningar med 
barn- och ungdomsverksam-
het. Denna gång bjöd vi in 
även vuxenlivet att söka. Vi 
vet att våra kultur- och byg-
degårdsföreningar har ett 
stort behov av investerings-
medel för att bland annat 
kunna hålla lokalerna i gott 
skick. Därför var det väldigt 
kul att kunna uppmuntra 
dem, säger Isabell Korn.

Kultur- och bygdegårds-
föreningarna fi ck 70% av 
årets pott med investerings-
bidrag. De resterande 30% 
gick till barn- och ungdoms-
föreningar.

– Kulturen får ofta stå 
tillbaka och vid en närmare 
utredning som tjänstemän-
nen nu har utfört på uppdrag 
av nämnden har vi noterat 
att skötselavtalen till bygde-
gårdsföreningarna inte har 
förändrats på tolv år. Nu 
skriver vi om avtalen och 
fortsättningsvis kommer det 
att stå att bidraget skall in-
dexuppräknas. Sköteselavta-
len ska ge föreningarna rim-
liga förutsättningar, menar 
Isabell Korn.

Kultur- och fritidsnämn-
den tog beslutet om investe-
ringsbidragen före somma-
ren för att ge föreningarna 
möjlighet att komma igång 
när årstiden är den rätta.

– Dessutom är det viktigt 
att föreningarna fakturerar 
kommunen och kräver ut 
sina beviljade investeringsbi-
drag före årsskiftet.

Fritidskontoret mottog 
ansökningar på totalt 6,3 
miljoner kronor när 800 000 
kronor skulle fördelas.
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Paula Örn
Björn 
Norberg

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16

AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Sommar 
på Nödinge Vårdcentral
Under v 26-33 har vi öppet kl 8-16

 AKUT mottagning som vanligt 8-9.30
Begränsad bemanning under denna tid! 

Gäller läkare, sjuksköterska och psykolog

Akut sjuka har alltid förtur, och tas 
självklart omhand även när akut 

mottagning är stängd.

Ring sjuksköterska för  
rådgivning 0303-977 70

Start måndag 23/6
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Halva priset 
på utegården!

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!
Mån-fre 9.30-19.00, lörd 9.30-15.00,  sönd 11.00-15.00

 Varmt Välkomna!

Gäller ej jordprodukter

SommarenS öppettider
Gäller från 20/6-24/8
Midsommarafton 9.30-13.00
Midsommardagen  stängt
Måndag-Fredag  9.30-18.00
Lördag 9.30-15.00
Söndag stängt

Investerar i föreningslivet
– 800 000 kronor har fördelats

BEVILJADE INVESTERINGSBIDRAG

Några exempel:

Ale Jennylund 85 000

Skepplandaföreningen 63 000 utomhusscen

Skepplanda bygdegård 108 000 takbyte

Nödinge bygdegård 81 000 nya stolar och bord

Starrkärrs bygdegård 85 000 fönsterbyte, ny servis

Teatervinden 40 000 scenteknisk utrustning

Kultur på Mauritzberg 50 000 ljusutrustning

Hålanda idrottsförening 32 000 belysning

Älvbygdens motorklubb 25 000 diverse material

Ale MKF 24 000 träningsutrustning

Bohus gymnastikförening 20 000 material

Surte Missionsförsaml. 17 000  vitvaror

Glasbrukets vänner 18 000 flaggor, scanner, telefoner

Skepplanda hemvärn 79 000 takbyte, vattenfilter 

Skepplandaföreningen fick ett investeringsbidrag för att kunna 
bygga utomhusscenen på Albotorget. 
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Isabell Korn (M), Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande.



ALE. Kultur- och fritids-
nämnden har beslutat 
om årets investerings-
bidrag till Ales ideella 
föreningar.

800 000 kronor har 
fördelats och denna 
gång � ck även det vux-
na föreningslivet vara 
med och dela.

– Det kändes helt 
rätt att göra så. Vi har 
många kultur- och 
bygdegårdsföreningar 
som fyller en betydande 
funktion i kommunen, 
säger nämndens ordfö-
rande, Isabell Korn (M).

Det har varit ett rikt mil-
jonregn över föreningslivet 
i Ale den gångna mandat-
perioden. Å andra sidan är 
det inget som oppositionen 
har motsatt sig. Tvärtom 
har inställningen att fördela 

investeringsmedel till fören-
ingarna varit en gemensam 
angelägenhet. Det är en stolt 
Isabell Korn som berättar att 
nästan 5 Mkr har delats ut i 
extra investeringsbidrag. 4 
Mkr delades ut 2012, då den 
första delen av de så kall-
lade AFA-pengarna (återbe-
talning av avtalsförsäkring) 
användes. Det kunde ske 
utan politisk strid eftersom 

även oppositionen ansåg att 
föreningslivet behövde prio-
riteras. Även denna gång var 
det en enig Kultur- och fri-
tidsnämnd som klubbade hur 
årets 800 000 kronor skulle 
fördelas.

– 2012 valde vi att bara 
vända oss till föreningar med 
barn- och ungdomsverksam-
het. Denna gång bjöd vi in 
även vuxenlivet att söka. Vi 
vet att våra kultur- och byg-
degårdsföreningar har ett 
stort behov av investerings-
medel för att bland annat 
kunna hålla lokalerna i gott 
skick. Därför var det väldigt 
kul att kunna uppmuntra 
dem, säger Isabell Korn.

Kultur- och bygdegårds-
föreningarna fi ck 70% av 
årets pott med investerings-
bidrag. De resterande 30% 
gick till barn- och ungdoms-
föreningar.

– Kulturen får ofta stå 
tillbaka och vid en närmare 
utredning som tjänstemän-
nen nu har utfört på uppdrag 
av nämnden har vi noterat 
att skötselavtalen till bygde-
gårdsföreningarna inte har 
förändrats på tolv år. Nu 
skriver vi om avtalen och 
fortsättningsvis kommer det 
att stå att bidraget skall in-
dexuppräknas. Sköteselavta-
len ska ge föreningarna rim-
liga förutsättningar, menar 
Isabell Korn.

Kultur- och fritidsnämn-
den tog beslutet om investe-
ringsbidragen före somma-
ren för att ge föreningarna 
möjlighet att komma igång 
när årstiden är den rätta.

– Dessutom är det viktigt 
att föreningarna fakturerar 
kommunen och kräver ut 
sina beviljade investeringsbi-
drag före årsskiftet.

Fritidskontoret mottog 
ansökningar på totalt 6,3 
miljoner kronor när 800 000 
kronor skulle fördelas.

vecka 25         nummer 24|04

I framtIdens ale
BYGGer VI 
KlImatsmart

www.alesossarna.se

Paula Örn
Björn 
Norberg

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16

AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Sommar 
på Nödinge Vårdcentral
Under v 26-33 har vi öppet kl 8-16

 AKUT mottagning som vanligt 8-9.30
Begränsad bemanning under denna tid! 

Gäller läkare, sjuksköterska och psykolog

Akut sjuka har alltid förtur, och tas 
självklart omhand även när akut 

mottagning är stängd.

Ring sjuksköterska för  
rådgivning 0303-977 70

Start måndag 23/6

4
7
+
6
1
_
5
.
q
x
d
 
 
0
8
-
1
1
-
1
0
 
 
1
4
:
0
7
 
 
S
i
d
e
 
1

4
7
+
6
1
_
5
.
q
x
d
 
 
0
8
-
1
1
-
1
0
 
 
1
4
:
0
7
 
 
S
i
d
e
 
1

Halva priset 
på utegården!

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!
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Investerar i föreningslivet
– 800 000 kronor har fördelats

BEVILJADE INVESTERINGSBIDRAG

Några exempel:

Ale Jennylund 85 000

Skepplandaföreningen 63 000 utomhusscen

Skepplanda bygdegård 108 000 takbyte

Nödinge bygdegård 81 000 nya stolar och bord

Starrkärrs bygdegård 85 000 fönsterbyte, ny servis

Teatervinden 40 000 scenteknisk utrustning

Kultur på Mauritzberg 50 000 ljusutrustning

Hålanda idrottsförening 32 000 belysning

Älvbygdens motorklubb 25 000 diverse material

Ale MKF 24 000 träningsutrustning

Bohus gymnastikförening 20 000 material

Surte Missionsförsaml. 17 000  vitvaror

Glasbrukets vänner 18 000 flaggor, scanner, telefoner

Skepplanda hemvärn 79 000 takbyte, vattenfilter 

Skepplandaföreningen fick ett investeringsbidrag för att kunna 
bygga utomhusscenen på Albotorget. 
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Isabell Korn (M), Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande.

www.ale.se • 0303-33 00 00

Tre vinnare i ”Cykla-ut” –tävlingen!
1.  Johan Olausson, Nödinge
2. Roland Andreasson, Älvängen
3. Bodil Mohr, Alafors
 
GRATTIS ! Priserna finns att hämta på  
kommunkontoret vid Ale Torg.

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

Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska 
utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad 
av vindkraft i kommunen. Förslaget innebär 
bortagande av tre områden för vindbruk. Ett 
vindbruksområde kvarstår.

Vindbruksplanen ställs ut för granskning under 
tiden:  11 juni 2014 – 22 augusti 2014

Under granskningstiden finns förslaget tillgängligt 
på: 
•	 Medborgarkontoret, Nödinge
•	 Kommunhuset, Alafors
•	 Kommunens webbplats 

www.ale.se/invanare/invanare/bygga-bo--%20
miljo/planer-och-byggprojekt/pagaende-
planer/planer-pa-samrad-utstallning-.html

Den som har synpunkter på förslaget till 
vindbruksplan för Ale kommun kan enligt plan- 
och bygglagen (PBL 3kap 15§) framföra dessa 
skriftligen senast den 22 augusti 2014 till:

Ale kommun,
Att diariet Kommunstyrelse 
449 80 Alafors

eller via e-post till: kommunstyrelsen@ale.se

Upplysningar om vindbruksplanen lämnas av 
Robin Pettersson,
robin.pettersson@ale.se   
tfn 0303 33 01 86 och 
Ivana Markovic,
ivana.markovic@ale.se 
tfn 0303 37 12 17. 

Sommartider Ale Rehab
Från och med vecka 25 till och med vecka 34 
kommer Ale Rehabs mottagning hållas öppen 
måndag-fredag från kl.08.00 till 16.00. Besök 
bokas på telefon 0303-33 05 95.  
E-post: alerehab@ale.se

Sommarstängt!
Öppnar igen vecka 36. 

Skepplanda 
simhall

Stängt midsommarhelgen. 

Glasbruksmuseet

Stängt midsommarhelgen. 

Repslagarmuseet

Packa utflyktskorgen och ge 
dig ut i sommargrönskan!
För att inspirera och underlätta för alla som vill 
ge sig ut på upptäcktsfärd i naturen finns natur- 
och kulturguiden. Guiden finns på biblioteken 
och på Ales hemsida under ”Uppleva och göra” 
– natur – och kulturguide.

För varje område beskrivs en vandringsled 
och dess flora, fauna och historiska lämningar. 
Museerna finns också med och  detaljkartor och 
praktisk information om kollektivtrafik, tillgäng-
lighet mm. Så ge dig ut och upptäck de många 
sevärdheterna och natursköna platserna.  
Du kan ge dig av till: 

Fågeldammarna och Glasbruksmuseet i Surte,
Vinningsbo dalar och Björkärrs äng i Bohus.
Prästalund i Starrkärr, Rannebergsstigen och 
Repslagarbanan i Älvängen .
Rapenskårs naturreservat och vackra Kilanda,
Stugåsberget i Skepplanda och Stora Kroksjön.
Kvarnsjöarna, Verle gammelskog och  
Alvhemsstigen.

Midsommaröppet, biblioteken i Ale
Torsdag 19 juni
Ale bibliotek, Nödinge 10.00–15.00
Skepplanda bibliotek 10.00–13.00
Surte bibliotek 10.00–15.00
Älvängens bibliotek 10.00–13.00
Midsommarafton, stängt 

Sommartider, biblioteken i Ale
Skepplanda och Surte bibliotek
Sommarstängt 30 juni – 3 augusti
Meröppet alla dagar 6.00-21.00
Om du vill komma in under meröppet måste  
du registrera dig  som meröppetlåntagare  
när personal finns på plats.
Älvängens bibliotek
Sommarstängt 30 juni-10 augusti
Sommaröppet på Ale bibliotek, Nödinge
13 juni-17 augusti
måndag 10.00–19.00
tisdag 10.00–15.00
onsdag 10.00–19.00
torsdag 10.00–15.00
fredag 10.00–15.00

Kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivning

Du vet väl om att du kan kontakta kommunens  
energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och 
opartisk rådgivning kring din energianvändning? 
Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, små och 
medelstora företag och föreningar i kommunen.
Telefon: 0303-33 03 33, E-post: caroline.rundlof@ale.se
Hemsida: www.ale.se/energi

biblioteken i Ale

Sommartider, biblioteken i Ale

Om du vill komma in under meröppet måste 
du registrera dig  som meröppetlåntagare 

Sommaröppet på Ale bibliotek, Nödinge

Foto: Pelle Dalberg
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BOHUS. I fredags var det 
dukat till födelsedags-
kalas i Bohus centrum.

Loyds Apoteks kund-
klubb firade 1 år.

Kunderna bjöds på 
fika, delades ut goodie-
bags och arrangerades 
tävlingar i butiken.

Jubileet lockade en hel del 
besökare, många av dem är 
återkommande kunder. Britt 
Nilvant har bott på orten se-
dan 1966 och är glad över att 
det finns ett apotek på hem-
maplan.

– Det är vi tacksamma för. 
Bohus har blivit utarmat på 
det mesta. Annat var det när 
vi flyttade hit, då fanns det 
diverse fackhandel och olika 
matbutiker att välja bland.

– Apoteket fyller en viktig 
funktion, framförallt för den 
äldre generationen som inte 
har tillgång till bil och som 
inte transporterar sig så lätt. 
När det gäller annan typ av 
service får vi bohusbor ta oss 

till Surte, Nödinge eller till 
Kungälv, säger Britt.

Jocelyn Hoang arbetar 
som hudterapeut på Loyds 
Apotek i Bohus. Hon bekräf-
tar den bild som Britt Nil-
vant ger.

– Jo, det är väldigt många 
som uppskattar att vi har 
verksamhet här i centrum-
huset. När apoteket låg nere 
under en period protestera-
de invånarna och det kan jag 
förstå.

Egenvård
Loyds Apotek har speciali-
serat sig på hud- och värka-
nalyser. Något som givit en 
väldigt bra respons.

– Det innebär inte att vi 
tar över läkarens roll, utan 
det handlar snarare om hjälp 
med egenvård för kunden.

Vad bör man tänka på 
nu när sommaren är här 
och solen lyser från en 
klarblå himmel?

– Barn under ett år ska 
inte vistas direkt i solen, de 
har inte hunnit utveckla nå-
got naturligt skydd. Det är 
skugga eller kläder som gäl-
ler. Glöm inte solhatten!

– Barn ska ha solskydds-
faktor 30-50 beroende på 
var i landet eller världen de 
befinner sig. Applicera rik-
liga mängder, ett ordentligt 
skydd vid upprepade tillfäl-
len.

Något annat råd att 
dela med dig av?

– Att vi bör undvika solen 
när den är som starkast, mel-
lan klockan 12 och 15.

Britt Nilvant kom till 1-årskalaset på Loyds Apotek i Bohus och firade tillsammans med hudterapeut Jocelyn Hoang.

– Apoteket uppskattas av ortsborna
Födelsedagsfirande i Bohus
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Choklad • kaffe • oljor 
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Tel: 0520-66 00 10

Öppettider:
Måndag-torsdag  8-21
Midsommarafton  8-16
Midsommardag  9-21
Söndag  9-21

Glad 
MidSoMMar

Vårt fantastiska 
damlag hjälper  
er att packa 
varor, torsdag  
samt på 
Midsommarafton.

Handla fÖr:
100 kronor få 1 kG potatiS, 
200 ocH få 2 kG potatiS. 
Gäller upp till 1000 kr ocH 10 kG.

Handla fÖr:
1000 kr få 1 liter jordGubbar,   
1500 kr få 2 liter jordGubbar.

Inte narkotikapåverkade
ALAFORS. Polisens 
utredning om skottdra-
mat i Alafors som med-
förde att en 41-åring 
sköts ihjäl fortsätter.

Än så länge ligger 
locket på, men fakta 
har börjat sippra ut.

Enligt uppgift till 
tidningen ska de båda 
männen inte ha varit 
narkotikapåverkade.

Det som är tydligast från 
den dramatiska händelsen 
på Skyttelvägen i Alafors är 
att det mesta fortfarande är 
oklart. Före midnatt larmar 
någon polisen om en miss-
tänkt skottlossning. Var den 
ska ha ägt rum vet ingen 
och några spår av vare sig 
skjutvapen eller tomhylsor 
har inte påträffats. 

Tjugo minuter efter 
midnatt är polisen på plats i 
Alafors och flera närboende 
hör återigen en skottloss-

ning. Det är polisen som 
har öppnat eld mot två män 
som ska ha attackerat dem 
med yxa och ett baseballträ.

Enligt säkra uppgifter 
till tidningen ska polisen 
ha skjutit hela sju skott. 
Det är bekräftat i polisens 
egen dokumentation. Hur 
många skott som träffar 
den avlidne har inte klar-
lagts, inte heller var skotten 
träffade. Vad som motivera-
de sju skott kommer polisen 
få besvara när utredningen 
presenteras. När detta sker 
är fortfarande inte känt.

Besvärande fakta är ock-
så att männen inte själva ska 
ha haft några skjutvapen. 
Det ska heller inte finnas 
stöd i utredningen för att 
männen ska ha varit narko-
tikapåverkade – än så länge.

Var polisens agerande 
motiverat eller ett misstag 
till följd av ett skenande an-
drenalin?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VECKA 24         NUMMER 23|06

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.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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 � 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

FAKSIMIL: VECKA 24, 2014

– Ny fakta om skotten i Alafors

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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BOHUS. I fredags var det 
dukat till födelsedags-
kalas i Bohus centrum.

Loyds Apoteks kund-
klubb firade 1 år.

Kunderna bjöds på 
fika, delades ut goodie-
bags och arrangerades 
tävlingar i butiken.

Jubileet lockade en hel del 
besökare, många av dem är 
återkommande kunder. Britt 
Nilvant har bott på orten se-
dan 1966 och är glad över att 
det finns ett apotek på hem-
maplan.

– Det är vi tacksamma för. 
Bohus har blivit utarmat på 
det mesta. Annat var det när 
vi flyttade hit, då fanns det 
diverse fackhandel och olika 
matbutiker att välja bland.

– Apoteket fyller en viktig 
funktion, framförallt för den 
äldre generationen som inte 
har tillgång till bil och som 
inte transporterar sig så lätt. 
När det gäller annan typ av 
service får vi bohusbor ta oss 

till Surte, Nödinge eller till 
Kungälv, säger Britt.

Jocelyn Hoang arbetar 
som hudterapeut på Loyds 
Apotek i Bohus. Hon bekräf-
tar den bild som Britt Nil-
vant ger.

– Jo, det är väldigt många 
som uppskattar att vi har 
verksamhet här i centrum-
huset. När apoteket låg nere 
under en period protestera-
de invånarna och det kan jag 
förstå.

Egenvård
Loyds Apotek har speciali-
serat sig på hud- och värka-
nalyser. Något som givit en 
väldigt bra respons.

– Det innebär inte att vi 
tar över läkarens roll, utan 
det handlar snarare om hjälp 
med egenvård för kunden.

Vad bör man tänka på 
nu när sommaren är här 
och solen lyser från en 
klarblå himmel?

– Barn under ett år ska 
inte vistas direkt i solen, de 
har inte hunnit utveckla nå-
got naturligt skydd. Det är 
skugga eller kläder som gäl-
ler. Glöm inte solhatten!

– Barn ska ha solskydds-
faktor 30-50 beroende på 
var i landet eller världen de 
befinner sig. Applicera rik-
liga mängder, ett ordentligt 
skydd vid upprepade tillfäl-
len.

Något annat råd att 
dela med dig av?

– Att vi bör undvika solen 
när den är som starkast, mel-
lan klockan 12 och 15.

Britt Nilvant kom till 1-årskalaset på Loyds Apotek i Bohus och firade tillsammans med hudterapeut Jocelyn Hoang.

– Apoteket uppskattas av ortsborna
Födelsedagsfirande i Bohus
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Tel: 0520-66 00 10

Öppettider:
Måndag-torsdag  8-21
Midsommarafton  8-16
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Söndag  9-21

Glad 
MidSoMMar

Vårt fantastiska 
damlag hjälper  
er att packa 
varor, torsdag  
samt på 
Midsommarafton.

Handla fÖr:
100 kronor få 1 kG potatiS, 
200 ocH få 2 kG potatiS. 
Gäller upp till 1000 kr ocH 10 kG.

Handla fÖr:
1000 kr få 1 liter jordGubbar,   
1500 kr få 2 liter jordGubbar.

Inte narkotikapåverkade
ALAFORS. Polisens 
utredning om skottdra-
mat i Alafors som med-
förde att en 41-åring 
sköts ihjäl fortsätter.

Än så länge ligger 
locket på, men fakta 
har börjat sippra ut.

Enligt uppgift till 
tidningen ska de båda 
männen inte ha varit 
narkotikapåverkade.

Det som är tydligast från 
den dramatiska händelsen 
på Skyttelvägen i Alafors är 
att det mesta fortfarande är 
oklart. Före midnatt larmar 
någon polisen om en miss-
tänkt skottlossning. Var den 
ska ha ägt rum vet ingen 
och några spår av vare sig 
skjutvapen eller tomhylsor 
har inte påträffats. 

Tjugo minuter efter 
midnatt är polisen på plats i 
Alafors och flera närboende 
hör återigen en skottloss-

ning. Det är polisen som 
har öppnat eld mot två män 
som ska ha attackerat dem 
med yxa och ett baseballträ.

Enligt säkra uppgifter 
till tidningen ska polisen 
ha skjutit hela sju skott. 
Det är bekräftat i polisens 
egen dokumentation. Hur 
många skott som träffar 
den avlidne har inte klar-
lagts, inte heller var skotten 
träffade. Vad som motivera-
de sju skott kommer polisen 
få besvara när utredningen 
presenteras. När detta sker 
är fortfarande inte känt.

Besvärande fakta är ock-
så att männen inte själva ska 
ha haft några skjutvapen. 
Det ska heller inte finnas 
stöd i utredningen för att 
männen ska ha varit narko-
tikapåverkade – än så länge.

Var polisens agerande 
motiverat eller ett misstag 
till följd av ett skenande an-
drenalin?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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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.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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 � 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

FAKSIMIL: VECKA 24, 2014

– Ny fakta om skotten i Alafors

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

STOLTA 

ALEBOR 

ÄR MÅLET

Tillsammans
förbättrar vi Ale
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ÄLVÄNGEN. Ytterligare 
en livsmedelsetable-
ring och åtta till tio nya 
butiker

Markägaren Creci-
ente AB presenterade 
i torsdags sina fram-
tidsplaner för Svens-
torps handelsområde i 
Älvängen.

– Tillsammans med 
den nya handelsplatsen 
skapar vi en attraktion 
som ska locka kunder 
från hela regionen, sä-
ger entreprenören Kent 
Nilsson.

Intresset för Ale i allmänhet 
och Älvängen i synnerhet 
ökar. De kraftigt förbättra-
de kommunikationerna med 
en ny väg och järnväg ge-
nom kommunen har väckt 
marknadskrafterna till liv. 
Fastighetsbolaget Creciente 
AB vars huvudägare, Kent 
Nilsson, också har intressen i 
Kungälvs Trä som redan be-
slutat etablera en anläggning 
på Svenstorps handelsområ-
de tar nu nästa steg.

– I höst hoppas vi sätta 
spaden i marken och komma 
till skott med byggnationen 
av Kungälvs Trä. Samtidigt 
vill vi se till att det blir fart 
på det övriga området. Vi 
har fått hjälp att ta fram en 
tydlig illustration över hur 
en handelsplats skulle kun-
na se ut. Nu tar vi hjälp med 
att knyta rätt kontakter, så 
vi fyller lokalerna med rätt 

innehåll, säger Kent Nilsson.
Till sin hjälp har han ta-

git Vidar Rasmusson som 
också var engagerad i till-
komsten av Handelsplats 
Älvängen. 

– Vi ska fortsätta fånga 
upp utfl ödet av handel och få 
ännu fl er alebor att handla på 
hemmaplan. För att klara det 
måste utbudet öka och med 
ytterligare en enhet, vars 
innehåll vi vill ska komplet-
tera det som fi nns på den nya 
handelplatsen, hoppas vi nå 
det målet. En livsmedelsbu-
tik behövs dock som ett an-
kare och en naturlig dragare. 
Enligt vår bedömning är det 
rimligt med en som mot-
svarar Coops etablering på 
Handelsplats Älvängen. In-
riktningen blir mot volym-
handel och sällanköp, säger 
Vidar Rasmusson.

Till hemmet
Just namnet Älvhem skvall-
rar en del om handelsplat-
sen.

– Det ska helst vara buti-
ker med inriktning på saker 
till hemmet och med läget 
vid Göta älv var namnet på 
handelsplatsen inte särskilt 
svårt, säger Kent Nilsson.

Arkitekt, Björn Helleni-
us, på Tecknarstudion som 
också ritade Handelsplats 
Älvängen presenterade för 
Samhällsbyggnadsnämnden 
sina visioner för den nya eta-
bleringen.

– Vi ser gärna en mer liv-
full fasad med träinslag. Par-
keringen ska också ha mer 
grönska än den som byggdes 
vid den nuvarande handels-
platsen. Byggnaden blir i ett 

plan och butikerna får sepa-
rata ingångar, således ingen 
galleria.

Finns det verkligen ut-
rymme för ytterligare en 
handelsplats?

– Ale är under expansion 
och underlaget ökar för var-
je dag. Marknaden gör den 
bedömningen och intresset 
är redan innan vi har pre-
senterat våra illustrationer 
och ritningar stort. Inom 
livsmedel fi nns det intresse 
hos en aktör som tidigare bi-
tit sig i tungan och även hos 
en kedja som ännu inte fi nns 
representerad i Ale. Med rätt 
innehåll ser vi att hela han-
delsområdet har en regional 

upptagning där kunderna ska 
kunna komma från Alingsås i 
öster till Trollhättan i norr , 
säger Vidar Rasmusson.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), var mycket 
nöjd med vad han fi ck höra.

– Handelsområdet Svens-
torp var länge en vision. Se-
dan maktskiftet 2010 har det 
istället blivit verklighet. Nu 
händer det saker. Intresset 
för Ale har aldrig varit större.

God spiral
Oron för hur handeln i det 
befi ntliga Älvängen centrum 
ska påverkas lugnar Kom-
munstyrelsens ordförande, 

Mikael Berglund (M).
– Resecentrum ligger som 

en bra motvikt i den änden. 
Samtidigt pågår ett intensivt 
arbete med att planera de 
centrala delarna i Älvängen. 
Vi vill skapa fl er bostäder 
och verksamhetslokaler i 
centrum. Hur det ska se ut 
hoppas vi få älvängenbornas 
hjälp med. Vi är inne i en 
mycket god spiral där hus-
priserna i Ale till och med 
ökar mest i hela Västra Gö-
taland. Byggnationen är i full 
gång och infl yttningen kom-
mer fortsätta. En utvecklad 
handel ökar attraktionskraf-
ten inte bara i Älvängen, 
utan i Ale i stort.

0                           50 m

Resecentrum

Sida 1.

Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

Initiativtagare på Svenstorp handelsområde i Älvängen. Kent Nilsson, ägare, Jan A Pressfeldt (AD), 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, och Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande. 
I torsdags presenterades planerna för Handelsplats Älvhem ett stenkast från den nya handelsplat-
sen i Älvängen ska utformas.

HANDELSPLATS 
ÄLVHEM

Ägare: Älvhem AB som 
ingår i företagsgruppen 
Creciente AB med etable-
rade företag som Bilab och 
Kungälvs Trä.
Storlek: 8500 kvm.
Antal p-platser: 340.
Inriktning: Livsmedel och en 
betoning på volymhandel.
Byggstart: Våren 2015.

Reaktioner på
Handelsplats Älvhem

Ola Serneke
Huvudägare till Handelsplats 
Älvängen:
– Alla är välkommna att byg-
ga vad man vill. Det viktigas-
te är att man inte urholkar 
samhället. Vår handelsplats 
ligger i centrum med Apotek, 
vårdcentral, tandvård, 
barnavård, café, restaurang 
med mera. Tror att om man 
lägger det för långt bort från 
samhället så skapar man 
”shoppingcenter” istället för 
en centrumhandel. 
Känns som att rätt etablering 
i detta område borde vara 
sällanköpshandel och inte en 
dagligvarubutik. Är dock inte 
negativ då all exploatering är 
bra i detta område.

Tobias Håkansson
Coop Extra, Handelsplats 
Älvängen:
– Ojdå, ja det är ju fri kon-
kurrens. Handel föder handel 
och må bäste man vinna. Mer 
än så � nns väl inte att säga.

Marianne Sjöö
ICA Kvantum Ale Torg:
– Det låter inte rimligt. Ris-
ken är att det blir en övere-
tablering och då är risken 
för utslagning uppenbar. Just 
nu borde Ale fokusera på att 
bygga bostäder istället.

Mauritz Wennberg
ICA Supermarket, Älvängen:
– Det låter märkligt. Vem 
får ihop den kalkylen med 
fyra livsmedelsbutiker i 
Älvängen? Det är ju redan för 
många. Det blir spännande 
att följa.

– Ytterligare en större livsmedelsbutik
Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-
elsaktör. 340 parkeringsplatser i direkt anslutning. I området kommer också Kungälvs Trä att etablera samt Hardesjö Bil.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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I torsdags presenterades planerna för Handelsplats Älvhem ett stenkast från den nya handelsplat-
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Kungälvs Trä.
Storlek: 8500 kvm.
Antal p-platser: 340.
Inriktning: Livsmedel och en 
betoning på volymhandel.
Byggstart: Våren 2015.

Reaktioner på
Handelsplats Älvhem

Ola Serneke
Huvudägare till Handelsplats 
Älvängen:
– Alla är välkommna att byg-
ga vad man vill. Det viktigas-
te är att man inte urholkar 
samhället. Vår handelsplats 
ligger i centrum med Apotek, 
vårdcentral, tandvård, 
barnavård, café, restaurang 
med mera. Tror att om man 
lägger det för långt bort från 
samhället så skapar man 
”shoppingcenter” istället för 
en centrumhandel. 
Känns som att rätt etablering 
i detta område borde vara 
sällanköpshandel och inte en 
dagligvarubutik. Är dock inte 
negativ då all exploatering är 
bra i detta område.

Tobias Håkansson
Coop Extra, Handelsplats 
Älvängen:
– Ojdå, ja det är ju fri kon-
kurrens. Handel föder handel 
och må bäste man vinna. Mer 
än så � nns väl inte att säga.

Marianne Sjöö
ICA Kvantum Ale Torg:
– Det låter inte rimligt. Ris-
ken är att det blir en övere-
tablering och då är risken 
för utslagning uppenbar. Just 
nu borde Ale fokusera på att 
bygga bostäder istället.

Mauritz Wennberg
ICA Supermarket, Älvängen:
– Det låter märkligt. Vem 
får ihop den kalkylen med 
fyra livsmedelsbutiker i 
Älvängen? Det är ju redan för 
många. Det blir spännande 
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– Ytterligare en större livsmedelsbutik
Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-
elsaktör. 340 parkeringsplatser i direkt anslutning. I området kommer också Kungälvs Trä att etablera samt Hardesjö Bil.
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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Accepterat pris 2 850 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 139 kvm Tomt 1 008 kvm Byggt 2010
Visas Mån 23/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Nol Bäckvägen 1

Accepterat pris 2 850 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 139 kvm Tomt 1 008 kvm Byggt 2010
Visas Mån 23/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Nol Bäckvägen 1

Accepterat pris 750 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 69 kvm Tomt 1 508 kvm Byggt 1929
Visas Tis 17/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Skepplanda Slittorp Marielund 300

Accepterat pris 750 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 69 kvm Tomt 1 508 kvm Byggt 1929
Visas Tis 17/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Skepplanda Slittorp Marielund 300

Accepterat pris 995 000 kr Avgift 3 851:-/mån (inkl värme, VA, Kabel-Tv) Boarea 84,5 kvm
Vån 3 av 5 (Hiss) Visas Ons 18/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

3:a Ale | Bohus Sörgårdsvägen 10

Accepterat pris 995 000 kr Avgift 3 851:-/mån (inkl värme, VA, Kabel-Tv) Boarea 84,5 kvm
Vån 3 av 5 (Hiss) Visas Ons 18/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

3:a Ale | Bohus Sörgårdsvägen 10

Utgångspris 770 000 kr Avgift 3 200:-/mån Boarea 54,5 kvm Vån 3 av 5 (Hiss)
Energiprestanda 117 kWh/kvm år Visas Ons 18/6 18.45-19.15 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

2:a Ale | Surte Göteborgsvägen 97 D

Utgångspris 770 000 kr Avgift 3 200:-/mån Boarea 54,5 kvm Vån 3 av 5 (Hiss)
Energiprestanda 117 kWh/kvm år Visas Ons 18/6 18.45-19.15 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

2:a Ale | Surte Göteborgsvägen 97 D

Lokal medvind. Moderaterna i Ale känner, trots de nationella opinionsundersökningarna, att det blåser 
positiva vindar. ”Huspriserna stiger, näringslivsklimatet pekar brant uppåt, inflyttning har skapat till-
växt och vi kan nu genomföra stora satsningar på skolan. Jag tror inte aleborna vill ändra på den här 
trenden” säger Mikael Berglund och Isabell Korn.

Moderaterna ger svar på tal
ALE. Tillväxten är god i 
Ale kommun.

Fler invånare och 
fortsatt god in� yttning 
innebär ökade skattein-
täkter.

–Det är efterlängtade 
pengar som till stora de-
lar kommer att tillföras 
skolan, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Moderaterna i Ale kän-
de sig manade att kalla till 
pressträff med anledning av 
de rödgrönas utspel om sin 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i förra veckans tid-
ning.

– När de påstår att vi för-
söker undanhålla väljarna 
information om vår politik 
blir jag irriterad. Vi driver 
hela utvecklingen av Ale 
tillsammans med aleborna 
– allt sker mer eller mindre 
i dialog med näringslivet, 
skolpersonalen, föreningsli-
vet och ortsborna. Att vi inte 
lägger en budget för 2015 
beror på att valet i september 
kan kasta omkull alla förut-
sättningar. Vi vet ingenting 
om vilka som kommer att 
styra och att då tvinga tjäns-
temännen att riva upp allt ar-
bete känns meningslöst. Nu 
tar vi budgeten i november 
när den politiska kartan för 
de kommande fyra åren är 
klar, säger Mikael Berglund.

Att det rödgröna alter-
nativet skulle innebära mer 
pengar till skolan köper han 
inte.

– Nej, och det var just den 
här debatten vi skulle skydda 
skolan från. Vi har en bred 
politisk överenskommelse 
om skolan och den ligger 
fast. Tillsammans med skol-
personalen diskuterar vi nu 
åtgärderna och skjuter till de 
pengar som behövs. Skolan 
är nummer ett. Hur många 
gånger ska vi behöva säga 
det?

Att berätta vad som väntar 
vid ett eventuellt fortsatt Al-
liansstyre har han heller inga 
problem med.

– Vi är inne i en mycket 

positiv och expansiv fas. Det 
hoppas jag alla alebor kän-
ner. Det har tagit tid, men nu 
är vi vid den punkten där in-
tresset för Ale kommer av sig 
själv. Byggare ringer kom-
munen, göteborgare fl yttar 
hit och etablerare söker lä-
gen. Det här skapar tillväxt 
och möjlighet för kommuen 
att satsa nya miljoner i till ex-
empel skolan. Därför är det 
inte svårt för oss att matcha 
de rödgrönas förslag om 30 
nya miljoner kronor till sko-
lan. Det har vi varit överens 
om över blockgränsen, men 
vi prioriterar lite olika för 
att få fram pengarna. 19 Mkr 
kommer från ökade skattein-
täkter, 5 Mkr från besparing-
ar inom missbruksvården 
och sedan lägger vi ett läg-
re resultat än oppositionen. 
Faktum är att vi skulle vilja 
lägga ännu mer resurser till 
skolan, men tjänstemännen 
har rekommenderat oss att 
göra detta stötvis. Förvalt-
ningen ska också få möjlig-
het att anpassa organisatio-
nen på ett vettigt sätt. Målet 
är att elevpengen i Ale ska 
motsvara genomsnittskom-
munen i framtiden. Den har 
varit underfi nansierad för 
länge, men vi tar det steg 
för steg, förklarar Mikael 
Berglund.

Lika lön för lika arbete
Jämställdhetsdebatten och 
diskussionen om lika lön för 
lika arbete menar Berglund 
att Alliansen varit en motor i.

– Vi har gjort mer under 
de senaste fyra åren än vad 
Socialdemokraterna lyck-
ades med under sina 16 år. 
Inför lönerörelsen 2014 fö-
reslog vi att ta ytterligare ett 
steg för att höja vårdbiträ-
denas löner. Det stoppades 

av kommunal, eftersom vi 
ansåg att det kunde ske ge-
nom att hålla igen på redan 
högavlönade grupper inom 
fastighetssidan som vi före-
slog skulle få en lägre höj-
ning.

Planerna för Ales utveck-
ling den kommande man-
datperioden är tydliga. Mo-
deraternas valledare, Isabell 
Korn, har många kort att 
spela ut.

– Näridrottsplatserna som 
vi nyligen invigde i Nödinge 
och Älvängen är en succé. 
Därför vill vi nu bygga fl er 
på övriga orter i Ale. Surte, 
Bohus, Nol, Alafors, Skepp-
landa och Alvhem. Vi vill 
stötta spontanidrotten. Alla 
ungdomar vill inte vara or-
ganiserade i en förening och 
de behöver också en plats i 
samhället, säger hon. Nä-
ridrottsplatserna ökar kom-
munens attraktivitet och 
bidrar till möten mellan ge-
nerationerna.

Vidare avslöjar Isabell 
Korn att idén om ett centralt 
bibliotek i Älvängen tar allt 
fastare form.

– Vi vill ha ett som är be-
läget vid Gustavas plats, gär-
na vägg i vägg med ett café. 
Precis som övriga folkbibli-
otek i Ale ska detta vara ett 
så kallat meröppet bibliotek 
med högsta tänkbara till-
gänglihet. 

I Älvängen planeras också 
ett nytt äldreboende i cen-
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partier, men som kan regera 
tillsammans. Nu ska väljarna 
ge oss nytt förtroende och då 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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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

ALAFORS. I onsdags 
samlades tjänstemän 
och politiker från Ale 
kommun, Länsstyrelsen 
och lokala fi skeklubbar.

Möjligheterna till en 
laxtrappa vid Dämmet 
utreds.

– Detta är en process 
som syftar till att skapa 
en passage för vand-
ringsfi sk i Sköldsån, 
säger Per Dyvemark i 
Mollsjöns Fiskevårds-
förening.

Kommunala tjänstemän, po-
litiker, expertis från Länssty-
relsen samt representanter 
från olika fi skeklubbar i Ale 
medverkade på det fältmöte 
som hölls på plats vid Däm-
met i förra veckan.

– Sköldsån har av Länssty-
relsen pekats ut som särskilt 

skyddsvärd både ur ett natio-
nellt och regionalt perspek-
tiv, säger Per Dyvermark.

I ån förekommer utpräg-
lade vandringsfi skar som 
bland annat lax, öring, ål 
och havsnejonöga. Fiskar 
som skulle behöva komma 
vidare till de fi na biotoper 
och strömsträckor som fi nns 
uppströms Hältorpssjön.

– Ett så kallat fi skeomlöp 
är inget troligt alternativ. En 
laxtrappa skulle öppna upp 
ett stort område för lek. Som 
det är nu står laxen och stam-
par, säger Rolf Gustavsson 
(S), initierad fritidsfi skare.

Redan 2007 skrevs fi skväg 
vid Dämmet in som ett av 
fl era möjliga projekt i kom-
munens naturvårdsprogram 
och att det skulle ske i den 
takt det går att få fi nansie-
ring.

I fjol sökte kommunen, 

tillsammans med Alefi skar-
na, pengar från Vattenfalls 
Grön elfond för att göra en 
förstudie/projektering av 
fi skvägen, en ansökan som 
kompletterats i år.

– Vi har fått besked om att 
Vattenfall bifaller ansökan, 
men att den måste godkän-
nas av Naturskyddsfören-
ingen innan de får betala ut 
pengarna, säger kommune-
kolog Göran Fransson.

Genom samverkan är Per 
Dyvermarks förhoppning att 
en laxtrappa vid Dämmet ska 
kunna bli verklighet. Göran 
Fransson är också positiv:

– Det är bra att fl er enga-
gerar sig i ärendet, då kanske 
vi kan få lite högre fart på 
processen och lösa fi nansie-
ringen av själva fi skvägen på 
ett smidigt sätt.

JONAS ANDERSSON

– Fiskvägen vid Hältorp ett angeläget projekt

Laxtrappa vid Dämmet?
Fältmöte vid Dämmet i Alafors. Förhoppningen är att få till stånd en laxtrappa för vandringsfisk i 
Sköldsån.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Nol
Lödöse

Älvä
ngen

På-landet-känsla 
i Nol!

Vi har fått förmånen att få förmedla denna unika fastighet 
med underbart lantligt läge i utkanten av Nol. Här är 
mycket gjort såsom nyare tak, fasad och fönster. Du 
fördigställer kök, badrum och färgsättning efter egen 
smak. Stor tomt om 5660 kvm möjlig att stycka av.  
Ett unikt tillfälle som ska ses och upplevas på plats! 
64+51 kvm.  
 
Pris 1.895.000:- som utgångspris.  
Visas 23/6. Gallåsvägen 8.
Henrik Kjellberg 0727 316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Familjevilla med 
häststall och 
gäststuga!

Stort hus på landet med behov av lite kärlek. Med egen 
gäststuga inredd för året runt-boende och stall för 
fyra hästar. Vacker gammaldags trädgård och äldre 
ekonomibyggnad med plats för ved eller kanske en bil.  

Ca 4 km från Lödöse centrum, välkommen hit! 160+10 kvm. 

Pris 1.780.000:- som utgångspris. 
Visas 24 och 26 juni. Svalered 111.

 

2:a Älvängen
- renoverings- 
chans!

EGO! Lägenheten har genomgående äldre standard och 
är i behov av modernisering/renovering. Trivsam och 
välskött förening. Gångavstånd till Älvängen centrum, 
handelsplatsen samt pendeltåg mot Gbg/Trollhättan. 
Tillfälle! Vån. 2/3. 56 kvm. Avg. 2.198:- 

Pris 650.000:- som utgångspris.  
Visas 24/6. Göteborgsvägen 100A.
Henrik Kjellberg 0727 316 360 
henrik@axelssonsfast.se
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
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Flytta med Länsförsäkringar

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

RADHUS - ÄLVÄNGEN
Med områdets bästa läge kan vi nu erbjuda ett
gavelradhus i populära Älvängen. Här bor du
naturnära med skogen som närmaste granne
och med motionsspår inpå knuten. Bekvämt
gångavstånd till skolor och idrottsplats. Ljust
och fräscht och en mycket bra, öppen
planlösning, Gott om sovrum för den något
större familjen. Stort vardagsrum och matplats
med många fönster som ger ett härligt
ljusinsläpp. Balkong i väster med underbar
utsikt. Skall ses!

ADRESS KONVALJVÄGEN 33
BOAREA CA 120 M² / 6 ROK
TOMTAREA 316 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 KR
VISAS ON 18/6 18.00-19.00

RING /MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-24 56 51

STARRKÄRR. Nygräddad 
jordgubbstårta och saft.

Bättre än så blir det 
inte när man ska fi ra en 
100-åring.

Dessutom sken solen 
från en klarblå himmel 
över jubilaren – Starr-
kärrs vackra skolhus.

Barnen på Starrkärrs för-
skola hade sett fram länge 
just mot den här dagen. Det 
är inte varje dag som en 
100-åring ska fi ras. Således 
var feststämningen på topp 
och skolgården var utsmyck-
ad både med ballonger och 
med vimplar som förskole-
eleverna fi xat på egen hand.

Hundraåringen fi rades 
med öppet hus på onsdagen, 
men redan dagen före pas-
sade verksamheten på att ha 
sitt kalas.

– Det är en fantastiskt 
vacker byggnad och dess-
utom har vi tillgång till en 
underbar utemiljö. Vi är ut-
omhus väldigt mycket med 
våra barn där vi också jobbar 
med ett aktivt lärande i form 

av bland annat sifferträd och 
formträd. Vi har odlings-
lådor, som utöver att de är 
en ögonfröjd också används 
i undervisningen, förklarar 
Christina Rickman.

Den första att tjänstgö-
ra på Starrkärrs skola var 
Annie Enander. 1914 kom 
hon till skolan som nyut-
examinerad lärarinna. Hon 
undervisade och hade även 
sin bostad i skolan. Söndags-
skolefröken var hon också. 
Annie var även med och star-

tade gymnastikföreningen 
Friska Flickor och Starrkärrs 
hembygdsdräkt var hennes 
initiativ.

– Minnet av henne lever 
kvar. Vi har ett målat porträtt 
på Annie i vårt personalrum, 
berättar Lena Olsson.

2007 övergick Starrkärrs 
skola till att bli förskola. 
Idag har 50 barn (1-6 år) sin 
hemvist i den anrika bygg-
naden, som är uppdelad på 
tre avdelningar; Småkrypen, 
Spindlarna och Larven.

– Soligt kalas 
i Starrkärr

Förskoleelever och personal i samband med 100-årsfirandet av 
Starrkärrs skolhus.

 100-årskalaset firades 
 med jordgubbstårta. 

 Skolmiljön som den såg ut förr i tiden. 

Skolhus fyllde 100 år

 1914 kom Annie Enander till Starrkärrs 
 skola som nyutexaminerad lärarinna. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

www.alefruktogront.se

ALE TORG, NÖDINGE
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Spindlarna och Larven.
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i Starrkärr
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

www.alefruktogront.se

ALE TORG, NÖDINGE

Frukt&Grönsakshuset
Gilla Frukt & 

Grönsakshuset
på Facebook

FÄRSKA  
SVENSKA

RÅVAROR TILL
MIDSOMMAR!

LÅGA DAGSPRISER
ÖPPET ALLA DAGAR
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ALAFORS. För första 
gången i Alekampens his-
toria gick i år totalsegern 
till Bohusskolan.

– Fjorton års lång vän-
tan. Väldigt roligt, konsta-
terade en nöjd idrottslärare 
i Per Öiseth.

Grenarna var de tradi-
tionella som bland annat 

ultimate frisbee, dragkamp, 
fotboll och kurirstafett. 
Det blev en stenhård kamp 
in i det sista och Bohus-
skolans segermarginal blev 
blott en halv poäng. Tvåa 
var Aroseniusskolan och 
trea Ahlafors Fria Skola.

JONAS ANDERSSON

Bohusskolan vann Alekampen
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 Ellen Ahrnberg, Oscar Lundberg och Ali Fares höjer  
 segerpokalen som förkunnar att Bohusskolan vunnit  
 Alekampen 2014. 

ÄLVÄNGEN. 2016 beräk-
nas den nya skolgården 
på Kronogården stå 
färdig.

För att skapa en bra 
utemiljö har entrepre-
nören bett om hjälp.

I förra veckan delade 
barnen på Hövägens 
förskola med sig av sina 
idéer till landskapsarki-
tekt Nils Ekström.

Barnen på avdelningen Röda 
vinbäret blev tidigare i år 
tillfrågade om de ville vara 
med i planeringen av den 
utegård som ska omge den 
nya förskolan på Kronogår-
den i Älvängen.

– Våra femåringar blev 
verkligen glada och kreati-
viteten har flödat på avdel-
ningen sedan dess. Det tog 
inte lång tid att fylla tre ark 
med olika förslag på lekred-
skap och så vidare, förkla-
rar förskollärare Monica 
Strindholm.

I onsdags kom landskaps-
arkitekt Nils Ekström på 
besök till Hövägens förskola 
för att ta del av barnens för-
slag.

– Vad mycket bra saker 
ni har skissat upp, berömde 
Nils och lät barnen förklara 
om de olika delarna i materi-
alet.

Planteringar, rutschbana, 

gungställning, stockhästar, 
grävmaskin och linbana var 
några av alla idéer som bar-
nen presenterade för Nils 
Ekström.

– Nu ska jag åka tillbaka 
till mitt kontor och se vad vi 
kan åstadkomma med ert un-
derlag. Tack så mycket!

Glada över besöket ser nu 
barnen fram emot anläggan-
det av den nya förskolan i Äl-
vängen och att på nära håll få 
ta del av arbetet.

JONAS ANDERSSON

Landskapsarkitekt Nils Ekström vid sitt besök på Hövägens förskola.

– Förskolebarn presenterade sina idéer
Kreativa förslag till lekmiljö

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

 Barnens förslag till utformning av utemiljön på den nya  
 förskolan på Kronogården. 

Är det någon i Skepplanda 
med omnejd, som har 
sett fyra stycken gul/
svarta hörnflaggor med 
vidhängande ledbar vita 
stänger, samt två stycken 
röda COOP beachflaggor, 
vandra omkring utan att 
hitta hem, vore vi tack-
samma att få dem tillbaka. 
De försvann natten mellan 
den 7-8 juni, med bilburen 
ungdom, då det finns spår 
efter en bil eller A-traktor.

Kostnaden för hörn-
flaggorna är 1450 kronor 

COOP:s flaggor rör sig 
om cirka 2000 kronor. Av 
beloppets storlek är det att 
betrakta som stöld. Till Er 
som gjort detta: Lämna 
tillbaka detta stöldgods! 
Polisanmälan görs om inte 
grejorna kommer tillbaka 
inom de närmaste dagarna. 
Tack på förhand för att Ni 
kom på bättre tankar! Det 
kanske är Era kompisar det 
drabbar.

Skepplanda BTK
Sven Rydén

Anläggningsansvarig

Efterlysning från Skepplanda BTK

TA DET LUGNT 
OCH VACKERT 

I SOMMAR

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

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.

ICA MAXI
SVENSK FÄRSKPOTATIS

1öre
/kg

Gäller t o m 22/6

CLAS OHLSON
PELARFLÄKT, KLUBBPRIS:

499:–
Ord pris 799:–

Gäller t o m 22/6

Stående friskluftsfl äkt med tre fl äktlägen, timer, svepande 
rörelser och fj ärrkontroll. Tiltbar. Höjd 100 cm.
36-5527 vit och 36-5528 svart.

När du handlar andra varor* för minst 200:–. 
Max 5 kg/hushåll.
* Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor. 

Mångsidig och kompakt Yoga Tablet från Lenovo med 10” 
pekskärm, unikt stativ med tre olika lägen, otroligt ljud och 
lång batteritid på upp till 18 timmar. 

ELGIGANTEN
LENOVO YOGA TABLET 

10” SURFPLATTA

1990:–
Ord pris 2490:–

Gäller t o m 22/6

På Vimpeln hittar du allt du behöver inför en av sommarens festligaste helger. Du hittar många fl er 

erbjudanden på vår hemsida. Parkera gratis på någon av våra 1 000 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!

Midsommarfest!

MIDSOMMARAFTON 

ÖPPET 10-15

ICA MAXI 06-18 

MIDSOMMARDAGEN

STÄNGT 

ICA MAXI 06-23
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glad midsommar
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Glad midsommar 
önskar Marianne 
och alla säljare!

/Marianne Sjöö

l inte glömt 
ktigaste? 
eriavdelningen

SVENSKA 
JORDGUBBAR  

TILL DAGSPRIS!

DRIVA COLLECTION
Hårmode för alla tillfällen!

Välj fritt från vår hårvårdsavdelning. 
Den billigaste 

produkten gratis!

TA 3 
BETALA 
FÖR 2

GRÄDD-, LÄTTGLASS
GB Glace. 500 ml. Gäller ej laktosfri. 

Jfr. pris 10:00/liter. 
Max 1 köp/hushåll.

EKOLOGISKA 
KÖRSBÄRSTOMATER

ICA love eco. Spanien. 250 g. 
Klass 1. Jfr. pris 40:00/kg.



ALAFORS. Det är en 
styrka att klättra 102 
placeringar på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över landets företags-
klimat.

Det är en helt annan 
sorts styrka att som 
Magnus Samuelsson lyf-
ta bilar och dra ånglok 
med bara kroppen.

Världens starkaste 
man gav extra tyngd åt 
fredagens sommarbuffé 
på Sjövallen, som också 
blev ett avstamp för 
framtiden och de nya 
utmaningar som väntar 
näringslivet i Ale.

Ale kommun blev ”Årets 
klättrare” och aldrig tidigare 
har det blåst så positiva vin-
dar runt näringslivsklimatet 
i Ale. Syftet med fredagens 
lunch var att fi ra framgång-
en, men samtidigt få företa-
gare, tjänstemän och politi-
ker att träffas och prata om 
hur situationen ytterligare 
kan förbättras.

– Vi kan upprepa bedrif-
ten, det är inte alls omöjligt. 
Det ska vi visa, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) när han fi ck 
frågan av den tillförordande 

näringslivschefen Lisa Es-
berg, som höll ihop trådar-
na kring fredagens arrange-
mang.

Den tillträdande närings-
livschefen Pia Areblad väl-
komnades och gavs tillfälle 
att presentera sig.

– Jag vill beskriva mig själv 
som en möjliggörare, sade 
Pia som berättade om sin re-
lation till Ale från barnsben.

– Under min uppväxt åkte 
vi varje vår till en jaktstuga i 
Skepplanda. Där badade vi 
och grillade korv.

Pia Areblad tillträder sin 
tjänst som näringslivschef i 
augusti.

Magnus Samuelsson, en 
gång utnämnd till världens 
starkaste man, höll sedan ett 
mycket intressant föredrag 
om motivation, självkänsla 
och hur man når uppsatta 
mål.

– Tvivla aldrig på din för-
måga, utan att för den sakens 
skull vara självgod. Följ din 
egen övertygelse. Det du är 
genuint intresserad av ten-
derar du att bli väldigt duktig 
på. Så var det för mig.

Magnus Samuelsson täv-
lade internationellt under 
åren 1995-2008. Därefter 
tog en ny karriär fart – som 
dansare!

– Tänk när jag skulle dan-
sa rumba, det kunde inte bli 
värre. Jag är dock väldigt 
glad för att jag ställde upp i 

Let´s Dance. Som vuxen har 
du lyxen att välja bort saker 
som du tycker är obekvämt. 
Nu jag gick jag utanför min 
bekvämlighetszon. Jag hade 
aldrig dansat tidigare. 

Magnus Samuelsson och 
danspartnern Annika Sjöö 
tog hem fi nalen i Let´s Dan-
ce 2009. Som en överrask-
ning dök Annica upp på Sjö-
vallen i fredags. Det blev ett 
glatt återseende.

VECKA 25         NUMMER 24|18

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 10 juni
Trafi kolycka
På E45, Skepplandamotet i 
Alvhem, inträffar en singel-
olycka med personbil. Bilen 
kör in i mitträcket. Bärgare 
rekvireras till bilen. Inga 
personskador.

Onsdag 11 juni
Trafi kinsats
Trafikinsats i Ale. I Bohus 
stoppas en mopedist, född 
1990 och hemmahörande i 
Surte. Mannen misstänks för 
rattfylleri, narkotikabrott, 
olovlig körning, olovligt bru-
kande samt häleri.
Stöld på Hotel Surte. Mål-
sägande ligger och sover 
med öppet fönster när en 
tjuv tillgriper en plånbok, 
mobiltelefon och kontanter 
ur rummet.

En person på cross grips i 
Nödinge misstänkt för olov-
lig körning. Mannen är född 
1992 och hemmahörande i 
Nödinge.

Lördag 14 juni
Försök till inbrott
Försök till inbrott i Bohus. 
Okända gärningsmän lyfter 
ut rutan till en altandörr. Det 
är oklart om något tillgripits.

Söndag 15 juni
Inbrott
Inbrott i Nol. Målsägande 
vaknar och ser hur två män 
springer ut genom altan-
dörren. Diverse gods har 
tillgripits.

Ring oss på 0303-24 56 50

Trevlig midsommar  
önskar vi på Alekontoret.

lansforsakringar.se

– Sommarbuff é och föredrag på Sjövallen
Näringslivet fi rade tillsammans

Magnus Samuelsson var inbjuden att hålla ett föredrag på Sjö-
vallen i fredags. Danspartnern från Let´s Dance 2009, Annika 
Sjöö, dök upp och överraskade Magnus.

Michael Bäck spelade sommarlåtar som välkomnade gästerna. 
Här tillsammans med Ale Els vd, Stefan Brandt.

Bernt Källgren i samspråk med 
Merja Forsäng.

BOHUS. Om handeln 
blomstrar inne i Bohus 
centrum låter vi vara osagt. 
Nu blommar det åtminsto-
ne på utsidan.

– Vi har snyggat till vår 
yta vid centrumområdet 
och är verkligen tillfreds 
med slutresultatet, säger 

Anders Alfredsson, park-
chef på Ale kommun.

Perenner och sommar-
blommor av skilda slag ger 
nu ett färgglatt välkom-
nade. Bohus centrum har 
utan tvekan fått ett välbe-
hövligt ansiktslyft.

JONAS ANDERSSON

Färgglatt välkomnande i Bohus centrum
Sommarblommor som välkomnar besökarna till Bohus centrum.
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Pia Areblad tillträder sin 
 tjänst som näringslivschef 
 i Ale kommun i augusti. 

Köp till Masters för  kr med bland annat:
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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  
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Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
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www.bilab.se

ALAFORS. Klockan sju på 
söndagskvällen inträffade 
en MC-olycka på Sjövalla-
vägen i Alafors. En person 
fi ck köras med ambulans. 
Personens tillstånd är 
okänt.

MC-olycka
i Alafors
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som en möjliggörare, sade 
Pia som berättade om sin re-
lation till Ale från barnsben.

– Under min uppväxt åkte 
vi varje vår till en jaktstuga i 
Skepplanda. Där badade vi 
och grillade korv.

Pia Areblad tillträder sin 
tjänst som näringslivschef i 
augusti.

Magnus Samuelsson, en 
gång utnämnd till världens 
starkaste man, höll sedan ett 
mycket intressant föredrag 
om motivation, självkänsla 
och hur man når uppsatta 
mål.

– Tvivla aldrig på din för-
måga, utan att för den sakens 
skull vara självgod. Följ din 
egen övertygelse. Det du är 
genuint intresserad av ten-
derar du att bli väldigt duktig 
på. Så var det för mig.

Magnus Samuelsson täv-
lade internationellt under 
åren 1995-2008. Därefter 
tog en ny karriär fart – som 
dansare!

– Tänk när jag skulle dan-
sa rumba, det kunde inte bli 
värre. Jag är dock väldigt 
glad för att jag ställde upp i 

Let´s Dance. Som vuxen har 
du lyxen att välja bort saker 
som du tycker är obekvämt. 
Nu jag gick jag utanför min 
bekvämlighetszon. Jag hade 
aldrig dansat tidigare. 

Magnus Samuelsson och 
danspartnern Annika Sjöö 
tog hem fi nalen i Let´s Dan-
ce 2009. Som en överrask-
ning dök Annica upp på Sjö-
vallen i fredags. Det blev ett 
glatt återseende.
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 10 juni
Trafi kolycka
På E45, Skepplandamotet i 
Alvhem, inträffar en singel-
olycka med personbil. Bilen 
kör in i mitträcket. Bärgare 
rekvireras till bilen. Inga 
personskador.

Onsdag 11 juni
Trafi kinsats
Trafikinsats i Ale. I Bohus 
stoppas en mopedist, född 
1990 och hemmahörande i 
Surte. Mannen misstänks för 
rattfylleri, narkotikabrott, 
olovlig körning, olovligt bru-
kande samt häleri.
Stöld på Hotel Surte. Mål-
sägande ligger och sover 
med öppet fönster när en 
tjuv tillgriper en plånbok, 
mobiltelefon och kontanter 
ur rummet.

En person på cross grips i 
Nödinge misstänkt för olov-
lig körning. Mannen är född 
1992 och hemmahörande i 
Nödinge.

Lördag 14 juni
Försök till inbrott
Försök till inbrott i Bohus. 
Okända gärningsmän lyfter 
ut rutan till en altandörr. Det 
är oklart om något tillgripits.

Söndag 15 juni
Inbrott
Inbrott i Nol. Målsägande 
vaknar och ser hur två män 
springer ut genom altan-
dörren. Diverse gods har 
tillgripits.

Ring oss på 0303-24 56 50

Trevlig midsommar  
önskar vi på Alekontoret.

lansforsakringar.se

– Sommarbuff é och föredrag på Sjövallen
Näringslivet fi rade tillsammans

Magnus Samuelsson var inbjuden att hålla ett föredrag på Sjö-
vallen i fredags. Danspartnern från Let´s Dance 2009, Annika 
Sjöö, dök upp och överraskade Magnus.

Michael Bäck spelade sommarlåtar som välkomnade gästerna. 
Här tillsammans med Ale Els vd, Stefan Brandt.

Bernt Källgren i samspråk med 
Merja Forsäng.

BOHUS. Om handeln 
blomstrar inne i Bohus 
centrum låter vi vara osagt. 
Nu blommar det åtminsto-
ne på utsidan.

– Vi har snyggat till vår 
yta vid centrumområdet 
och är verkligen tillfreds 
med slutresultatet, säger 

Anders Alfredsson, park-
chef på Ale kommun.

Perenner och sommar-
blommor av skilda slag ger 
nu ett färgglatt välkom-
nade. Bohus centrum har 
utan tvekan fått ett välbe-
hövligt ansiktslyft.

JONAS ANDERSSON

Färgglatt välkomnande i Bohus centrum
Sommarblommor som välkomnar besökarna till Bohus centrum.
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Pia Areblad tillträder sin 
 tjänst som näringslivschef 
 i Ale kommun i augusti. 

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

ALAFORS. Klockan sju på 
söndagskvällen inträffade 
en MC-olycka på Sjövalla-
vägen i Alafors. En person 
fi ck köras med ambulans. 
Personens tillstånd är 
okänt.

MC-olycka
i Alafors
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YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER 
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR 
SPA

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

KLÄM & KÄNN

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 29 juni 2014

NY
BUTIK!

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

Viken vit Lervik vit Kivik vit Falsterbo vit Arild olivgrön Nyhamn brunröd Lerhamn brunröd

Åhus vit Saxtorp olivgrön Klimat Tjörn brunröd Klimat Malö vit Domsten vit

Bunkefl o brunröd Skäret vit Allerum skymningsblå Stehag vit Rydebäck askgrå Flyinge Skymningsblå

Svanshall vit 

4.995:-*
6.995:-

5.595:-*
6.995:-

5.895:-*
7.595:-

Brand- och ljuddörr
Siren vit

5.995:-
7.995:-

6.595:-
7.995:-

3.995:-
4.895:-

4.895:-*
6.995:-

Skanör skymningsblå

BORG

SOMMARPRISER
Alla våra Borg & Ädel ytterdörrar är P-märkta. Detta 
innebär att de är testade och certifi erade hos Sveriges 
Tekniska Forsk-ningsinstitut (SP) avseende U-värde, 
lufttäthet, regntäthet, säkerhet och manövrerbarhet.

10 års 
formgaranti 
på alla våra 
ytterdörrar

Alla våra 
ytterdörrar är 
CE-märkta

Ett urval av ovan modeller visas i butik. * Pris avser dörr med klarglas.

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

Varför blev du präst?
– Jag är uppvuxen i en kristen 
familj och har alltid haft föt-
terna i kyrkan på olika sätt. Jag 
kände en längtan efter att få 
arbeta i kyrkan. Kyrkans språk 
är så viktigt, men kan samtidigt 
vara svårbegripligt i många 
fall. Det behövs ett sätt att tala 
om Gud som människor kan 
förstå. Jag är en av dem som 
vill göra det.

Vad har du arbetat med 
tidigare?
– Jag är utbildad socionom och 
har tjänstgjort i Bräcke diako-
ni i 17 år. Jag har jobbat med 
samtal och utbildningar samt 

varit personligt ombud för 
människor med psykisk ohälsa.

Hur hittade du till Starr-
kärr-Kilanda församling?
– Det var stiftet som placerade 
mig här. Jag önskade en för-
samling relativt nära hemmet 
och då blev det i Ale kommun 
vilket jag är väldigt tacksam 
för.

Ditt första intryck av för-
samlingen?
– Det är en väldigt vacker bygd 
och en församling där det er-
bjuds mycket verksamhet, från 
små bäbisar upp till äldre. Jag 
har hunnit träffa konfirmand-

gruppen som jag ska åka i väg 
med och kan konstatera att det 
finns många unga ledare som 
hjälper till. Det finns ett starkt 
musikliv i församlingen. Sedan 
kommer jag naturligtvis att 
upptäcka mer och mer ju läng-
re tiden går.

Vilken är din favorithögtid?
– Det är julen. Det är inte för 
alla tomtar utan för det krist-
na budskapet och att Gud blir 
människa där.

Favoritpsalm? 
– Det finns många, men jag 
säger ”Öppna mig för din kär-
lek” (psalm nummer 96).

Bär du på någon framtids-
dröm?
– Jag har varit så fokuserad de 
senaste fem åren med min ut-
bildning till att bli präst. Man 
kan väl säga att jag lever min 
dröm här och nu. Jag tycker 
om att få vara med människor i 
olika skeenden av livet.

jONAS ANDERSSON

Catarina
lever sin dröm

Starrkärr-Kilanda församling har fått en ny präst.
Catarina Holmgren Martinsson prästvigdes i Vasakyrkan söndagen den 8 juni.
Under det kommande året kommer Björn Nilsson att vara hennes handledare. 

CATARINA HOLMGREN MARTINSSON

Ålder: 51.
Bor: På landet utanför 
Kungälv.
Familj: Maken Erik och katten 
Pelle, fyra utflugna vuxna 
barn.
Intressen: Umgås med familj 

och vänner, gillar att röra på 
mig i naturen till fots eller på 
cykel. Jag läser mycket.
Semesterplan: I år är det 
främst att vara i sommarstu-
gan i Mellbystrand.

VECKANS PROFIL
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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

Det sista studentfi randet
NÖDINGE. Det har sprungit 
ut studenter från Ale gymna-
sium sedan 1997, men nu är 
det historia.

Ale gymnasiums sista 
studenter lämnade skolan i 
tisdags.

84 vackert klädda, ivriga 
och lyckliga avgångselever 
släpptes ut.

Ale gymnasium som invigdes hös-
ten 1995 var länge kommunens 
fl aggskepp. Skolan var tidigt om-
skriven för sitt annorlunda pedago-
giska upplägg som gav mer ansvar 
åt den enskilde eleven. Studiepass 
och elevinfl ytande blev honnörsord 
för Ale gymnasium och skoldemo-
kratin var unik inte bara i Ale, utan 
i hela Sverige. De nationella medi-
erna rapporterade om skolan som 
faktiskt styrdes av eleverna själva, 
eftersom de till och med satt i ma-
joritet i den lokala styrelsen. 

Ale gymnasiums första rektor, 
Kerstin Malcus Elving, hävdade 
att skolan skulle ses som en arbets-
plats och här var eleverna till anta-
let i klar majoritet, varför de också 
måste ha störst representation i 
styrelsen.
Det fria skolvalet och attraktiva 
friskolor medförde till sist att an-
talet sökande minskade. Vid sista 
ansökningstillfället var det drygt 
20 sökande. En enig Utbildnings-
nämnd tog i februari 2013 beslut 
om att avveckla skolan. I tisdags 
lämnade de sista studenterna sko-
lan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL I ALE

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

Sön 22 juni kl 19.00
Forsvallen
SBTK dam – Ulricehamn

Mån 23 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam –  
Göteborgs DFF

Ons 25 juni kl 19.00
Sjövallen 
Ahlafors – Lunden/ÖBK

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kungshamn 3-2 (2-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein 2, 
självmål. Matchens kurrar: Sebastian 
Johansson 3, Sebastian Hollstein 2, 
Rade Radovic 1. 

Division 5 Västergötland V
Säven/Hol –  
Skepplanda BTK 3-1 (1-0)
Mål SBTK: Patric Skånberg. 
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, 
Jonathan Westlund 2, Tobias 
Ottosson 1.

Division 6 Trollhättan
Alvhems IK –  
Upphärads IS 3-6 (1-3)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2, Fredrik 
Christensen.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Neutrala 3-0 (1-0)
Mål NIK: Stefan Berndtsson, Bojan 
Illic, Jesper Pedersen. Matchens 
kurrar: Stefan Berndtsson 3, Bojan 
Illic 2, Niclas Axelsson 1.

Finlandia/Pallo –  
Älvängens IK 2-1 (1-0)
Mål ÄIK: Felix Rudin.
Matchens kurrar: Pontus Dahlberg 3, 
Felix Rudin 2, Filiph Jonemark 1.

Bosna – Älvängens IK 2-2 (1-1)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson, Peter 
Eriksson. Matchens kurrar: Felix 
Rudin 3, Pontus Dahlberg 2, Filiph 
Jonemark 1.

Hälsö – Nödinge SK 2-5 (2-4)
Mål NSK: Rahel Faraj, Simon Enyck, 
Magnus Olofsson, Kalle Hamfeldt, 
Hedy Mustafa. Matchens kurrar: 
Simon Enyck 3, Andreas Hjort 2, 
Rahel Faraj 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård –  
Trollh. FF 3-0 (w.o)

Div 2 Västergötland S, damer
Borås GIF – Skepplanda BTK 
1-2 (0-1)
Mål SBTK: Josefin Classon 2.
Matchens kurrar: Petronella Bern-
dtsson 3, Amanda Errind 2, Sandra 
Augustsson 1.

Lödöse/Nygård –  
IK Friscopojkarna 2-0 (1-0)
Mål LNIK: Matilda Bertilsson, Rebecca 
Heinerås.

Div 3 Göteborg damer
AIF-Kållered SK 0-0 
Kurrar: Emma Gunnarsson 3, Michae-
la Andersson 2, Mikaela Larsson 1 .

Hällesåker- AIF 1-3 
Målskyttar: Elin Rubensson, Moa 
Johansson, Michaela Andersson 
Kurrar: Mikaela Larsson 3, Moa 
Johansson 2, Emma Håkansson 1.

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
tappade en betryggande 
2-0-ledning, men kom 
tillbaka.

Hemmavinsten över 
Kungshamn var trots 
allt ett styrkebesked.

– Vi vinner trots att 
vi gör allt fel, säger en 
leende tvåmålsskytt, 
Sebastian Hollstein.

Det hann bara gå två mi-
nuter innan domaren blåste 
straff för gästande Kungs-
hamn. De tunga molnen 
blev plötsligt ännu tyngre 
över Sjövallen, men utveck-
lingen av den dramatiska 
inledningen förvandlades till 
succé. Den enes olycka, den 
andres lycka. Kungshamns 
straffskytt missade målet och 
AIF kunde gå till motattack. 
Sebastian Hollstein satte fart 
och väggade elegant med 
Peter Antonsson, 1-0 dis-
tinkt i mål. 

– Där hade vi tur. Målet 
gav oss lite lugn och ro, men 
tyvärr så slarvade vi mycket. 
Passningsspelet var stundtals 
bedrövligt. Vi var trots 2-1 i 
halvlek inte nöjda med spe-
let, säger lagkapten Hollste-
in.

Ahlafors andra mål var 
ett självmål, men inlägget 
svarade Michael Hintze 
för och borde belönats med 

en gulsvart skalle. Tämligen 
omgående efter 2-0 reduce-
rade gästerna.

Hemmapubliken, blott 74 
till antalet, vädrade poäng i 
paus och trodde nog att de 
gulsvarta hjältarna skulle 
ta chansen att döda match-
en tidigt. Istället blev den 
en total scenförvandling. 
Kungshamn kom ut som ett 
nytt lag och dominerade to-
talt. Kvitteringen hängde i 
luften och tio minuter in på 
den andra halvleken rullades 
AIF-försvaret upp och 2-2 
från nära håll var inget att 
säga om.

– Vi var illa ute, men sam-
tidigt är vi giftiga när vi får 
kontra. Rade Radovic och 
Michael Hintze är snabba på 
sina kanter, menar Hollstein 
som har inlett säsongen ur-
starkt som släpande anfalla-
re.

– Det känns bra. Jag är 
involverad mycket i spelet så 
det är roligt.

Behöver poängen
Jonathan Berndtsson fick 
sitt andra gula kort med 20 
minuter kvar att spela och 
just då såg det tungt ut för 
hemmalaget, men utvisning-
en snarare tände hemmala-
get än tvärtom. Plötsligt kom 
en gulsvart anstormning och 
bara stolpen räddade Kungs-
hamn när Michael Hintze 
sprintade ifrån sin bevak-
ning. Å andra sidan gjorde 
AIF:s burväktare, Andreas 
Skånberg, också ett antal 

skarpa parader som höll nere 
siffrorna. Med knappt tio 
minuter kvar att spela fick 
hemmalaget en frispark mitt 
på offensiv planhalva. Rade 
Radovic fick fin höjd på spar-
ken och Peter Antonsson 
kunde nästan från kortlinjen 
nicka in bollen till en fri-
stående Sebastian Hollstein 
framför Kungshamnsmålet.

– Det var bara att sätta till 
huvudet. Oerhört skönt och 
viktigt. Vi behöver poängen 
för att ha häng på topplagen 
och det är alltid en styrka att 
vinna även när spelet inte 
fungerar riktigt som det ska, 
menar matchhjälten.

I nästa omgång väntar ta-
belljumbon Arvika på borta-
plan och sedan vänder serien 
med Lunden ÖBK på Sjö-

vallen innan det blir dags för 
sommaruppehåll.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sebastian Hollstein klappas 
om efter 1-0. Ursnyggt!

Sebastian Johansson är ovärderlig just nu på Ahlafors IF:s 
mittfält. Han vårdar bollen föredömligt.

NOL. Veteranen Stefan 
Berndtsson visade Nol 
vägen med ett tidigt 
ledningsmål.

Neutrala neutralisera-
des på Elon Arena.

Det var klasskillnad 
från avspark.

Under närmast perfekta 
förhållanden tog Nol IK:s 

herrar sin sjunde seger av 
nio möjliga och har än så 
länge inte tappat en poäng 
på hemmaplan. Assisteran-
de tränaren, 41-årige Stefan 
Berndtsson, tog plats i star-
telvan och levererade om-
gående. Snyggt framspelad 
av Bojan Illic gav han Nol 
ledningen redan efter fem 
minuter. Hemmalaget hade 
bud på fler fullträffar, men 
målskyttet är inte lagets star-
kaste sida. Defensiven däre-
mot är ramstark. Neutrala 
hade oerhört svårt att sätta 

målvakten Niklas Koppel 
på några större prov, trots 
att NIK fick ställa upp med 
ett nytt mittbackspar i Raied 
Juma och Niclas Axelsson.

Den andra halvleken 
började precis som den för-
sta, det vill säga med en ti-
dig fullträff för Nol. Denna 
gång var det Bojan Illic själv 
som satte nätet i rassel. Jes-
per Pedersen punkterade 
matchen med 3-0 på straff i 
den 85 spelminuten.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖMålskytt i hemmadebuten. Stefan Berndtsson, 41, tog en plats i 

startelvan mot Neutrala på Elon Arena.

– Klar seger utan att förta sig
Nol neutraliserade motståndet

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Neutrala 3-0 (1-0)

FOTBOLL

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

FOTBOLL

www.bat t reb i l . se
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En trepoängare som satt hårt inne
– Men Hollstein frälste 
AIF i slutminuterna

Mager utdelning för ÄIK
HISINGEN. Älvängens IK 
kan glömma alla tankar på 
en topplacering.

Helgens två matcher ge-
nererade bara en poäng.

– Vi saknar en målgörare, 
konstaterar lagets tränare 
Peter ”Erra” Eriksson.

Borta mot topplaget Fin-
landia/Pallo stod gästerna 
upp riktigt bra. Avgörandet 
kom i den sista spelminuten.

– Det var surt, säger 
”Erra” som ändå var ödmjuk 
i motgångens stund.

– Finlandia/Pallo har gott 

om offensiva kvaliteter.
På söndagen väntade ny 

bortamatch för ÄIK, den 
här gången mot Bosna. Det 
blev ett kryss sedan gästerna 
varit i ledningen två gånger 
om. Peter ”Erra” Eriksson 
hoppade in i den andra halv-
leken och satte 1-2 i den 62:a 
matchminuten, men Bosna 
kom tillbaka och kvitterade.

JONAS ANDERSSON

Division 6D Göteborg
Finlandia/Pallo – Älvängens IK 2-1 (1-0)
Bosna – Älvängens IK 2-2 (1-1)

FOTBOLL



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

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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LJURHALLA. Segertåget 
tog stopp på Sävevallen.

Efter åtta raka segrar 
tvingades Skepplanda 
BTK kapitulera.

– Den här insatsen 
glömmer vi snabbt. Nu 
ser vi fram emot tisda-
gens toppmatch hemma 
mot Främmestad, säger 
tränaren Robert Bäver-
malm.

En situation i den 47:e spel-
minuten kom att bli omdis-
kuterad och matchavgöran-
de. Ställningen var 1-0 när 
hemmalaget kom i en snabb 
omställning. SBTK-back-
en Emil Frii och motstån-
darforwarden satsade axel 
mot axel. Domaren Jusuf 
Bicoli ansåg att Fii agerade 
ojust och bedömde det som 
en målchansutvisning. På 
den efterföljande frisparken 
dundrade Säven/Hol in 2-0 
och uppförsbacken blev allt-
för brant för gästerna.

Låt vara att Patric Skån-
berg, tillbaka i startelvan 
efter ett långt skadeuppe-
håll, reducerade minuten 
senare. Det fanns även fl era 
fi na chanser till kvitteringen, 
men det här var inte Skepp-
landas afton. Avgörandet 
kom istället tjugo minuter 
före slutet när det blåvita 

hemmalaget satte 3-1.
– En förlust kommer förr 

eller senare. Det är inget att 
gräva ner sig för. Vi får blicka 
framåt och försöka studsa 
tillbaka så snabbt det bara 
går. Det lär inte vara några 
som helst problem att ladda 
om inför mötet med Främ-
mestad, avslutar Robert Bä-
vermalm.

JONAS ANDERSSON

Patric Skånberg var tillbaka i 
SBTK:s startelva och anteck-
nade sig i målprotokollet på 
Sävevallen. Det hjälpte föga ty 
hemmalaget Säven/Hol vann 
med 3-1.

Division 5 Västergötland V
Säven/Hol – Skepplanda BTK 3-1 (1-0)

FOTBOLL

– SBTK föll på Sävevallen
Segertåget tog stopp

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

HÅLANDA. Förbundsled-
ningen har givit klar-
tecken.

Gunilla Wallengren 
får åka till EM i Swan-
sea, som avgörs 18-23 
augusti.

– Återstår att se vilka 
sträckor jag ska köra, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.

Gunilla Wallengren är lättad 
över det positiva beslut som 
nådde henne i förra veckan.

– Friidrottskommittén har 
en begränsad budget, så helt 
säker kände jag mig inte. Nu 
känns det emellertid väldigt 
bra. EM är årets höjdpunkt!

I mitten av maj deltog Gu-
nilla Wallengren på Schwei-
ziska Öppna Mästerskapen. 
Tyvärr drabbades hon av en 
luftvägsinfektion strax innan 
avresan och kunde inte göra 
sig själv rättvisa. Gunilla slu-

tade femma på 400 meter, 
sexa på 800 meter och åtta på 
1 500 meter. Hon valde att 
avstå 5 000 meter.

Några dagar senare vän-
tade Daniella Jutzeler Me-
morial, även den tävlingen 
avgjordes i Schweiz. Det 
resulterade i en åttonde plats 
på 1 500 meter och en fjärde-
plats på 400 meter.

Debuten för sin nya 
klubb, Bohus IF Friidrott, 
avverkade hon på national-
dagen när Skararacet gick av 
stapeln. Nu var formen be-
tydligt bättre.

– Jag noterade 17.80 på 
100 meter vilket är nit-
ton hundradelar från mitt 
personliga rekord. På 200 
blev tiden 32.74 och på 400 
1.00.36.

Vad står på programmet 
härnäst?

– Nu är det hårdträning 
som gäller ett tag framöver. 
Samtidigt får jag börja fun-
dera över vilka distanser jag 

ska köra på EM.
När är nästa tävling?
– Det blir SM i Söder-

hamn som avgörs 9-10 au-
gusti.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren är klar för 
EM i Swansea, som avgörs 
18-23 augusti. 

Wallengren EM-klar
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BORÅS. Ettan rycker allt 
närmare.

Skepplanda BTK vann 
söndagens seriefi nal 
med uddamålet.

Stor matchvinnare för 
gästerna blev Josefi n 
Classon som gjorde 
båda målen.

Det blev precis så jämnt och 
spännande som de fl esta 
hade förutspått när de båda 
topplagen drabbades sam-
man på Sjöbovallen. Avgö-
randet kom med sex minuter 
kvar att spela då Josefi n Clas-
son satte sitt andra mål för 
kvällen och avgjorde – 1-2.

– Ett riktigt snyggt mål. 
Josefi n skottfi ntade, så att 
hemmaförsvaren kastade 
sig, sedan placerade hon ele-
gant bollen i bortre hörnet, 
förklarar en mycket nöjd 
SBTK-tränare i Stig Pers-
son.

– En underbar seger! Ett 
oavgjort resultat kanske hade 
varit mest rättvist, men den 
här gången hade vi margi-
nalerna med oss, säger Stig 
Persson.

Var det seriens två bästa 
lag som möttes?

– Ja, det tycker jag. Borås 
var bra på alla positioner. Se-

dan får vi inte glömma bort 
tredjeplacerade Lödöse/Ny-
gård som har kommit igång 
rejält.

Under försäsongen sat-
tes ett stort frågetecken 
för SBTK:s defensiv. La-
get släppte in 40 mål på sju 
träningsmatcher. På åtta 
matcher i serien har gulsvart 
bara behövt vittja nätet fem 
gånger.

– Stor del i förklaringen 
stavas Sandra Augustsson 
som läser spelet oerhört bra 
där bak, men hela backlinjen 
ska ha beröm. Ta exempelvis 
Ida Hansson som gör det 
jättebra. Vi är noggranna 
i vårt försvarsarbete, säger 
Stig Persson.

Skepplanda BTK kan fi ra 
midsommar som serieledare. 
På söndag väntar ny match 
då IFK Ulricehamn gästar 
Forsvallen.

JONAS ANDERSSON

Josefin Classon avgjorde seriefinalen borta mot Borås GIF med 
sina två mål. SBTK vann med 2-1 på Sjöbovallen.

A
R

K
IV

B
IL

D
: A

LL
A

N
 K

A
R

LS
SS

O
N

SBTK:s damer
vann seriefi nalen

Division 2 Västergötland S
Borås GIF – Skepplanda BTK 1-2 (0-1)

FOTBOLL

HÄLSÖ. Nödinge SK gjor-
de sin bästa insats för 
säsongen och bortaslog 
Hälsö med klara siffror.

Fredagskvällens 
triumf innebär att NSK 
fortfarande har häng på 
topplagen.

– Nu är det upp till oss 
själva. Kan vi vinna de 
två återstående match-
erna mot Neutrala och 
Nol är vi med på allvar, 
säger Magnus Olofsson, 
målskytt och assisteran-
de tränare.

Bortamatcher i Göteborgs 
skärgård är inget man skojar 
med. Ö-lagen har alltid varit 
starka på sina hemmapla-
ner som alla är speciella på 
sitt sätt. Nol lyckades rädda 
en pinne borta mot Hälsö i 
förra omgången, något som 
gjorde att Nödinges möjlig-
het till poäng kändes avläg-
set. Hemmalaget tog också 
ledningen redan i den femte 
minuten efter hörna, men 
glädjen blev kortvarig. Fem 
minuter senare kvitterade 
NSK genom Magnus Olofs-
son. Det var det första av tre 
mål från mittfältares fötter.

– Rahel Faraj och Simon 
Enyck var på ett strålande 
spelhumör. De tog sig förbi 
sin försvarare gång på gång 
och spelade snett inåt bakåt 
där vi som spelade centralt 
kom i en effektiv andravåg, 
berättar Olofsson. 

Näste man att anteck-
na sig i målprotokollet blev 
Hedy Mustafa. Det hade då 
bara gått en kvart och publi-
ken på Hönö Arena hade re-
dan fått se tre mål. Det skulle 
bli ytterligare tre innan halv-
lek. Hönö kvitterade genom 
Jacob Pettersson efter en 
fast situation, men Kalle 
Hamfeldt som var tillbaka 

från start efter en armfraktur 
gjorde 3-2 till Nödinge efter 
en halvtimma.

– Vi var härligt taggade 
och det märktes inte minst 
när vi förlorade bollen, då 
satte vi hög press och åter-
vann snabbt initiativet. Jag 
vet inte varifrån den här en-
ergin kom, men fortsätter 
vi så här får alla lag se upp, 
menar Olofsson.

En av planens främsta, 
Rahel Faraj, satte 4-2 innan 
pausvilan. Andra halvlek var 
blott tio minuter gammal 
när poängmaskinen Simon 
Enyck rullade in 5-2.

– Det var spiken i kistan. 
Vi kunde spela av matchen 
och gå runt på alla spelare. 
Det blev till slut en stabil se-
ger, avslutar Magnus Olofs-
son.

Nödinge avslutar vårsä-
songen med två bortamat-
cher. Neutrala på söndag 
och följande torsdag väntar 
derby på Elon Arena mot 
topplaget Nol IK.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hedy Mustafa var en av Nö-
dinges fem målskyttar i borta-
triumfen mot Hälsö BK.

Division 6 D Göteborg
Hälsö – Nödinge SK 2-5 (2-4)

FOTBOLL

Nödinge överraskade borta mot Hälsö
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– En 5-2-seger som väcker hopp

vs
LUNDEN/ÖBK

Onsdag 25 juni kl 19.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:
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STARRKÄRR. Ett kärt 
återseende såväl för 
publiken som för tru-
badurerna själva.

Det är något visst 
med Prästalund och 
Frendberg.

I torsdags kväll 
gästade far och son, 
Lars-Eric och Johan, 
den idylliska hem-
bygdsgården i Starr-
kärr.

I över 30 år har Lars-Eric 
Frendberg skämt bort ale-
borna med en visafton i fa-
gra Prästalund.

– Det var i samband 
med ett midsommarfi ran-
de i Prästlund, tillsammans 
med Lennart Thorstens-
son, som jag kom i kontakt 
med Inga-Britt Karlbom 
i Studieförbundet Vuxen-
skolan. Hon frågade om 
jag inte kunde uppträda på 
en visafton. Sedan har det 
rullat på och jag återvänder 
mer än gärna till denna fan-
tastiska plats. Jag blev såld 
redan första gången jag 
kom hit, berättar Lars-Er-
ic.

Under senare år har so-
nen Johan Frendberg fun-

nits vid sin fars sida och 
förhöjt musikupplevelsen 
ytterligare. Det är Johan 
som skapar nya arrange-
mang av låtar och sättet 
som han hanterar gitarren 
på genererar gåshud. ”Fat-
tig bonddräng” och ”Som-
markort” är två av hans 
mästerverk som besökarna 
till hembygdsgården fi ck 
avnjuta i den sköna junik-
vällen.

– Det är underbart att 
bland lövverk och fågelsång 
få hälsa sommaren välkom-
men. Vilken ljuvlig årstid vi 
upplever i detta nu, sade en 
smått lyrisk Lars-Eric som 
också bjöd på ett antal av 
sina paradnummer, bland 
annat ”Inbjudan till Bohus-
län”.

Lars-Eric och Johan 
Frendberg är en uppskat-
tad duo som gör omkring 
125 spelningar om året. Då 
och då dyker de upp i Ale. 
Vem minns inte det magis-
ka musikcaféet på Repsla-
garmuseet i februari? Det 
var precis lika bra den här 
gången, med den skill-
naden att arrangemanget 
hade fl yttat utomhus i ljuv-
lig grönska.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Ett 
enormt intresse!

124 barn var anmälda 
till årets fotbollskola på 
Forsvallen.

I lördags var det av-
slutning med VM-turne-
ring på programmet.

Det råder ett uppsving i 
Skepplanda BTK just nu. 
Inte nog med att herr- och 
damlaget toppar sina respek-
tive serier, även ungdoms-
sektion seglar i medvind. 
Till Landslagets fotbollskola 
kom över 100 barn för att ha 
kul tillsammans.

– Vi vände oss till killar 
och tjejer i ålder 6-13 år. Vi 
har haft god hjälp av feriear-
betande ungdomar, berättar 
Åsa Pileholm.

I lördags var det avslut-
ning. Deltagarna delades 

upp i olika lag, sedan kunde 
VM-turneringen starta.

I USA:s lag återfanns 
Emil Nyqvist, som var nöjd 
med hur lördagen hade ut-
vecklat sig.

– Vi har vunnit alla match-
er och ska snart spela kvarts-
fi nal, förklarade Emil.

Emil Nyqvist är en riktig 
fotbollsfantast som också 
följer VM-turnering i Brasi-
lien med stort intresse. Han 
håller dock inte värdnatio-
nen som favorit.

– Jag tror på Spanien trots 
förlusten mot Holland i för-
sta matchen.

Vem är favoritspelaren?
– Målvakten Iker Casil-

las.
Vem blir VM:s skytte-

kung?
– Brasiliens Neymar!
I Sverige är det Blåvitt 

som gäller för Emil Nyqvist 
och eftersom han själv är 
målvakt, så är det lätt att för-
stå vem som är idolen.

– John Alvbåge.

Far och son Frendberg, Lars-Eric och Johan, håller tradi-
tionen vid liv. I torsdags bjöd duon på en njutbar visafton i 
fagra Prästalund.
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Ingen sommar
utan Frendbergs

Landslagets fotbolls-
skola på Forsvallen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Emil Nyqvist, en av deltagarna på Landslagets fotbollsskola i 
Skepplanda.

I lördags avslutade SBTK sin fotbollsskola på Forsvallen med en 
uppskattad VM-turnering. Här ses Kamerun och Mexico efter 
avslutad drabbning.

USPASTORP. Inom 
ramen för ett Leader-
projekt har Nyföreta-
garcentrum drivit en 
turistkurs.

Sju nätverksträffar 
har genomförts under 
våren och i torsdags var 
det avslutning på Us-
pastorp Konferens- och 
äventyrscenter.

Ett 35-tal deltagare 
hade hörsamma inbju-
dan.

Projektet har syftat till att 
utveckla turismen i Ale och 
Lilla Edet, bland annat få fl er 
att intressera sig för bed & 
breakfast.

– Vårens träffar har inne-
hållit intressanta föreläs-
ningar, vi har haft besök av 
representanter från den nya 
pilgrimsleden och från Säkra 
Ridvägar. Kommunen har va-
rit på plats och redogjort för 

reglerna kring miljö och häl-
sa, bygglovshantering och så 
vidare, berättar Lena Wing-
bro på Nyföretagarcentrum.

På den avslutande träffen 
i Uspastorp fanns personer 
från Göta älv turism, kom-
munala tjänstemän och po-
litiker på plats för att utbyta 
erfarenheter och diskutera 
hur turismen kan utvecklas i 
Ale och Lilla Edet.

– Det gäller att vi skaffar 
oss en gemensam plattform 
för framtiden och vet vad vi 
vill, säger Lena Wingbro.

Deltagarna delades in i 
grupper och sedan väntade 
workshop. Entusiasmen var 
det inget fel på.

– Det blev lyckat och alla 
har ju ett gemensamt intresse 
av att vilja utveckla turismen, 
säger Lena Wingbro.

Kvällen avrundades med 
korvgrillning och fotbolls-
golf.

JONAS ANDERSSON

Nätverksträff i Uspastorp
Deltagarna samlade för den avslutande nätverksträffen i Uspastorp.

 Fotbollsgolf fick avrunda torsdagskvällen. 

 Dennis Ljunggren, Tina Friis Hallberg och Paula Örn 
 diskuterar hur turismen kan utvecklas i Ale/Lilla Edet. 
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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.

BOHUS. I förra veckan 
var det premiär.

”En apa som liknar 
dig” fick välförtjänta 
ovationer.

Vaknaföreställningen 
hade ett tydligt bud-
skap som gick hem hos 
publiken.

Att komma till en ny skola 
som tonåring är inte alltid så 
lätt. Och hur är det att vara 
annorlunda och vem är det 
som bestämmer att en per-
son är annorlunda? Den frå-
geställningen utgjorde den 
röda tråden i Vaknaföreställ-
ningen ”En apa som liknar 
dig” som visades i samband 
med Skolans dag i Bohus. 
Det blev en skolföreställning 
och senare på kvällen även 
ett framträdande för allmän-
heten.

– Jättebra! Jag är verkligen 
imponerad och jag vet vilket 
arbete som ligger bakom en 
sådan här teater, berömde 
drogförebyggare Thomas 
Berggren som initierat pro-
jektet.

Mats Berggren antog 
utmaningen att tillsammans 
med eleverna i årskurs 8-9 
på Bohusskolan göra slag i 
saken. Femton ungdomar 
har varit involverade i före-
ställningen.

– De har träffats efter 

skoltid och repeterat tillsam-
mans, förklarar Mats.

När publiken hade bänkat 
sig och strålkastarna slogs 
på var allvarets stund inne. 
Några premiärnerver syntes 
emellertid inte bland skåde-
spelarna. De agerade vant på 
scenen och framkallade både 
spontana skratt och riktligt 
med applåder.

Det fanns en tankeväck-
ande underton i föreställ-
ningen, om hur det är för 
dem som inte passar in i 
mallen som betraktas som 
vanlig. Vi får följa Anna som 

flyttar från Göteborg till Bo-
hus. Hur är det att inte bli 
accepterad av de tuffa tjejer-
na i skolan? 

Slutscenen är mästerligt 

regisserad och där apan dy-
ker upp i en mycket speciell 
skepnad. Slutet gott, allting 
gott som man brukar säga.

JONAS ANDERSSON

”En apa som liknar dig” visa-
des i Bohusskolans gymnas-
tiksal förra måndagen.

Hur många ska ha vanlig mat och vad är vanlig mat egentligen?

De finsktalande herrarna bjöd på en underhållande konversa-
tion.

Skolans dag bjöd på teaterpremiär
– Tankeväckande Vaknaföreställning

Glada resenärer från 
Backavik i Nödinge, 
anhöriga, ledsagare 

från Ale stöd och besök samt 
personal gav sig i väg på 
utflykt onsdagen den 4 juni. 
Målet var Liseberg, som vi-
sade sig i full blomsterprakt, 
mycket att se och beundra. 
första stopp var vid Pol-
ketten, Lämpligt fanns en 
servering bredvid så vi kun-
de njuta av något att dricka 
och se på alla dansanta par 
och lyssna på musiken. Det 
smittade av sig. Alla såg 
glada ut. Attraktionerna 
började röra på sig och vi 
också. Man hissnade bara att 
stå på marken och beskåda 
det hela. Sedan var det dags 

för lunch. 
På Järnvägsrestaurangen 

man blev lite nostalgisk när 
man kom och vid ingång-
en fanns olika sorter och 
storlekar av gamla resväskor. 
Och vilken jättegod lunch! 
Mätta och belåtna gav vi oss 
ut i vimlet av alla skolklasser 
som besökte Liseberg. Med 
glada miner som smittade av 
sig. Så småningom var det 
dags för hemfärd. Trötta av 
alla intryck och allt vi varit 
om åkte vi belåtna mot Nö-
dinge. Tack alla som bidragit 
så att denna trevliga utflykt 
blev av, kanske blir det en 
tradition...

Elise Friman Glada resenärer från Backavik vid sitt besök på Liseberg.

Lyckad Lisebergsutflykt
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STARRKÄRR. Ett kärt 
återseende såväl för 
publiken som för tru-
badurerna själva.

Det är något visst 
med Prästalund och 
Frendberg.

I torsdags kväll 
gästade far och son, 
Lars-Eric och Johan, 
den idylliska hem-
bygdsgården i Starr-
kärr.

I över 30 år har Lars-Eric 
Frendberg skämt bort ale-
borna med en visafton i fa-
gra Prästalund.

– Det var i samband 
med ett midsommarfi ran-
de i Prästlund, tillsammans 
med Lennart Thorstens-
son, som jag kom i kontakt 
med Inga-Britt Karlbom 
i Studieförbundet Vuxen-
skolan. Hon frågade om 
jag inte kunde uppträda på 
en visafton. Sedan har det 
rullat på och jag återvänder 
mer än gärna till denna fan-
tastiska plats. Jag blev såld 
redan första gången jag 
kom hit, berättar Lars-Er-
ic.

Under senare år har so-
nen Johan Frendberg fun-

nits vid sin fars sida och 
förhöjt musikupplevelsen 
ytterligare. Det är Johan 
som skapar nya arrange-
mang av låtar och sättet 
som han hanterar gitarren 
på genererar gåshud. ”Fat-
tig bonddräng” och ”Som-
markort” är två av hans 
mästerverk som besökarna 
till hembygdsgården fi ck 
avnjuta i den sköna junik-
vällen.

– Det är underbart att 
bland lövverk och fågelsång 
få hälsa sommaren välkom-
men. Vilken ljuvlig årstid vi 
upplever i detta nu, sade en 
smått lyrisk Lars-Eric som 
också bjöd på ett antal av 
sina paradnummer, bland 
annat ”Inbjudan till Bohus-
län”.

Lars-Eric och Johan 
Frendberg är en uppskat-
tad duo som gör omkring 
125 spelningar om året. Då 
och då dyker de upp i Ale. 
Vem minns inte det magis-
ka musikcaféet på Repsla-
garmuseet i februari? Det 
var precis lika bra den här 
gången, med den skill-
naden att arrangemanget 
hade fl yttat utomhus i ljuv-
lig grönska.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Ett 
enormt intresse!

124 barn var anmälda 
till årets fotbollskola på 
Forsvallen.

I lördags var det av-
slutning med VM-turne-
ring på programmet.

Det råder ett uppsving i 
Skepplanda BTK just nu. 
Inte nog med att herr- och 
damlaget toppar sina respek-
tive serier, även ungdoms-
sektion seglar i medvind. 
Till Landslagets fotbollskola 
kom över 100 barn för att ha 
kul tillsammans.

– Vi vände oss till killar 
och tjejer i ålder 6-13 år. Vi 
har haft god hjälp av feriear-
betande ungdomar, berättar 
Åsa Pileholm.

I lördags var det avslut-
ning. Deltagarna delades 

upp i olika lag, sedan kunde 
VM-turneringen starta.

I USA:s lag återfanns 
Emil Nyqvist, som var nöjd 
med hur lördagen hade ut-
vecklat sig.

– Vi har vunnit alla match-
er och ska snart spela kvarts-
fi nal, förklarade Emil.

Emil Nyqvist är en riktig 
fotbollsfantast som också 
följer VM-turnering i Brasi-
lien med stort intresse. Han 
håller dock inte värdnatio-
nen som favorit.

– Jag tror på Spanien trots 
förlusten mot Holland i för-
sta matchen.

Vem är favoritspelaren?
– Målvakten Iker Casil-

las.
Vem blir VM:s skytte-

kung?
– Brasiliens Neymar!
I Sverige är det Blåvitt 

som gäller för Emil Nyqvist 
och eftersom han själv är 
målvakt, så är det lätt att för-
stå vem som är idolen.

– John Alvbåge.

Far och son Frendberg, Lars-Eric och Johan, håller tradi-
tionen vid liv. I torsdags bjöd duon på en njutbar visafton i 
fagra Prästalund.
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Ingen sommar
utan Frendbergs

Landslagets fotbolls-
skola på Forsvallen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Emil Nyqvist, en av deltagarna på Landslagets fotbollsskola i 
Skepplanda.

I lördags avslutade SBTK sin fotbollsskola på Forsvallen med en 
uppskattad VM-turnering. Här ses Kamerun och Mexico efter 
avslutad drabbning.

USPASTORP. Inom 
ramen för ett Leader-
projekt har Nyföreta-
garcentrum drivit en 
turistkurs.

Sju nätverksträffar 
har genomförts under 
våren och i torsdags var 
det avslutning på Us-
pastorp Konferens- och 
äventyrscenter.

Ett 35-tal deltagare 
hade hörsamma inbju-
dan.

Projektet har syftat till att 
utveckla turismen i Ale och 
Lilla Edet, bland annat få fl er 
att intressera sig för bed & 
breakfast.

– Vårens träffar har inne-
hållit intressanta föreläs-
ningar, vi har haft besök av 
representanter från den nya 
pilgrimsleden och från Säkra 
Ridvägar. Kommunen har va-
rit på plats och redogjort för 

reglerna kring miljö och häl-
sa, bygglovshantering och så 
vidare, berättar Lena Wing-
bro på Nyföretagarcentrum.

På den avslutande träffen 
i Uspastorp fanns personer 
från Göta älv turism, kom-
munala tjänstemän och po-
litiker på plats för att utbyta 
erfarenheter och diskutera 
hur turismen kan utvecklas i 
Ale och Lilla Edet.

– Det gäller att vi skaffar 
oss en gemensam plattform 
för framtiden och vet vad vi 
vill, säger Lena Wingbro.

Deltagarna delades in i 
grupper och sedan väntade 
workshop. Entusiasmen var 
det inget fel på.

– Det blev lyckat och alla 
har ju ett gemensamt intresse 
av att vilja utveckla turismen, 
säger Lena Wingbro.

Kvällen avrundades med 
korvgrillning och fotbolls-
golf.

JONAS ANDERSSON

Nätverksträff i Uspastorp
Deltagarna samlade för den avslutande nätverksträffen i Uspastorp.

 Fotbollsgolf fick avrunda torsdagskvällen. 

 Dennis Ljunggren, Tina Friis Hallberg och Paula Örn 
 diskuterar hur turismen kan utvecklas i Ale/Lilla Edet. 
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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.

BOHUS. I förra veckan 
var det premiär.

”En apa som liknar 
dig” fick välförtjänta 
ovationer.

Vaknaföreställningen 
hade ett tydligt bud-
skap som gick hem hos 
publiken.

Att komma till en ny skola 
som tonåring är inte alltid så 
lätt. Och hur är det att vara 
annorlunda och vem är det 
som bestämmer att en per-
son är annorlunda? Den frå-
geställningen utgjorde den 
röda tråden i Vaknaföreställ-
ningen ”En apa som liknar 
dig” som visades i samband 
med Skolans dag i Bohus. 
Det blev en skolföreställning 
och senare på kvällen även 
ett framträdande för allmän-
heten.

– Jättebra! Jag är verkligen 
imponerad och jag vet vilket 
arbete som ligger bakom en 
sådan här teater, berömde 
drogförebyggare Thomas 
Berggren som initierat pro-
jektet.

Mats Berggren antog 
utmaningen att tillsammans 
med eleverna i årskurs 8-9 
på Bohusskolan göra slag i 
saken. Femton ungdomar 
har varit involverade i före-
ställningen.

– De har träffats efter 

skoltid och repeterat tillsam-
mans, förklarar Mats.

När publiken hade bänkat 
sig och strålkastarna slogs 
på var allvarets stund inne. 
Några premiärnerver syntes 
emellertid inte bland skåde-
spelarna. De agerade vant på 
scenen och framkallade både 
spontana skratt och riktligt 
med applåder.

Det fanns en tankeväck-
ande underton i föreställ-
ningen, om hur det är för 
dem som inte passar in i 
mallen som betraktas som 
vanlig. Vi får följa Anna som 

flyttar från Göteborg till Bo-
hus. Hur är det att inte bli 
accepterad av de tuffa tjejer-
na i skolan? 

Slutscenen är mästerligt 

regisserad och där apan dy-
ker upp i en mycket speciell 
skepnad. Slutet gott, allting 
gott som man brukar säga.

JONAS ANDERSSON

”En apa som liknar dig” visa-
des i Bohusskolans gymnas-
tiksal förra måndagen.

Hur många ska ha vanlig mat och vad är vanlig mat egentligen?

De finsktalande herrarna bjöd på en underhållande konversa-
tion.

Skolans dag bjöd på teaterpremiär
– Tankeväckande Vaknaföreställning

Glada resenärer från 
Backavik i Nödinge, 
anhöriga, ledsagare 

från Ale stöd och besök samt 
personal gav sig i väg på 
utflykt onsdagen den 4 juni. 
Målet var Liseberg, som vi-
sade sig i full blomsterprakt, 
mycket att se och beundra. 
första stopp var vid Pol-
ketten, Lämpligt fanns en 
servering bredvid så vi kun-
de njuta av något att dricka 
och se på alla dansanta par 
och lyssna på musiken. Det 
smittade av sig. Alla såg 
glada ut. Attraktionerna 
började röra på sig och vi 
också. Man hissnade bara att 
stå på marken och beskåda 
det hela. Sedan var det dags 

för lunch. 
På Järnvägsrestaurangen 

man blev lite nostalgisk när 
man kom och vid ingång-
en fanns olika sorter och 
storlekar av gamla resväskor. 
Och vilken jättegod lunch! 
Mätta och belåtna gav vi oss 
ut i vimlet av alla skolklasser 
som besökte Liseberg. Med 
glada miner som smittade av 
sig. Så småningom var det 
dags för hemfärd. Trötta av 
alla intryck och allt vi varit 
om åkte vi belåtna mot Nö-
dinge. Tack alla som bidragit 
så att denna trevliga utflykt 
blev av, kanske blir det en 
tradition...

Elise Friman Glada resenärer från Backavik vid sitt besök på Liseberg.

Lyckad Lisebergsutflykt
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www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Mer detaljerad information om 
Sommarmusiken finns på hemsidan 
mittiale.se/sommarmusik

Sabina Nilsson, organist 
Starrkärr-Kilanda församling
sabina.nilsson@svenskakyrkan.se
0303-444 032

Musik i sommarkvällen
Starrkärr-Kilanda församling har glädjen att även 
denna sommar kunna erbjuda åtta konserter av 
mycket skiftande slag – vokalt och instrumentalt. 
Från sång och visa, klassiskt till jazz och musik på 
en lång rad olika instrument. 
Välkommen att njuta av levande musik i sommar-
kvällen, onsdagar kl. 20.00, från 25 juni till och 
med 13 augusti. 
Det är fri entré men kollekt till musikverksamhe-
ten tas tacksamt emot.

Sommar, sommar, sommar… betyder också sommarmusik i Starrkärrs kyrka.

En musikalisk utflykt i 
sommarhagen
25 juni
Trio Acantus; Elisabet Ehlersson, 
Anette Svennblad och Sabina 
Nilsson samt Peter Corneliusson 
(sång och piano). 
En skön blandning av spirituals, 
tidig och nutida musik från
när och fjärran.

Klassiska pärlor
2 juli
Maria Ingemarsson Berg och 
Christian Berg. (Piano och cello) 
Musik bl.a. av J. S. Bach 
och F. Schubert.

En bön om kvällen
9 juli
Karin Nilsson, Maria Hjelte och 
Mika Mörner . (Piano, sång, dans)
Dansen, sången, ordet och 
musiken gestaltar bönens olika 
skepnader som tar vid när orden 
inte längre räcker till. Musik av bl.a. 
Pugh Rogefeldt, Janis Joplin och 
Dietrich Buxtehude, psalmer, folkton samt egna tonsatta böner och 
dikter. 

Uti Guds Hage
16 juli
Lilian Druve & Carina Gullberg. (Piano, gitarr, klarinett och sång)
Härligt sprudlande sång och musik på sommartema med välkända 
pärlor av Mozart, Reger och Py Bäckman samt musik av 
Prinsessan Eugenie, Alice Tegnér och eget material.

Naturens skönhet
23 juli

Gunnar Lindgren och Stefan Forssén 
(Saxofon och piano). Med jazz, 
folkmusik, psalmer och Stefans 
kompositioner beskrivs naturens 
skönhet. Dessutom några tankar 
om skapelsen och vår framtid.

Virtuosa rytmer från 
Latinamerika och Italien. 
30 juli

Gianni Fassetta, Tito Ciccarese 
och Lars Forslund. (Dragspel, 
flöjt och mandolin) Musik av 
Astor Piazzolla, Nino Rota m.fl. 

Gospels, hymns & blues i New Orleansk anda
6 augusti - Peoria jazzband från Göteborg.

Färgsprakande Musik för slagverk och orgel 
13 augusti

Johannes Landgren och Daniel Berg. (Orgel och slagverk)
Musik av bl.a. P. Eben och egna kompositioner.

Sommarcafé 
Starrkärrs församlingshem

Alla onsdagkvällar mellan 25 juni och 13 augusti är du välkom-

lingshemmets altan eller i trädgården. Caféet öppnar kl 18.00 
och stänger kl 20.00. Du har sedan 

Nytt för sommaren!

NÖDINGE. En Ford från 
1908.

Inte konstigt att 
många alebor höjde på 
ögonbrynen i tisdags.

Den gamla klenoden 
fungerade som trans-
portmedel för den ny-
blivne studenten Willy 
Svendsrud från Alafors.

I tisdags tog Willy Svends-
rud studenten efter tre år på 
N3B inne i Göteborg. Da-
gens stora överraskning up-
penbarade sig på Ale Torg. 
Morfar Helge Svendsrud 
hade nämligen vidtalat sin 
bror, Ove Svendsrud, som 
bor i Norge, att komma med 

sin Ford från 1908 – den 
enda i sitt slag.

– Den är importerad från 
USA. Jag köpte den 2008 
och har sedan hållit på i fyra 
och ett halvt år med att re-
novera den. Jag har provkört 
den, men detta är första rik-
tiga uppdraget, berättar Ove.

Willy var naturligtvis 
glad, både över att ha tagit 
studenten och att få trans-
porteras hem i det minst sagt 
udda ekipaget.

– Riktigt fräckt!
Ove vevade igång motorn 

och sedan bar det iväg från 
Nödinge till Alafors i under-
bart försommarväder.

JONAS ANDERSSON

– Gammal klenod tog Willy hem
Studentfordon av verkligt udda slag

Ove Svendsrud är ägare till den gamla klenoden. Dags att veva igång den över hundra år gamla bilen.

I lördags öppnade Ale Slöjdares sommarutställning på Kungsgår-
den i Alvhem. 

ALVHEM. Sommarut-
ställningen i Magasinet 
har öppnat.

I lördags hade Ale 
Slöjdare bjudit in till 
invigning på Kungsgår-
den.

– En av årets höjd-
punkter, säger en av 
utställarna, Tord An-
dersson, från Lödöse.

Ett femtontal hantverkare 
medverkar på årets somma-
rutställning i Alvhem. Redan 
första dagen strömmade be-
sökarna till.

– Detta har blivit en tra-
dition och fler och fler hittar 
hit för varje år som går, säger 

Lisbeth Karlberg, ordfö-
rande i Ale Slöjdare.

– Det är en väldigt mysig 
lokal, som passar sig utmärkt 
för den här typen av aktivi-
tet. Vi är glada över det sam-
arbete som vi har med Ale 
Golfklubb, förklarar Lisbeth 
Karlberg.

Trä, smide, textil och 
mycket annat finns att beskå-
da i Magasinet. Utställning-
en pågår till och med den 24 
augusti.

– Vi har stängt måndagar 
samt midsommarafton och 
midsommardagen. Alla an-
dra dagar är vi på plats, av-
slutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON
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 Ove, Helge och Willy Svendsrud i en Ford från 1908  
 – den enda i sitt slag. 

Sommarutställning invigd
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Mer detaljerad information om 
Sommarmusiken finns på hemsidan 
mittiale.se/sommarmusik

Sabina Nilsson, organist 
Starrkärr-Kilanda församling
sabina.nilsson@svenskakyrkan.se
0303-444 032

Musik i sommarkvällen
Starrkärr-Kilanda församling har glädjen att även 
denna sommar kunna erbjuda åtta konserter av 
mycket skiftande slag – vokalt och instrumentalt. 
Från sång och visa, klassiskt till jazz och musik på 
en lång rad olika instrument. 
Välkommen att njuta av levande musik i sommar-
kvällen, onsdagar kl. 20.00, från 25 juni till och 
med 13 augusti. 
Det är fri entré men kollekt till musikverksamhe-
ten tas tacksamt emot.

Sommar, sommar, sommar… betyder också sommarmusik i Starrkärrs kyrka.

En musikalisk utflykt i 
sommarhagen
25 juni
Trio Acantus; Elisabet Ehlersson, 
Anette Svennblad och Sabina 
Nilsson samt Peter Corneliusson 
(sång och piano). 
En skön blandning av spirituals, 
tidig och nutida musik från
när och fjärran.

Klassiska pärlor
2 juli
Maria Ingemarsson Berg och 
Christian Berg. (Piano och cello) 
Musik bl.a. av J. S. Bach 
och F. Schubert.

En bön om kvällen
9 juli
Karin Nilsson, Maria Hjelte och 
Mika Mörner . (Piano, sång, dans)
Dansen, sången, ordet och 
musiken gestaltar bönens olika 
skepnader som tar vid när orden 
inte längre räcker till. Musik av bl.a. 
Pugh Rogefeldt, Janis Joplin och 
Dietrich Buxtehude, psalmer, folkton samt egna tonsatta böner och 
dikter. 

Uti Guds Hage
16 juli
Lilian Druve & Carina Gullberg. (Piano, gitarr, klarinett och sång)
Härligt sprudlande sång och musik på sommartema med välkända 
pärlor av Mozart, Reger och Py Bäckman samt musik av 
Prinsessan Eugenie, Alice Tegnér och eget material.

Naturens skönhet
23 juli

Gunnar Lindgren och Stefan Forssén 
(Saxofon och piano). Med jazz, 
folkmusik, psalmer och Stefans 
kompositioner beskrivs naturens 
skönhet. Dessutom några tankar 
om skapelsen och vår framtid.

Virtuosa rytmer från 
Latinamerika och Italien. 
30 juli

Gianni Fassetta, Tito Ciccarese 
och Lars Forslund. (Dragspel, 
flöjt och mandolin) Musik av 
Astor Piazzolla, Nino Rota m.fl. 

Gospels, hymns & blues i New Orleansk anda
6 augusti - Peoria jazzband från Göteborg.

Färgsprakande Musik för slagverk och orgel 
13 augusti

Johannes Landgren och Daniel Berg. (Orgel och slagverk)
Musik av bl.a. P. Eben och egna kompositioner.

Sommarcafé 
Starrkärrs församlingshem

Alla onsdagkvällar mellan 25 juni och 13 augusti är du välkom-

lingshemmets altan eller i trädgården. Caféet öppnar kl 18.00 
och stänger kl 20.00. Du har sedan 

Nytt för sommaren!

NÖDINGE. En Ford från 
1908.

Inte konstigt att 
många alebor höjde på 
ögonbrynen i tisdags.

Den gamla klenoden 
fungerade som trans-
portmedel för den ny-
blivne studenten Willy 
Svendsrud från Alafors.

I tisdags tog Willy Svends-
rud studenten efter tre år på 
N3B inne i Göteborg. Da-
gens stora överraskning up-
penbarade sig på Ale Torg. 
Morfar Helge Svendsrud 
hade nämligen vidtalat sin 
bror, Ove Svendsrud, som 
bor i Norge, att komma med 

sin Ford från 1908 – den 
enda i sitt slag.

– Den är importerad från 
USA. Jag köpte den 2008 
och har sedan hållit på i fyra 
och ett halvt år med att re-
novera den. Jag har provkört 
den, men detta är första rik-
tiga uppdraget, berättar Ove.

Willy var naturligtvis 
glad, både över att ha tagit 
studenten och att få trans-
porteras hem i det minst sagt 
udda ekipaget.

– Riktigt fräckt!
Ove vevade igång motorn 

och sedan bar det iväg från 
Nödinge till Alafors i under-
bart försommarväder.

JONAS ANDERSSON

– Gammal klenod tog Willy hem
Studentfordon av verkligt udda slag

Ove Svendsrud är ägare till den gamla klenoden. Dags att veva igång den över hundra år gamla bilen.

I lördags öppnade Ale Slöjdares sommarutställning på Kungsgår-
den i Alvhem. 

ALVHEM. Sommarut-
ställningen i Magasinet 
har öppnat.

I lördags hade Ale 
Slöjdare bjudit in till 
invigning på Kungsgår-
den.

– En av årets höjd-
punkter, säger en av 
utställarna, Tord An-
dersson, från Lödöse.

Ett femtontal hantverkare 
medverkar på årets somma-
rutställning i Alvhem. Redan 
första dagen strömmade be-
sökarna till.

– Detta har blivit en tra-
dition och fler och fler hittar 
hit för varje år som går, säger 

Lisbeth Karlberg, ordfö-
rande i Ale Slöjdare.

– Det är en väldigt mysig 
lokal, som passar sig utmärkt 
för den här typen av aktivi-
tet. Vi är glada över det sam-
arbete som vi har med Ale 
Golfklubb, förklarar Lisbeth 
Karlberg.

Trä, smide, textil och 
mycket annat finns att beskå-
da i Magasinet. Utställning-
en pågår till och med den 24 
augusti.

– Vi har stängt måndagar 
samt midsommarafton och 
midsommardagen. Alla an-
dra dagar är vi på plats, av-
slutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON
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Moderaterna borde 
lyssna på Ekono-
mifakta, en del av 

Svenskt Näringsliv, när de 
berättar hur man ska beskri-
va arbetslöshetssiffror för att 
det ska bli trovärdigt.

”Ungdomsarbetslösheten 
har stora säsongsvariatio-
ner och jämförelser mellan 
olika månader ska göras med 
försiktighet…..Ska man 
jämföra arbetslösheten mellan 
olika månader, annat än med 
samma månad tidigare år, 
borde därför den säsongsrensa-
de statistiken användas.” 

Moderaterna jämför i sin 
insändare medvetet januari 
med april. Det beror på 
att aprilsiffrorna varje år 
är mycket lägre än januari-
siffrorna. Man väljer också 
medvetet att lyfta fram 
antalet istället för andelen. 

Det beror på att gruppen 
ungdomar har minskat 
mellan 2011 och 2014. Med 
detta siffertrixande försöker 
man hävda att arbetslöshe-
ten bland unga minskat med 
25 % under moderatstyret i 
Ale. Det är helt enkelt inte 
sant. I procent, mellan jäm-
förbara månader, har den 
ökat med 3,5-4 % under den 
period man lyfter fram.

I tabellen presenterar jag 
siffrorna, både i antal och i 
andel samt för såväl januari 
som för april 2011 och 2014. 
Sedan kan ju ni alebor själva 

avgöra vilket parti det är 
som försöker vilseleda er?

PS. Vi socialdemokrater 
vill fortfarande satsa upp 
emot 8 miljoner kronor på 
att bekämpa arbetslösheten 
bland våra unga. DS

 

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Svar till Berglund och Mörner:
Moderaterna siffertrixar – 
Socialdemokraterna satsar!

Januari

Antal

246

229

10,40%

14,40%

203

180

8,20%

11,70%

Andel Antal Andel

April

2011

2014
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Vad skall politikerna 
lova aleborna nu när 
de fått lokaltåg till 

kommunen? Några försöker 
väl som vanligt lova jobb åt 
alla ungdomar, men jobben 
fi nns inte längre på Tudor 
i Nol utan ungdomsjobben 
fi nns i Norge. Dit går det 
dock inga ”pendeltåg”. 

Men av allt att döma 
kommer det i vinter sättas 
in ett nytt tåg till Oslo åt 
jobbpendlarna avsett för 
Trollhättebor och Väners-
borgare. Det kommer avgå 
från Göteborg 04.45 med 
ankomst Oslo 08.22, men 
aleborna får så klart inte åka 
med. Åt andra hållet kör 
man ett nytt tåg från Oslo 
15.28, det skall – hör och 
häpna –  stå stilla i Lödöse 
/ Alvhem 19.02-19.16 för 
förbikörning. Men det är 
inget som Aleborna kommer 
att få åka med i alla fall.  

Tågförbindelser till en 
nordisk huvudstad har fl era 
kommuner med långt under 
10 000 invånare lyckats för-
handla sig till med järnvägs-
bolagen. Men Ale har ju inte 
ens försökt, därför kör tågen 
bara förbi oss och Ale ligger 
därmed inte på kartan. Så, 
vilka partier kommer jobba 
för att Aleborna ges tillgång 
till goda kommunikationer? 

 
I slutet av 80-talet blev 
jag intresserad av Ales 
kommunpolitik, kanske 
främst på grund av att det 
var i princip omöjligt att 
genomföra resor från kom-
munen utan bil. När man 
som ungdom på den tiden 
försökte prata med kom-
mungubbar eller politiker 

om behovet av tågförbin-
delser till Trollhättan eller 
Karlstad blev svaret ungefär 
alltid detsamma ”det är inga 
som behöver åker dit, vi hör 
till den expansiva göteborgs-
regionen”. 

Nu när det fi nns lokaltåg 
så visar det ju sig att folk 
faktiskt åker till Trollhättan 
och Trollhättebor pendlar in 
till Ale vet vi också.  Tur att 
det blev Västra Götalandsre-
gionen och inte ett isolatio-
nistiskt elvakommuners GR, 
eller hur, gammelpolitiker?

Men har man ärenden 
till Värmland, Norge eller 
Bergslagen så är det ju kasst 
att åka från Ale, Västtrafi k-
tågen ger en dyr anslutning 
med tidsödande byten. Ett 
slag i ansiktet mot affärs-
resenärer som krånglar sig 
hem från Oslo Gardermoen 
att behöva sitta och vänta 
på en öde centralstation i 
Trollhättan och inte kan bli 
avsläppt i Älvängen trots att 
det bara är ett fåtal resenärer 
kvar på de sena tågen efter 
Trollhättan. 

Ale kommun och dess 
företrädare har i alla år visat 
ointresse att skapa goda 
tågförbindelser. På Västtra-
fi ks så kallade delregionala 
ägarråden har politikerna 
mest fi kat. Eller så resone-
rar man på samma sätt som 
under 90-talet ”Karlstad 
Universitet, nej där skall 
inte Ales ungdomar gå. Och 
Norge där jobbar bara de 
Som bor i Dalsland, allt vi 
behöver fi nns ju i Göteborg, 
helst vill vi ju  bliva en del av 
Göteborgs kommun för vi 
har så låg självkänsla i Ale.”  

 
Nu är det valrörelse 
2014 och nästan alla gamla 
politiker har gått i pension, 
kanske de nya orkar jobba 
för bra kommunikationer?

Till sist några sakupp-
lysningar till ert stöd. Alla 
tåg som kör förbi Ale utan 
att låta aleborna åka med, 
fi nansieras mer eller mindre 
av Västtrafi k – det vill säga 
alebornas skattepengar 
– oavsett om det står SJ,   

NSB eller Tågab. Oslotågen 
var nedlagda, men Västtrafi k 
räddade dem genom årligt 
anslag och vill låta dem 
stanna på ny station i Bäcke-
fors, då fi nns det garanterat 
fl er resenärer att hämta i Ale 
kommun, eller hur? 

Är det dessutom rimligt 
att de Karlstadtåg med färre 
än 50 resenärer inte alls 
kan stanna för resenärer i 
Älvängen? Svar nej. Jämför 
SJ:s snabbtåg Stockholm - 
Uddevalla, de stannar år ut 
och år in i Töreboda och 
Vara förenstaka resenä-
rer. På samma sätt med 
Oslotågens uppehåll i Dals 
Ed, genomsnittet lär ligga 
konstant på en eller två pås-
tigande. Givetvis kan bättre 
beläggning i Älvängen 
åstadkommas, men Västtra-
fi k vill hellre stanna tågen i 
Bäckefors, vilken ironi!

 
Hur skall till exempel 

Paula Örn i Socialdemo-
kraterna kunna uppfylla 
vallöftena om jobb åt alla 
ungdomar när de inte kan 
åka till jobben i Norge eller 
sina universitetsstudier i 
Karlstad och Oslo? 

Jag hoppas även Allian-
sen, SD, AD och Framtid 
i Ale besvarar frågan om 
de anser att Ale bör ha en 
station i Älvängen för tåg till 
och från Oslo, Karlstad och 
Bergslagen?

 

Daniel Rondslätt 
oberoende ledamot i 

regionfullmäktige

Vilka partier jobbar för 
riktiga tågförbindelser?

Tågförbindelser 
till en nordisk 
huvudstad har 
fl era kommuner 

med långt under 10 000 
invånare lyckats för-
handla sig till med järn-
vägsbolagen. Men Ale 
har ju inte ens försökt, 
därför kör tågen bara 
förbi oss...
DANIEL RONDSLÄTT

Är det dess-
utom rimligt att 
de Karlstadtåg 
med färre än 50 

resenärer inte alls kan 
stanna för resenärer i 
Älvängen? Svar nej. 
Jämför SJ:s snabbtåg 
Stockholm - Uddevalla, 
de stannar år ut och år 
in i Töreboda och Vara 
förenstaka resenärer.  
DANIEL RONDSLÄTT

Insändarskribenten vill se bättre tågförbindelser till jobben i Norge och studierna i Karlstand.
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Ring Kent 0704-38 52 58 
eller Björn 0704-80 63 91
eller Per-Anders 0704-92 35 07

TVÅ STORNUMMER!
Vecka 26 och 29 täcker vi både Ale och Lilla 
Edet! Passa på att synas hos ALLA hushåll 
och företag i ditt område.

JUST NU erbjuder vi sommarpaket – 
förmånligare än någonsin. 
Snacka annonser med oss!

Tillsammans förbättrar vi Ale!
2010 fi ck Moderaterna 
alebornas förtroende att för-
nya, förändra och förbättra 
Ale. Vi har tillsammans 
med våra alliansvänner på 
många sätt förändrat Ale i 
grunden, det här är ett urval 
av allt som har hänt den här 
mandatperioden;

har vi tilldelat skolan 65 mil-
joner kronor extra. Skolan 
är, och kommer alltid vara, 
vår viktigaste prioritering. 
Tillsammans med lärare och 
rektorer i projektet ”I Ales 
skolor lär vi oss mer” jobbar 
vi vidare med att förbättra 
resultaten.

har förbättrats med 166 
placeringar. Från plats 227 i 
Sverige år 2011 till plats 61 
år 2014. Tillsammans med 
näringslivet har vi arbetat 
för förbättring, och det ger 
resultat. 

maten på alla förskolor, 

utom två. För oss är det 
viktigt att våra barn får 
god, näringsrik och härligt 
doftande mat. 

är byggda tillsammans med 
fotbollsföreningarna, i 
Skepplanda, Älvängen, Al-
afors och Nol. Planeringen 
är i full gång för byggandet 
en femte konstgräsplan i 
Nödinge.

tek i Surte och Skepplanda 
är nu öppna. Vi planerar 
för fullt för meröppet även 
på vårt huvudbibliotek 
i Nödinge. Från 16,5 
timmar öppet i veckan är 
nu biblioteken öppna 105 
timmar. Tillsammans med 
personalen har vi skapat en 
mötesplats, ett vardagsrum 
för alla alebor. 

ridvägar i hela kommunen, 
valfrihet inom hemtjäns-
ten, två näridrottsplatser, 
anställda får lämna blod 

på arbetstid, föreningsli-
vet har fått 4,8 miljoner 
kronor extra, bred politisk 
samverkan inom skolan, en 
social investeringsfond och 
mycket, mycket mer. 

   Vi har gjort mycket, 
men vi vill göra mer! Vi 
moderater är stolta alebor. 
Vill du att Ale ska fortsätta 
på den inslagna vägen så 
behöver vi ditt förtroende 
den 14 september. 

   Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Ordf. kultur och fritidsnämnden

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot omsorgs- och 

arbetsmarknads nämden

– Vi har gjort mycket men vi vill göra mer
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Ekumenisk 
friluftsgudstjänst 

i Prästalund 

Midsommardagen (lördag) kl 11.
(vid regn i Starrkärrs kyrka)

Medtag kaffekorg.
Välkomna!

Informations-
assistent

100% Tillsvidare

mittiale.se
Läs mer på

Söker

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

Friluftsgudstjänst i midsommartid
Åke Andreasson. Ta med kaffekorg.
Midsommardagen, lör 21 juni, kl 11 i  
Nödinge Dala Valfrids stuga
Arr: Nödinge församling och  
Hembygdsföreningen

NÖDINGE FÖRSAMLING

”Nu vänder det snart” 
är en kommentar som 
allt som oftast hörs i 

midsommartid och väldigt 
ofta infi nner sig en olustig 
känsla hos mig. Jag vill inte 
höra det jag gruvar mig för, 
men tänker att det kanske 
är personens egen ångest 
som behöver dämpas, inför 
vetskapen att ljuset har nått 
sin höjdpunkt.  

Bibelns texter talar 
också om vändningar i 
midsommartid. Men inte 
för att skapa ångest inför 
annalkande mörka tider, 
utan precis tvärtom. Det 
är Johannes, närmare känd 
som Johannes Döparen, 
som står i centrum. Han, 
som har en alldeles egen 
diet och klädstil, ropar ut 
sitt budskap i ödemarken. 
”Omvänd er, himmelriket är 
nära!” Trots kärvheten hos 
denne radikale man lyssnar 
folk och man strömmar ut i 
öknen för att låta sig döpas 

av honom. Orden har landat 
i hjärtat; Gud å färde, något 
nytt är på gång...

Johannes omvändelse-
förkunnelse bereder väg 
för honom, vars födelse har 
en alldeles egen högtid om 
ganska precis ett halvår. Je-
sus Kristus, det sanna ljuset, 
som kommer till världen 
med frälsning och förlåtelse, 
med seger över mörker och 
död och ger livet ett helt 
nytt perspektiv.  

Det är gott att veta att det 
fi nns ett ljus som inte det 
allra mörkaste mörker kan 
rå på. Vare sig det handlar 
om växlingar i årstider eller 
livssituation. ”Ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har 
inte övervunnit det.” (Joh 
1:5) Något att tänka på när 
våndan inför midsommar-
tidens vändning gör sig 
påmind. 

Marie Nordvall
Pastor, Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Nu vänder det snart

Skepplanda-Hålanda 
Boule har haft en intensiv 
period med spel i Dals Ed, 
Högsäter och Kareby.

I Dals Ed blev Ulla och 
Thorsten Johansson trea 
bland 96 deltagande lag. Det 
blev många matcher för dem 
i det varma vädret, så det är 
värt att beundra.

Till Högsäter for tre 
stycken tremannalag och 
även där hade vi tur med 
solsken och värme. Det blev 
många timmar i stark värme, 
men endast ett lag gick vida-
re efter gruppspelet, det som 

spelade i mixedgruppen. Där 
blev de tyvärr utslagna.

I onsdags var vi i Kareby 
och spelade mot fem andra 
lag. Även där var solen med 
oss, men vi njöt faktiskt av 
de moln som tornade upp 
sig på himlen. Detta var en 
vänskapstävling där Alebyg-
den vann.

Tänk vad mycket glädje 
boulen ger oss och även 
styrka och friskhet. Kom 
med till oss och delta i allt 
detta! Vi spelar på Forsval-
len måndagar och fredagar.

Intensiv bouleperiod

ÄLVÄNGEN. Årets 
konstutställning i Equmeni-
akyrkan bestod av Charlotta 
Folkelinds psalmtavlor. 
Charlotta är kalligraf och 
har sedan elva år gett ut 
Psalmanackan; en almanacka 
där varje månad fått en 
psalmvers med en illustra-
tion till. Charlotta fi ck Ale 
kommuns kulturstipendium 
2012 och det var glädjande 
att hon nu kunde ställa ut 
sina bilder på sin hemort. 
Senast kunde man se hennes 
bilder i Råda församlings-
hem i Mölnlycke. 

Under lördagen fylldes 
parkeringsplatsen och kyr-
kan också av andra aktivi-
teter som bakluckeloppis, 
växtförsäljning, brödtom-
bola, konstlotteri och kaffe 
med rabarberpaj. I år hade 
en ny aktivitet tillkommit, 
”ponnyridning för vuxna”; 
några av församlingens med-
lemmar med motorintresse 
körde en sväng med någon 
av sina veteranbilar, Mor-
gan, Porsche eller Dodge, 
och den som ville kunde få 
åka med.

Helgen avslutades med 
en musikgudstjänst ”Den 
blomstertid nu kommer – 
psalmer i ord, ton och bild”. 
Berit och Ulf Hallqvist från 
Fritsla, kören och barn med-
verkade genom sång och 
spel. Charlotta Folkelinds 
bilder visades till många av 
de psalmer som sjöngs. Det 
blev en välbesökt samling, 
där psalmerna fi ck en ny 
dimension genom de bilder 
som visades. 

Lis-Beth E

Pingsthelg 
fylld av 
aktiviteter

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Gudstjänster 
Midsommarhelgen

SKEPPLANDA - Lörd 10 Mässa Olenius

HÅLANDA - Sönd 12 Friluftsgudstjänst 
Järnklev Hålanda, Wetterling

S:T PEDER - Sönd 10 Mässa Wetterling

ALE-SKÖVDE - Lörd 14 Friluftsgudstjänst, 
Klintens Loge Prässebo (skyltat), Olenius

TUNGE - se övriga

Gert Carlsson, Surte har 
avlidit. Född 1944 och efter-
lämnar brodern Bengt som 
närmast sörjande.

Tommy Jonsson, Orust 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar sambon Agneta, 
Gina, Marie och Annelie 
med familjer samt brodern 
Rolf med familj som närmast 
sörjande.

Anette Blom, Bohus har 
avlidit. Född 1948 och efter-
lämnar maken Olle samt 
barn och barnbarn som när-
mast sörjande.

Barbro Hedelöv, Sannum 
har avlidit. Född 1957 och 
efterlämnar sambon Tore, 
barnen, mamma samt broder 
som närmast sörjande.

Bernt Ahlgren, Nödinge 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar makan Laila, 
dottern Annica med familj 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Kenneth Spetz. I Ale 
Skövde kyrka hölls onsdagen 
11 juni begravningsguds-
tjänst för Kenneth Spetz, 
Prässebo. Officiant var 
kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

Mikko Koskelainen. I Surte 
kapell hölls torsdagen 12 juni 
begravningsgudstjänst för 
Mikko Koskelainen, Surte. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Andreasson.

DÖDA

TACK

Tack
Bernt Ahlgren

för att vi fick förmånen att 
arbeta med dig i många år.

Du var en flitig,
noggrann och humoristisk 

“supergubbe”.
Det är med mycket
stor sorg och saknad

vi tar farväl.

Arbetskamraterna på
Everts Bilverkstad och
Mekonomen Butiken i 

Nödinge

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Mikko

Koskelainen

vid hans bortgång, för
de vackra blommorna

och för minnesgåvorna
till Cancerfonden, vill vi

framföra vårt varma
tack. Ett särskilt tack till
personalen på Klockar-
ängen, avd. Daläng och

syster Gunnel för fin och
god omvårdnad.

OLAVI och LENA
ANNELI och PETER

med familjer

 Charlotta Folkelind. 



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

Starrkärr-Kilanda församling
Lörd 21/6 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Friluftsgudstjänst, Nordblom. 
Sönd 22/6 Nols kyrka kl 10, 
Mässa, Nordblom. Kilanda kyrka 
kl 19, Mässa, Nordblom. Onsd 
25/6 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Sommarmusik, Trio Acantus.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 21/6 kl 10, 
Mässa Olenius. Hålanda sönd 
22/6 kl 12, Friluftsgudstjänst 
Järnklev Hålanda Wetterling. 
S:t Peder sönd 22/6 kl 10, Mässa 
Wetterling. Ale-Skövde lörd 
22/6 kl 14, Friluftsgudstjänst, 
Klintens Loge Prässebo, Ole-
nius. Tunge, se övriga.

Filadelfiaförsamlingen, Bohus 
pingstkyrka
Onsdag 18/6 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 29/6 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång.

Nödinge församling
Midsommardagen lör 21/6 kl 11 
i Nödinge Dala Valfrids stuga: 
Friluftsgudstjänst i midsommar-
tid, Åke Andreasson. Ta med kaf-
fekorg. Arr: Nödinge församling 
och Hembygdsföreningen. Sön 
22/6 kl 11 i Surte kyrka: Guds-
tjänst i sommartid, Reine Bäck.

Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 18/6 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi inne 
i kyrkan i stället. Sönd 22/6 
kl 11, Gemensam gudstjänst i 
Prästalund, Starrkärr. Mikael 
Nordblom och Leif Jöngren. Ta 
med egen fikakorg. Samåkning 
från Surte missionskyrka kl 
10:00. Sönd 22/6 kl 18, Konsert 
på Sjöviksgården. Familjen 
Hellgren. Fika. Samåkning från 

Surte missionskyrka kl 17. Onsd 
25/6 kl 18:30, Sommaraktivite-
ter vid bouleplanen. Fika. Vid 
sämre väder, är vi inne i kyrkan 
i stället. Det kan bli ändringar i 
detta program, men www.sur-
temissionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Torsd 19/6 kl 15, Sångstund på 
Vikadamm. Sönd 22/6 kl 10, 
Gudstjänst, Marie Nordvall pre-
dikar. Missionsbesök av Anette 
& Robert Hector. Kyrkkaffe. 

Fuxerna-Åsbräcka församling
Lörd kl 10, Högmässa, Isacson. 
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson. Sommarkyrka, mån-
fred, 23/6-6/7, kl 13-16, andakt 
kl 15.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Musikgudstjänst, 
Westergaard.

Equmeniakyrkan Ålvången
21 juni kl 11.00 Ekumenisk 
gudstjänst i Prästalund, vid regn 
- Starrkärrs kyrka.

Min älskade Pappa
Vår käre Son och Bror

Jerry Wiberg
* 13 januari 1973

har idag hastigt ryckts ifrån oss 
i stor sorg och saknad.

Alafors 3 juni 2014

SIMON
MAMMA och PELLE

PAPPA

HELEN och FREDRIK

Ludvig  Lukas

KEVIN och TINA

Bob  Elly

Släkt och många vänner

Vi hann inte ta farväl och tomheten är enorm.

Begravningsakten äger rum torsdagen den 
26 juni kl. 11.30 i S:t Olofs kapell, Kvibergs

kyrkogård. Därefter åker vi till Fridhems kyrkogård,
Hisings Backa, för avsked och gravsättning. Sedan

skiljs vi åt. Lika välkommet som blommor är en gåva
till Simons framtidsfond, pg. 169 79 25-4

www.gillisedman.se

Vårt varma tack

för all omtanke då 
vår älskade

Ulla Knutsson
lämnade oss. 

Tack för er närvaro vid
begravningsgudstjänsten
i Nödinge kyrka, för alla

vackra blommor till
hemmet och vid hennes

bår samt för talrika
minnesgåvor till 

Hjärt-Lungfonden.

REIDAR
JIM och MARTIN

med familjer

Vår älskade Mamma, Farmor, Mormor " Momma " 
och Gammelfarmor

Ulla Pettersson

* 21 oktober 1923

har i dag lämnat oss, släkt och vänner 
i stor sorg och saknad.

Lödöse 10 juni 2014

Eivor och Kurt
Ulrica och Stefan

Urban och Brigitte
Angelica och Kenny

Tommy, Rikard
Cennet och Helena

Minea, Rebecca
Peter och Heléne

Adrian, Embla, Oscar

När sommaren som allra vackrast var
Du lämnade oss stilla och lugnt

Nu finns blott sorgen och saknaden kvar
och livet kan ibland kännas tungt

I släktledet var Du vårt nav
fanns alltid där, när frågor vi hade
Du ställde aldrig några stora krav

Nej, i enkelhet Du levde

Ejan

Ditt hjärta som klappat så varmt för de Dina
och ögon som vakat och strålat så ömt

Har stannat och slocknat till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort skall dock aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdag 26 juni kl. 13.00
i S:t Peders kyrka. Efter akten inbjudes till en minnesstund

i församlingshemmet. Svar om deltagande önskas till 
Lilla Edets Begravningsbyrå tel. 0520-650139 

senast måndag 23 juni.

TACK

Stort tack till Academic 
Care. Jag ångrar inte en 
sekund att jag bytte till er. 
Det finns ingen stress som 
kan göra en upprörd. Aldrig 
har jag kännt sådan ro och 
glädje i livet (och detta till-
samma kostnad som den 
kommunala). Tack för er 
omtänksamhet och nog-
grant utförda arbete. Detta 
tack går till all personal på 
Academic Care.

Bo Hogland
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
1000-20000 kontant. Allt av 
intresse. Privat.
tel. 0722-78 34 90
el. 0737-75 41 04

Resepresentkort köpes. Ving, 

Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum.
tel. 0735-01 45 63

Allt inom affisher köpes. Film, 
musik, reklam etc. Gärna större 
kvantiteter och gärna äldre.
tel. 0760-92 98 94

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Pris 360 000 kr 
eller högstbjudande. Ledig 
omg.
tel. 0763-15 99 90

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 
Arbetshöjd: 10,5m. Räckvidd: 
6,8m. Finns i Lödöse.
tel. 0760-07 59 85

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

SÖKES
Söker hus/stuga i Ale/Kungälv 
för mig, hundarna & företaget. 
Endast långtidsboend, gärna 
inhängnat & i natur/skogsom-
råde. Inflyttning aug. Stina, 
kontakt@doggiedog.se
tel. 0709-56 26 56

Arbete sökes, akademisk 
utbildning. Lätt att arbeta 
snabbt med händerna, med 
precision. Ej fysiskt tungt arb. 

Även deltid, tillfälligt.
tel. 031-98 38 85

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

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

Drive-in loppis vid Jennylund 
Ridklubb i Bohus. Söndagen 
den 15/6 från 10-15 på grus-
planen brevid parkeringen. 
Drive-in mellan 8.30-10. 
Priset är 100kr. Cafét är öppet 
och det finns tillgång till toa-
letter. För info ring Gitte
tel. 0760-94 21 70
Hjärtligt välkomna!

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, 
F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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? Berätta
vad du kan och vill eller 
behöver i Facebookgruppen
Ale jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Kontrollansvarig 
tel. 0739-258314
el. 0303-225432

VECKANS ROS

Veckans vackraste sommar-
blommor vill vi som arbetar 
på Noltorgets förskola i Nol, 
ge alla våra goa barn och 
deras föräldrar, syskon, far- 
och morföräldrar. Tack för 
all hjälp med våra utflyk-
ter som inneburit resor 
med buss, spårvagnar, tåg 
och Brandbil. Vi vill tacka 
er för våra fina 4 år med 
Er som snart är till ända. 
Vi avslutade vår verksam-
het med en härlig sommar-
fest på gården i onsdags. 
Uppträdande med sång och 
vers av barnen blev popu-
lärt. ”Nu är vår tid på villa 
villekulla slut, nu vill vi till 
våra föräldrar rusa ut”. Det 
bjöds på jordgubbsbakelser 
som barnen varit med och 
bakat. Barnen fick presen-
ter, ballonger och flaggor. 
De sjöng, viftade, var glada 
och stolta. Tack alla Ni för 
fina ord och gåvor. Tack alla 
kollegor, praktikater, vika-
rier som gjort vår förskola 
till en trygg och lustfylld 
plats att vistas på. Stort 
tack till park på kommunen 
som sköter vår utemiljö på 
ett proffsigt sätt. Trots en 
nedmonterad sopmaskon 
så blev vår gård sopad och 
uppfrächad innan festen, 
efter ett sent samtal ifrån 
oss i personalen. Till hösten 
blir det förskoleklassen som 
får njuta av en trevlig ute-
miljö och lokaler. Vi önskar 
er alla en underbar sommar 
med sol och bad.

Stor kram från Ingela,
Catarina, Eva och Pernilla

TACK

Ett varmt TACK till er alla som hedrade minnet och tillsam-
mans tog avsked av MARINUS NIELSEN i Nödinge Kyrka. 
Tack även för all omtanke, blommor, kort, gåvor och till er 
som har skänkt till stiftelsen för ALS-fonden.

Carhrin och barnen

Tack till Surte Åkeri för den 
fina festen.

Hasse & Rosa

...till den kvinna som stannade bilen och hjälpte
mig med den påkörda katten i Ledetbacken. Hjärtligt tack 
för din insats, du räddade min dag, och till och med kosty-
men. Kjelle

Vår lilla solstråle
Hugo

blir 2 år den 19 juni.
Grattis till Hugos moster 

Sofia som blir 27 år
den 18 juni.

Många grattiskramar
Mormor

Grattis vår älskade
Rasmus

som fyller 8 år den 23 juni
önskar

Farmor, Farfar, Emma och 
Gammelmorfar

Grattis
Love

2 år önskar
Farmor och Farfar

Ett fyrfaldigt hurra för
Molly Einarsson

som fyller 7 år den 19/6
Grattis från

Mormor & Morfar

Lilla goa glada gumman
Lilly Lööf

fyller 2 år den 15/7
Grattis från

Farmor & Farfar

Vill fira min
underbara dotter

Heléne
 som fyller 30 år

den 23 juni!
Mamma

GRATTIS
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
1000-20000 kontant. Allt av 
intresse. Privat.
tel. 0722-78 34 90
el. 0737-75 41 04

Resepresentkort köpes. Ving, 

Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum.
tel. 0735-01 45 63

Allt inom affisher köpes. Film, 
musik, reklam etc. Gärna större 
kvantiteter och gärna äldre.
tel. 0760-92 98 94

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Pris 360 000 kr 
eller högstbjudande. Ledig 
omg.
tel. 0763-15 99 90

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 
Arbetshöjd: 10,5m. Räckvidd: 
6,8m. Finns i Lödöse.
tel. 0760-07 59 85

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

SÖKES
Söker hus/stuga i Ale/Kungälv 
för mig, hundarna & företaget. 
Endast långtidsboend, gärna 
inhängnat & i natur/skogsom-
råde. Inflyttning aug. Stina, 
kontakt@doggiedog.se
tel. 0709-56 26 56

Arbete sökes, akademisk 
utbildning. Lätt att arbeta 
snabbt med händerna, med 
precision. Ej fysiskt tungt arb. 

Även deltid, tillfälligt.
tel. 031-98 38 85

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

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

Drive-in loppis vid Jennylund 
Ridklubb i Bohus. Söndagen 
den 15/6 från 10-15 på grus-
planen brevid parkeringen. 
Drive-in mellan 8.30-10. 
Priset är 100kr. Cafét är öppet 
och det finns tillgång till toa-
letter. För info ring Gitte
tel. 0760-94 21 70
Hjärtligt välkomna!

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, 
F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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? Berätta
vad du kan och vill eller 
behöver i Facebookgruppen
Ale jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Kontrollansvarig 
tel. 0739-258314
el. 0303-225432

VECKANS ROS

Veckans vackraste sommar-
blommor vill vi som arbetar 
på Noltorgets förskola i Nol, 
ge alla våra goa barn och 
deras föräldrar, syskon, far- 
och morföräldrar. Tack för 
all hjälp med våra utflyk-
ter som inneburit resor 
med buss, spårvagnar, tåg 
och Brandbil. Vi vill tacka 
er för våra fina 4 år med 
Er som snart är till ända. 
Vi avslutade vår verksam-
het med en härlig sommar-
fest på gården i onsdags. 
Uppträdande med sång och 
vers av barnen blev popu-
lärt. ”Nu är vår tid på villa 
villekulla slut, nu vill vi till 
våra föräldrar rusa ut”. Det 
bjöds på jordgubbsbakelser 
som barnen varit med och 
bakat. Barnen fick presen-
ter, ballonger och flaggor. 
De sjöng, viftade, var glada 
och stolta. Tack alla Ni för 
fina ord och gåvor. Tack alla 
kollegor, praktikater, vika-
rier som gjort vår förskola 
till en trygg och lustfylld 
plats att vistas på. Stort 
tack till park på kommunen 
som sköter vår utemiljö på 
ett proffsigt sätt. Trots en 
nedmonterad sopmaskon 
så blev vår gård sopad och 
uppfrächad innan festen, 
efter ett sent samtal ifrån 
oss i personalen. Till hösten 
blir det förskoleklassen som 
får njuta av en trevlig ute-
miljö och lokaler. Vi önskar 
er alla en underbar sommar 
med sol och bad.

Stor kram från Ingela,
Catarina, Eva och Pernilla

TACK

Ett varmt TACK till er alla som hedrade minnet och tillsam-
mans tog avsked av MARINUS NIELSEN i Nödinge Kyrka. 
Tack även för all omtanke, blommor, kort, gåvor och till er 
som har skänkt till stiftelsen för ALS-fonden.

Carhrin och barnen

Tack till Surte Åkeri för den 
fina festen.

Hasse & Rosa

...till den kvinna som stannade bilen och hjälpte
mig med den påkörda katten i Ledetbacken. Hjärtligt tack 
för din insats, du räddade min dag, och till och med kosty-
men. Kjelle

Vår lilla solstråle
Hugo

blir 2 år den 19 juni.
Grattis till Hugos moster 

Sofia som blir 27 år
den 18 juni.

Många grattiskramar
Mormor

Grattis vår älskade
Rasmus

som fyller 8 år den 23 juni
önskar

Farmor, Farfar, Emma och 
Gammelmorfar

Grattis
Love

2 år önskar
Farmor och Farfar

Ett fyrfaldigt hurra för
Molly Einarsson

som fyller 7 år den 19/6
Grattis från

Mormor & Morfar

Lilla goa glada gumman
Lilly Lööf

fyller 2 år den 15/7
Grattis från

Farmor & Farfar

Vill fira min
underbara dotter

Heléne
 som fyller 30 år

den 23 juni!
Mamma

GRATTIS
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 22/6 2014

KÖP 0,5 KG LÖSVIKTSGODIS FÅ 10 KR RABATT

KÖP 1 KG LÖSVIKTSGODIS FÅ 20 KRONOR RABATT
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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

TRÄNA HELA 
SOMMAREN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
1 MÅNAD

495
KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
2 MÅNADER

795
KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
 3 MÅNADER

995
KR

Vi bjuder på klubbavgiften! 
Gäller juni-augusti. 
Sista försäljningsdatum 31/7.

TRÄNA ÖVER 
GRÄNSERNA
Alla ni med någon typ 
av STC-kort kan helt 
kostnadsfritt träna på 
vilken STC-klubb ni vill 
i hela Sverige mellan:  
1 juni-31 augusti.

För mer information 
kontakta din  
STC-klubb.


