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TEAM SPORTIA, ALE TORG 7, Tel. 0303-973 01
Öppet med ordinarie tider hela sommaren

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

RABATT

SOMMARREA

på allt i butiken!
Gäller även på röda priser

Fira sommar & semester hos oss!

Gäller ej på beställningsvaror, presentkort och klubbartiklar

Onsdag 25/6 - söndag 29/6

25%

Dennis Ljunggren
socialdemokraterna.se

MINDRE KLASSER 
MER 

KUNSKAP

MED LILLA EDET-EXTRA

Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se

Vi har öppet 
hela sommaren!

Välkommen in!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

varje dag
matglädje

Gäller 25/6–29/6

KÄRNFRI 
VATTENMELON 

Spanien. Klass 1. Gäller hel melon. 
Max 2 meloner/hushåll.

/kg

HANDLA HÅLLBART 
OCH NÄRA PÅ 
HEMMAPLAN!

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag se hemsida 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

www.ale.nu

TILLSAMMANS
FÖRBÄTTRAR
VI ALE

Alebyggen närmar sig 
byggstart i Älvängen

Vi är
också
alltid
nära!



I veckan fortsätter lokal-
tidningen berättelsen 
om Ales makthavare. För 

några veckor sedan presen-
terade vi Arne Adiels, 97, 
som var först om att få hålla 
i kommunalrådsklubban. Ar-
tiklarna publiceras med an-
ledning av att Ale i år fi rar 40 
år. Denna vecka är det Evald 
Malm som står i fokus. Hans 
kommunalrådsperiod varade 
mellan 1978 och 1986. Åtta 
år av stor förändring, där 
den tidigare så dominerande 
industrin började knäa. Inte 
nog med att PLM stängde 
glasbruket i Surte, även 
Wicanders och Carlmarks i 
Älvängen fi ck problem. Bat-
terifabriken i Nol bytte ägare 
och var inte heller fri från 
förändringar. Ales näringsliv 
var inne i en omställning och 
det var intressant att höra 
hur Evald Malm tänkte mitt i 
infernot. Jag har aldrig träffat 
honom, inte heller talat med 
honom. Men så kom dagen 
då telefonintervjun skulle 
äga rum. Det var en märklig 
känsla att prata med någon 
som jag hört så mycket om 
och som har varit involverad 
i och omnämnd i så många 
olika sammanhang att det 
nästan känns som att han har 
varit närvarande hela tiden.

Det som är mest fasci-
nerande med Evald är att 
han vunnit respekt på båda 
sidor om politiska block-
gränsen. Det är få förunnat. 
Flera av de som än idag är 

aktiva politiker minns Evald 
som en handlingens man, 
entreprenöriella som vi säger 
i modern tid. Trots att det 
nästan gått 30 år sedan Evald 
lämnade kommunalrådspos-
ten verkar minnet glasklart. 
Namnen och detaljerna kom 
utan problem. Det blev ett 
spännande samtal för mig 
och det kändes nästan som 
om tiden stått stilla när han 
rabblade namn som Emris 
Olsson, Olle Skoglund, 
bröderna Karlsson och 
Bengt Bengtsson som 
exempel på kreativa personer 
som starkt har bidragit till att 
utveckla Ale framåt. Det är 
ju samma människor som än 
idag, till stora delar, är med 
och lägger förslag.

Evald Malm fi ck stor 
uppmärksamhet och väckte 
starka reaktioner när han val-
de att avstå övriga ersättning-
ar för uppdrag i regionen 
och kommunala bolag. Han 
ansåg att han var heltids-
arvoderad politiker och att 
det då måste täcka samtliga 
uppdrag. Han representerade 
Ale kommun som avlönade 
honom och därmed ansåg 
han sig redan ha fått ersätt-
ning.

 Den roligaste anek-
doten handlade ändå 
om motståndet mot 

en ”planerad” soptipp i 
Kilanda. Alla kommuner i 
Göteborgsregionen (GR) 
skulle lämna förslag på en 

lämplig plats i respektive 
kommun. Arne Adiels som 
satt vid makten när uppdra-
get delades ut hade pekat ut 
en enastående vacker dalgång 
i Kilanda. Protesterna sakna-
de motstycke. Miljökämpen 
Gunnar Lindgren samlade 
trupperna och argumente-
rade kraftfullt. Evald Malm 
som tagit över efter Adiels 
vidhöll kommunens inställ-
ning. Övriga kommuner i 
GR imponerades över att Ale 
trots protester tog ansvar och 
pekade ut området. Evald var 
dock väl medveten om att 
förslaget aldrig skulle kunna 
gå igenom. Han företrädde 
en omöjlig linje, men slapp 
kritik från kollegorna. Och 
någon soptipp i Kilanda blev 
det heller aldrig. Gunnar 
Lindgren blev istället en god 
vän till Evald Malm, de mej-
lar än idag. Politiskt rävspel 
på hög nivå.

Politiskt rävspel

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 26         NUMMER 25|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

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m
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30:- /m
Möbeltyg 99:-/m

Markisväv 95:-/m

Linne 85:-/m

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 
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Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

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

PIZZERIA

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.seFint och Billigt

Kvalitetssmycken till otroliga priser!  
Silverringar, fashionhalsband och mycket 

mer billigt! Välkommen till vår webbutik på  

WWW.FINTOCHBILLIGT.SE

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN
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50%
RABATTMånadens 

erbjudande

DAM 
Lödöse/Nygård IK-

Sollebrunns AIK 
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kl 19.00 
på Alevi

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87
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ELENA FRIDFELT

Ålder: 35 år.
Yrke: Halvtid på IT-avdelning-
en på Coor Sevice Manage-
ment. Den andra halvan och 
lite till ägnas åt politiska 
uppdrag.
Bor: Villa i Älvängen.
Familj: Gift med Daniel och 
barnen Thea, 12, och Max, 9.
Politiska uppdrag: Ordföran-
de i Utbildningsnämnden, er-
sättare i kommunfullmäktige.
Intressen förutom politik: 
Hem och trädgård. ”Sen är jag 
en fotbollsnörd...”
Läser: Massor är den bästa 
beskrivningen. ”Jag plöjer 
böcker, tre-fyra stycken i 
veckan”.

Vill jag bjuda på middag: Hil-
lary Clinton. ”Hon är häftig”.
Och då bjuder jag på: Nykokta 
revbensspjäll med coleslaw.
Ett första beslut som statsmi-
nister: ”Se över reformer för 
att snabbare få ut fl er unga 
på arbetsmarknaden samt 
utöka antalet lärlingsplatser 
både för gymnasister och som 
första jobb”.
Viktigaste ägodelen: ”Huset 
och trädgården”.
Gör jag för miljön: ”Odlar 
mycket trädgården och reser 
kollektivt”.
Semesterplaner: ”Det är valår 
och då kampanjar vi”.

ÄLVÄNGEN. Elena Frid-
felt (C) är ytterst ansva-
rig för Ales skolor.

En verksamhet som 
med svaga resultat upp-
lever sin värsta kris.

– Vi är överens om 
att lösa det här och det 
kommer vi att göra. Vi 
måste bara ha tålamod. 
Personligen tycker jag 
det är en förmån att få 
vara med på den här 
resan, säger Elena.

Det råder fotbollsyra hem-
ma hos familjen Fridfelt i Äl-
vängen. Fotbolls-VM är en 
högtid för alla sportnördar 
och för Elena Fridfelt gör 
det inget att Sverige inte är 
med.

– Pappa är portugis så jag 
följer Portugal istället. Delar 
av släkten kommer till oss i 
sommar och vi ska visa dem 
Sverige.

Elenas mamma var dä-
remot aktiv centerpartist i 
Uddevalla och det gjorde 
att även Elena dansade in i 
klöverns vagga. Som äldre 
tonåring började hon dock 

tvivla.
– Var jag verkligen center-

partist eller hade jag påver-
kats för mycket av mamma? 
Jag beställde hem alla parti-
program och läste på. Efter 
det har jag aldrig mer tvivlat. 
För mig och Centerpartiet 
är det självklart att tro på 
människans egen förmåga 
att bestämma över sitt liv 
och att alla människor har ett 
lika värde, säger hon.

Som ordförande i Utbild-
ningsnnämnden har Elena 
Fridfelt defi ntivt Ales mest 
utsatta politiska uppdrag. 
Den ena rapporten har varit 
värre än den andra att läsa 
och resultatkurvan har ännu 
inte vänt uppåt.

På rätt väg
– Men jag vet att vi är på rätt 
väg nu. Problemet är att det 
tar tid innan du får effekt på 
förändringar i utbildnings-
sektorn, dessutom har vi inte 
sjösatt det stora åtgärdsför-
slaget än. 150 skolledare och 
lärare har nu tyckt till. Deras 
idéer, och det är ju de som 
är proffsen, ställs samman 
just nu. I augusti får vi po-
litiker se resultatet. Det ska 
bli enormt spännande, säger 
hon och fortsätter:

– Konceptet vi nu använ-

der oss av påminner mycket 
om hur vi gjorde på närings-
livssidan och den utveck-
lingskurvan skulle jag gärna 
kopiera. Tillsammans är jag 
övertygad om att vi kommer 
att lösa det här. Vi har en så 
taggad personal och när vi 
politiker nu är överens om 
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ser är överrepresenterade av 
unga, svenska, vita män!

Centerpartiet i Ale har 
haft ansvaret för två av de 
tyngsta nämnderna, Utbild-
ningsnämnden och Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. Allians För Ale 
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”SD är ett rasistiskt parti – påstå inget annat!”
Högerextrema vindar oroar Elena Fridfelt (C):
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NOL. Socialdemokra-
ternas valmanifest är 
också ett framtidskon-
trakt för Ale.

För innehållet har ale-
borna själva svarat.

– Vår politik har utfor-
mats efter vad som har 
kommit fram i dialogen 
med medborgarna. Det 
är ett tydligt fokus på 
ungdomar och jobb, 
säger oppositionsråd, 
Paula Örn (S).

I veckan presenterade So-
cialdemokraterna i Ale sitt 
valmanifest, ett framtids-
kontrakt för Ale. Innehållet 
bygger på de 1500 samtal 
med alebor som partiet har 
genomfört under våren. Det 
har främst handlat om dörr-
knackningar och torgmöten.

– I grunden ligger själv-
klart den socialdemokratiska 
ideologin, men aleborna har 
haft ett unikt infl ytande över 
vad vi har valt att fokusera 
särskilt på. Det fi nns en tyd-
lig önskan att kommunen ska 
prioritera ett klimatsmart 
byggande vid större byggna-
tioner, även om det är dyra-
re. Därför har vi valt att lyfta 
upp den frågan, säger parti-
ets Rolf Gustavsson.

Ett exempel är Äppelgår-
dens förskola som är byggd 
med passivhusteknik och 
solcellspaneler på taket. I 

planeringen av den nya sko-
lan i Kronogården har lik-
nande krav ställts.

– Det var vi varit väldigt 
tydliga med från nämndens 
sida, säger Utbildnings-
nämndens vice ordförande, 
Dennis Ljunggren (S).

Just byggnation är ett gi-
vet samtalsämne när Ale ex-
panderar.

– Vi vill koncentrera oss 
på förtätning av bostäder 
nära Alependeln. Vi vill att så 
många familjer som möjligt 
ska kunna klara sig med en 
bil, understryker Paula Örn.

Annars är det jobben och 
ungdomarna som framtids-
kontraktet riktat in sig på. 
Den långsiktiga visionen är 
att ungdomsarbetslösheten 
ska vara noll. Vägen dit ska 
bland annat gå genom att 
erbjuda alla ungdomar som-
marjobb.

Introduktion
– Det är en bra introduktion 
och en första kontakt med 
arbetslivet. Den som söker 
ska vara garanterad att få ett 
kommunalt sommarjobb, sä-
ger Dennis Ljunggren och 

Paula Örn tillägger:
– Det fi nns inget skäl till 

varför ungdomsarbetslöshe-
ten ska vara dubbelt så hög i 
Ale som i Kungälv.

Att få ut ungdomarna i 
arbete står högt på dagord-
ningen, men sen gäller det 
också att skapa förutsätt-
ningar för nästa generation 
att komma in på bostads-
marknaden – ett faktum som 
blivit allt svårare.

–  Vi skulle behöva en of-
fensiv nationell bostadspo-
litik som lyfter fram hyres-
rätten eftersom det ofta är 

ungdomarnas första bostad, 
säger Dennis Ljuggren.

Lokalt skulle Socialde-
mokraterna i Ale vilja ställa 
ökade krav på bostadsexplo-
atörerna.

– Jag tänker mig att ett 
bostadshus kan innehålla fl e-
ra upplåtelseformer. Hyres-
rätter i botten och attraktiva 
bostadsrätter överst, förkla-
rar Paula Örn.

Överst på framtidskon-
traktets lista återfi nns inte 
helt oväntat mer pengar till 
skolan.

– Vi vill dock inte ha nå-

gon tävling om vem som 
lägger mest pengar på sko-
lan, utan det handlar om att 
Ales skolor ska kunna tävla i 
klassen om den bästa skolan 
i landet. Sedan är vi politiskt 
överens om en grundför-
stärkning av skolans resurser. 
Det är främst hos våra yng-
re och tvåspråkiga barn som 
det behövs mer pengar. Vi 
ska fortsätta att i dialog både 
politiskt och tillsammans 
med skolpersonalen hitta bra 
lösningar för hur resurserna 
ska fördelas, säger Dennis 
Ljunggren.

En av de enskilt största 
investeringarna som Social-
demokraterna tar upp i sitt 
manifest är ett nytt trygg-
hetsboende.

– Älvängen ligger nära till 
hands, avslöjar Paula Örn.

Löftet till kommunens 
äldre handlar annars om 
hemlagad mat.

– Förslaget att låta hem-
tjänsten hjälpa de som är be-
rättigade med att laga maten 
i hemmen har tagits emot 
positivt. Självklart fi nns det 
några som blivit kritiska när 
de hör att det skulle kosta 
kommunen 16 miljoner kro-
nor mer än idag, men det 
är inte sant. Vi har kopierat 
upplägget som Munkedals 
kommun med framgång dri-
ver. Varför skulle inte vi i Ale 
klara det? Kostnadshöjning-
en var noll, säger Eva Eriks-
son (S) och vice ordförande 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

”Vi måste fokusera på ungdomarna och jobben”
– Socialdemokraterna lanserar framtidskontrakt för Ale

Går till val med ett framtidskontrakt för Ale. Socialdemokraterna Dennis Ljunggren, Eva Eriksson, Paula Örn och Rolf Gustavsson redovi-
sade innehållet på en pressträff i Nols folkets hus.
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perra@alekuriren.se

Nu öppnar jag fotvård 
även i Älvängen

Lena Jinfors Ahlbom
Med. Fotterapeut - utbildad  

vid yrkeshögskolan Gbg

Premiärerbjudande:

50:- rabatt om ni  
ringer och bokar under vecka 26 & 27

Göteborgsv. 66 
(nära pendelstationen)

Lokaltidning
printshop

reklambyrå
webbproduktion
fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning

Säkra siffror till fast pris!
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Sommartider Ale Rehab
kommer Ale Rehabs mottagning hållas öppen 

 

Skepplanda 
simhall

Glasbruksmuseet

Repslagarmuseet

 

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

 

Se www.ale.se för att ta del av allt som  
händer i kommunen. 

Kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivning

Sommartider, biblioteken i Ale
Skepplanda och Surte bibliotek

 
 

Älvängens bibliotek

Sommaröppet på Ale bibliotek, Nödinge
13 juni-17 augusti

Foto: Pelle Dalberg

 

Telefon: E-post:
Hemsida: www.ale.se/energi
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på  
Facebook

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

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

Vi önskar alla en glad sommar!

www.aleel.se

NÖDINGE. När Ale 
gymnasium läggs ner 
och förvandlas till en 
högstadieskola får det 
konsekvenser för övriga 
verksamheter i huset.

Komvux Ale kommer 
att fl ytta på sig.

– Vi mellanlandar 
i Himlaskolan under 
det närmaste halvåret 
för att sedan ta plats 
i Älvängens före det-
ta vårdcentral, säger 
utbildningshandläggare 
Gunilla Johansson.

Komvux Ale har varit statio-
nerat i Nödinge sedan 1995 
när verksamheten tog plats 
i gymnasiet. Under åren 
2001-2007 huserade man i 
lokaler på Ale Torg för att 
sedan återvända till gymna-
siet igen.

– Vi är vana vid att kuska 
runt. Att vi behöver fl ytta 
på oss den här gången beror 
helt enkelt på att det blir en 
högstadieskola och att man 
behöver ha tillgång till loka-
lerna. Kulturskolan och bib-
lioteket blir emellertid kvar, 
berättar Gunilla Johansson.

Fjorton lärare på Kom-
vux Ale undervisar drygt 350 
elever per termin. Ålder-
spannet på eleverna är för 
närvarande 19-73 år.

– Vi driver igenom många 
elever i förhållande till vår 
personalstyrka och erbjud-
er samtidigt väldigt många 
kurser, säger rektor Monika 
Nilsson som förklarar att 
verksamheten är till för dem 
som inte har en fullständig 

grundskole-/gymnasieut-
bildning eller som behöver 
komplettera för att komma 
vidare.

– Vi fyller också en väldigt 
viktig funktion för dem med 
invandrarbakgrund. För 
många är Komvux första ste-
get ut i arbetslivet.

Kursutbudet omfattar 
teoretiska ämnen, men även 
yrkesutbildningar i form av 
omvårdnadsprogrammet, 

anläggningsmaskiner och 
lärling; väg/anläggning samt 
butik och handel.

Komvux Ale tittade på 
ett par olika alternativ inn-
an det slutligen blev bestämt 
att fl yttlasset går till den före 
detta vårdcentralen i Älväng-
en.

– Lokalerna behöver dock 
iordningställas för vårt än-
damål och det kommer att 
ta sin lilla tid. Av den an-

ledningen mellanlandar vi 
i Himlaskolan, året ut. Vi 
kommer att ha semester-
stängt vecka 27-31, därefter 
fi nns vi på plats i Alafors, sä-
ger Gunilla Johansson.

– Vi kommer att nytt-

ja den del av Himlaskolan 
där administrationen och 
NO-salarna har varit inrym-
da. Det innebär att vi får vår 
ingång på gaveln ut mot den 
stora parkeringen, avslutar 
Gunilla Johansson.

– Men mellanlandar i Alafors
Komvux Ale fl yttar till Älvängen

Komvux Ale, här representerade av utbildningshandläggare Gunilla Johansson och rektor Monika 
Nilsson, förbereder flytt från Ale gymnasium. 

Till hösten kommer Komvux Ale ha sin verksamhet förlagd i 
Himlaskolan, Alafors…

…för att vid årsskiftet flytta in i före detta Älvängens vårdcen-
tral.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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på oss den här gången beror 
helt enkelt på att det blir en 
högstadieskola och att man 
behöver ha tillgång till loka-
lerna. Kulturskolan och bib-
lioteket blir emellertid kvar, 
berättar Gunilla Johansson.

Fjorton lärare på Kom-
vux Ale undervisar drygt 350 
elever per termin. Ålder-
spannet på eleverna är för 
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elever i förhållande till vår 
personalstyrka och erbjud-
er samtidigt väldigt många 
kurser, säger rektor Monika 
Nilsson som förklarar att 
verksamheten är till för dem 
som inte har en fullständig 

grundskole-/gymnasieut-
bildning eller som behöver 
komplettera för att komma 
vidare.

– Vi fyller också en väldigt 
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invandrarbakgrund. För 
många är Komvux första ste-
get ut i arbetslivet.
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yrkesutbildningar i form av 
omvårdnadsprogrammet, 

anläggningsmaskiner och 
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Komvux Ale tittade på 
ett par olika alternativ inn-
an det slutligen blev bestämt 
att fl yttlasset går till den före 
detta vårdcentralen i Älväng-
en.

– Lokalerna behöver dock 
iordningställas för vårt än-
damål och det kommer att 
ta sin lilla tid. Av den an-

ledningen mellanlandar vi 
i Himlaskolan, året ut. Vi 
kommer att ha semester-
stängt vecka 27-31, därefter 
fi nns vi på plats i Alafors, sä-
ger Gunilla Johansson.

– Vi kommer att nytt-

ja den del av Himlaskolan 
där administrationen och 
NO-salarna har varit inrym-
da. Det innebär att vi får vår 
ingång på gaveln ut mot den 
stora parkeringen, avslutar 
Gunilla Johansson.

– Men mellanlandar i Alafors
Komvux Ale fl yttar till Älvängen

Komvux Ale, här representerade av utbildningshandläggare Gunilla Johansson och rektor Monika 
Nilsson, förbereder flytt från Ale gymnasium. 

Till hösten kommer Komvux Ale ha sin verksamhet förlagd i 
Himlaskolan, Alafors…

…för att vid årsskiftet flytta in i före detta Älvängens vårdcen-
tral.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Är du noga med 
detajlerna?
Nödinge Ekonomitjänst expanderar och söker 
därför en ny redovisningskonsult. Vi erbjuder 
dig ett intressant och utmanande arbete i ett 
företag präglat av kvalitet med personlig omtanke. 

-

erfarenhet av löne- och personaladministration 
är det ett plus.

med, kan ta initiativ och är van att arbeta nära kund.

www.blocket.se/jobb

0736-26 19 29

annelie@noeko.se

Skicka ditt CV och personliga brev till oss senast 10 juli.

Lycka till!
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ÄLVÄNGEN. Från 
Treriksröset i norr till 
Smygehuk i söder.

En tripp på cirka 300 
mil.

Det är vad som väntar 
kompisarna Elin Karls-
son och Mimmi Jo-
hansson, som påbörjar 
sin cykelresa genom 
Sverige på onsdag.

Det var förra sommaren som 
Elin Karlsson, 21 år från Äl-
vängen, lärde känna Mimmi 
Johansson från Falkenberg.

– Vi jobbade ihop på Li-
seberg och fann varandra 
direkt. Vi upptäckte hur lika 
vi var i mångt och mycket, 
berättar Elin.

Nyligen kom Elin och 
Mimmi hem från en resa i 
Asien och Australien. Nu är 
det dags för nästa äventyr.

– Det blir en utmaning! Vi 
vill upptäcka Sverige och vad 
passar bättre än att göra det 
på cykelsadeln? Det ska bli 
väldigt roligt, säger Mimmi.

Utrustade med helt nya 
cyklar är de nu redo att ge sig 
iväg. Flyget till Kiruna gick 
i måndags och de väntas nå 
Treriksröset på onsdag.

– Vi räknar med att cyk-
la cirka 30 mil per vecka. Vi 
kommer att ha en vilodag i 
veckan. Därför har vi räknat 
ut att vi bör nå Smygehuk i 
slutet av augusti.

Anders Adielsson på Äl-
vängens Cykel har varit tje-
jerna behjälplig med diverse 

praktiska saker, bland annat 
försett dem med särskilda 
cykelväskor, däckbytarprylar 
och en pump naturligtvis.

– Funktionskläder, sko-
skydd och vattenfl aska är 
väl de viktigaste ägodelarna 
som vi har packat ner. Väd-
ret kommer säkerligen varie-

ra under resans gång, säger 
Elin.

Vad är ni mest nyfi kna 
på att upptäcka?

– De norra delarna. Tänk 
att slå läger vid en sjö efter 
en dags cykling och sedan 
laga lite mat. Kan det bli 
bättre? Jag tror inte det, sä-

ger Elin.
– Dessutom har vi lovat 

att besöka en del folk som 
vi träffade under vår vistelse 
i Asien och Australien. Det 
ser vi verkligen fram emot, 
infl ikar Mimmi.

Vad blir nästa gemen-
samma äventyr?

– Det har vi inte bestämt. 
Det blir förmodligen till att 
jobba lite grann när vi kom-
mer hem, sedan får man se 
vad som händer.

FOTNOT. Följ tjejernas resa på: 
cykelgenomsverige.blogg.se

JONAS ANDERSSON

Drop-in-mottagning 8-16
Öppet vardagar 8-17

Telefonrådgivning – vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

 

Sommaren 
närmar sig!

Vi har förstärkt vår mottagning  
med en ny distriktsläkare. 

Under sommaren har vi öppet som 
vanligt och hälsar alla välkomna till oss. 

Vi tar även emot olistade patienter.

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 www.adinahalsan.se

Varmt välkomna!

Cyklar från norr till söder

Redo att cykla genom Sverige. Kompisarna Mimmi Johansson och Elin Karlsson ska trampa 300 mil, från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder.
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ska trampa 
genom Sverige

I FRAMTIDENS ALE
HAR ALLA 
UNGDOMAR 
SOMMARJOBB

Paula 
Örn

Kristina 
Raad

Thomas 
Hermansson
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VISSELTOFTA. Ett kri-
sande industrisamhälle 
där många jobb hotades 
och en stark våg av mil-
jödemonstrationer.

Omständigheterna var 
inte optimala när Evald 
Malm tog över kom-
munalrådsposten i Ale 
1978.

– Det var åtta krisår, 
men också en period 
av stor förändring och 
mycket nytänkande 
med kommundelsrefor-
men och allmän förskola 
för alla barn som starka 
minnen, minns Evald.

Det har nu gått 40 år sedan 
Ale kommun bildades. Lo-
kaltidningen uppmärksam-
mar detta genom att bland 
annat intervjua alla som 
varit ledande kommunal-
råd. I veckan fi ck vi en lång 
telefonintervju med Evald 
Malm som efterträdde Arne 
Adiels vid makten 1978. 
Evald skapade omgående 
reaktioner när han som hel-
tidsarvoderat kommunalråd 
avböjde ersättning för övriga 
följduppdrag i region och 
bolagsstyrelser.

– Jag ansåg att mitt hel-
tidsarvode skulle omfatta 
även dessa uppdrag och det 
tycker jag fortfarande var 
rätt, men det var många kol-
legor inom politiken som 
blev irriterade. Jag fi ck ta 
mycket skit.

Ale kommun var vid den-
na tidpunkt i en pressad si-
tuation. PLM hade precis 
stängt Surte glasbruk och 
hundratals jobb hade gått 
förlorade. Arne Adiels hade 
redan innan Evalds tillträde 
tagit fl era regeringskontak-
ter.

Erbjöd noll kronor
– Det var ett tufft läge och 
första uppdraget blev att 
försöka komma över Surte 
västra industriområde med 
hamnen och lagerlokalerna. 
Jag minns hur Roland Hen-
ningsson, Göte Frid som 
då var landshövding, och jag 
träffade Ulf Laurin, PLM:s 
vd, för en förhandling. Jag 

hade tidigare erbjudit ho-
nom att kommunen kunde 
ta över området och erbjöd 
honom noll kronor i ersätt-
ning. Laurin blev upprörd 
och när vi träffades medde-
lade Laurin att området var 
sålt till Stena Metall. Det 
skulle bli ett skrotupplag. Vi 
blev helt tagna och efter en 
stunds munhuggande kom 
vi överens om att kommu-
nen fi ck köpa området för 7 
miljoner. För mig gav Laurin 
kapitalismen ett ansikte, men 
vi räddade detta attraktiva 
område från att få en död 
hand över sig. För oss var 
affären viktig för att skapa 
förutsättningar för nya jobb. 
Här blev Rune Sporre på 
Surte Åkeri en viktig kugge. 
Han hyrde direkt hamnen 
och lagerlokalerna. Hans 
verksamhet breddades och 
vi byggde också två större 
industrilokaler varav Kraf-
telektronik hyrde in sig i en 
av dem. Det blev en mängd 
nyetableringar och Surte fi ck 
nytt liv, berättar Evald.

PLM:s nedläggning av 
Surte glasbruk var bara bör-
jan på ett industrisamhälle i 
kraftig förändring. Wican-
ders korkfabrik i Älvängen 
hade också problem liksom 
Carlmarks. Det fi nska stats-
bolaget Neste förvärvade 
Tudor och senare även då-
varande Syntes som sedan 
bytte namn till Neste Poly-
ester. Samtidigt växte en 
miljörörelse sig allt starkare 
bland allmänheten i Ale. 
Demonstrationerna var hög-
ljudda och Evald minns att 
det kändes lite kontroversi-
ellt att Socialdemokraterna 
höll industrin under armar-
na samtidigt som protester-
na handlade om att värna 
uppväxtmiljön för nästa ge-
neration.

– Just då hade vi från 
kommunens sida fullt fokus 
på att rädda jobben, men 
när det till slut kom fram att 
Nestes fi nska ägare hade fört 
kommunen bakom ljuset när 
det gällde utsläpp och utlo-
vade åtgärder som inte verk-
ställts förklarade jag att deras 
förtroende var förbrukat. Vi 
krävde att de skulle stänga 
fabriken. Även när Eka ville 
etablera en ny fabrik i Stora 
Viken på strandängen väck-

tes en skarp opinion. Det 
blev inget av det heller. Fö-
retaget lade ner planeringen, 
säger Evald.

Kommundelar
Industrin och miljökämpar-
na var på kollisionskurs med 
industrin och kommunen 
försökte hålla balansen.

En annan miljökamp 
uppstod när Göteborgsre-
gionens kommuner skulle 
enas om platser för framtida 
soptippar. Alla kommuner 
skulle komma med ett för-
slag. Arne Adiels pekade ut 
en vacker dalgång i Kilanda 
och protesterna var lika vän-
tade som planerade.

– Det var ett politiskt räv-
spel. Jag spelade med, men 
den största räven var Arne 
som regisserat upplägget. 
Motståndsrörelsen drevs av 
kunnige Gunnar Lindgren. 
Protesterna organiserades i 
gruppen ”Mot Kilandatip-

pen”. Jag vidhöll kommu-
nens inställning, eftersom 
jag innerst inne visste att 
det aldrig skulle kunna bli 
verklighet. Den platsen med 
alla unika naturvärden hade 
aldrig godkänts vid en pröv-
ning. I GR ansågs däremot 
Ale som ansvarstagande som 
vågade peka ut ett område, 
berättar Edvald.  

Parallellt förberedde Ale 
kommun en rad förnyel-
ser. Det största och mest 
påtagliga var kommundels-
reformen. Syftet var att de-
mokratisera och knyta den 
kommunala verksamheten 
närmare befolkningen. 1984 
var den fullt genomförd med 
lokala nämnder och kom-
mundelskontor i Surte/Bo-
hus, Nödinge, Nol/Alafors, 
Älvängen och Skepplanda. 
Personal fl yttades ut från de 

centrala förvaltningarna.
– Jag hävdar fortfarande 

att det var bra för Ale – i alla 
fall just då. Vi kom närma-
re invånarna och inte minst 
föreningslivet. Jag minns att 
många av idrottsklubbarna 
rustade upp sina anläggning-
ar. I Skepplanda, Älvängen, 
Alafors och Nol fanns det en 
stark drivkraft och vilja att 
utföra det mesta själv med 
kommunalt stöd. På övriga 
orter fi ck idrottsplatserna 
skötas av kommunen. Vi hit-
tade samverkansformer som 
passade alla, säger Evald.  

Allmän förskola
Kommunaliseringen av sko-
lan var Ale som frikommun 
en stark pådrivare av. Via 
kommundelsnämnderna 
togs ett tydligt lokalt kom-
munalt ansvar för skolan.

– Vi var också tidigt ute 
med allmän förskola som 
vände sig till alla barn, oav-
sett föräldrarnas situation. 
Det var en jättereform och 
uppskattades av aleborna, 
minns Evald.

Äldreomsorgen var en 
hjärtefråga. Den utvecklades 
främst i samarbete med pen-
sionärsföreningarna.

– De visade att de kunde 
driva dagcentraler och caféer 
bättre än kommunen, så jag 
minns att vi hade ett väldigt  
bra utbyte med pensionärs-
föreningarna. Däremot var 
det större dramatik när vi 
tog beslut om nedläggning-
en av Trolleviks äldreboen-

de. Det var egentligen ar-
betsmiljöverket som dömde 
ut lokalerna. Protesterna var 
enorma och blev riksnyhet. 
Anhöriga arrangerade de-
monstrationståg och på ett 
av plakaten stod det; ”Laurin 
lade ner PLM – Evald Malm 
lägger ner Trollevik”. Det 
kostade oss fyra mandat i va-
let 1984, konstaterar han. 

Evald Malm var Ales an-
dra kommunalråd och trots 
att det har gått många år är 
minnena starkt. Mycket be-
ror på att han har hållit kon-
takt på olika sätt.

– Jag fortsatte länge att 
klippa mig hos Tommy i Äl-
vängen och när jag har haft 
ärenden till Göteborg har 
jag ofta tagit bilen till Ale. 
Utbyggnaden av väg och 
järnväg var spännande att 
följa. Det var något vi aldrig 
diskuterade på min tid. Inte 
heller trodde jag någonsin 
att Ale skulle få ett eget gym-
nasium. 

Han minns också att Ale 
hade många drivande entre-
prenörer som aktivt medver-

kade till att bygga ut orterna.
– Det var Karlssonbrö-

derna och Bengt Bengts-
son i Älvängen. I Surte var 
det Olle Skoglund som var 
den stora arkitekten bakom 
utvecklingen och i Alafors 
var det Emris Olsson som 
drev på.

Det politiska klimatet 
präglades främst av samför-
stånd och samverkan, men 
Evald vill gärna dela in det i 
två tidsepoker.

– Ja, det är tiden före och 
efter Jan A Pressfeldt, säger 
han och ett visst leende kan 
höras genom luren.

– Allt han sa var väl inte 
dumt, men visst ifrågasat-
te han oss som ingen annan 
hade gjort innan och vi fi ck 
en livlig debatt i fullmäk-
tige. Vi var sällan överens, 
men jag kom ändå att bli en 
ganska nära vän med Jan. Vi 
utbyter än idag julkort.

Fotnot: Kommundelarna upphörde 
1997 och Ale övergick till en central 
förvaltning.
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Han ledde Ale under krisåren

EVALD MALM

Ålder: 71
Bor: I Visseltofta i nordöstra 
Skåne med sin fru Agneta 
(f d Renne).
Gör: Pensionär med ett fåtal 
konsultuppdrag för fastig-
hetsägare.
Fritid: Träffar likasinnade 
på en del cafémöten och går 
igenom världsläget. ”För en 
stund förfl yttar vi makten till 
vårt fi kabord och försöker 
lösa konfl ikterna. Det blir en 
och annan insändare skriven 
också”.
Aktuell som Ales kommunal-
råd 1978-86. Evald Malm är 
socialdemokrat.

Evald Malm var nummer två i ordningen att svinga klubban som Kommunstyrelsens ordförande i Ale. 

Uppväxt i Visseltofta i ett hem som präglades av en mix av so-
cialdemokratiska värderingar och tio guds bud. Som 15-åring 
gick Evald en studiecirkel om S partipolitik, en form av parti-
skola. 18 år gammal, 1961, fl yttade han till Mölndal, där han 
fått jobb på Papyrus. Tre år senare började han på Eka Che-
micals i Bohus och företaget förmedlade snabbt en bostads-
rätt på orten. Evald blev engagerad i facket och värvades till 
Bohus Arbetarekommun. Ett av de första politiska uppdragen 
blev i kyrkofullmäktige i Nödinge församling. Efter valet 1970 
blev han suppleant i kommunfullmäktige och ordförande i Nö-
dinges fritidsnämnd. Han satt också med i gruppen som hade 
till uppdrag att planera för sammanslagningen av Nödinge, 
Starrkärr och Skepplanda kommuner. 1978 valdes Evald Malm 
till kommunalråd för Ale kommun. Ett uppdrag han behöll till 
1986, då han självmant valde att lämna över. 

EVALDS POLITISKA KARRIÄR

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Evald Malm om kommundelar, miljö-
protester och kampen för nya jobb

Det var ett po-
litiskt rävspel. 
Jag spelade 
med, men den 

största räven var Arne 
som regisserat uppläg-
get.
EVALD MALM 
OM ”KILANDA-TIPPEN”

ALES KOMMUNALRÅD 1974-2014
1974-77  Arne Adiels (S)
1978-86 Evald Malm (S)
1987-91  Sven Pettersson (S)
1992-94  Jan Skog (M)
1995-98  Sven Pettersson (S)
1998-06  Inga-Lill Andersson (S)
2007-10  Jarl Karlsson (S)
2010- Mikael Berglund (M)
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legor inom politiken som 
blev irriterade. Jag fi ck ta 
mycket skit.

Ale kommun var vid den-
na tidpunkt i en pressad si-
tuation. PLM hade precis 
stängt Surte glasbruk och 
hundratals jobb hade gått 
förlorade. Arne Adiels hade 
redan innan Evalds tillträde 
tagit fl era regeringskontak-
ter.

Erbjöd noll kronor
– Det var ett tufft läge och 
första uppdraget blev att 
försöka komma över Surte 
västra industriområde med 
hamnen och lagerlokalerna. 
Jag minns hur Roland Hen-
ningsson, Göte Frid som 
då var landshövding, och jag 
träffade Ulf Laurin, PLM:s 
vd, för en förhandling. Jag 

hade tidigare erbjudit ho-
nom att kommunen kunde 
ta över området och erbjöd 
honom noll kronor i ersätt-
ning. Laurin blev upprörd 
och när vi träffades medde-
lade Laurin att området var 
sålt till Stena Metall. Det 
skulle bli ett skrotupplag. Vi 
blev helt tagna och efter en 
stunds munhuggande kom 
vi överens om att kommu-
nen fi ck köpa området för 7 
miljoner. För mig gav Laurin 
kapitalismen ett ansikte, men 
vi räddade detta attraktiva 
område från att få en död 
hand över sig. För oss var 
affären viktig för att skapa 
förutsättningar för nya jobb. 
Här blev Rune Sporre på 
Surte Åkeri en viktig kugge. 
Han hyrde direkt hamnen 
och lagerlokalerna. Hans 
verksamhet breddades och 
vi byggde också två större 
industrilokaler varav Kraf-
telektronik hyrde in sig i en 
av dem. Det blev en mängd 
nyetableringar och Surte fi ck 
nytt liv, berättar Evald.

PLM:s nedläggning av 
Surte glasbruk var bara bör-
jan på ett industrisamhälle i 
kraftig förändring. Wican-
ders korkfabrik i Älvängen 
hade också problem liksom 
Carlmarks. Det fi nska stats-
bolaget Neste förvärvade 
Tudor och senare även då-
varande Syntes som sedan 
bytte namn till Neste Poly-
ester. Samtidigt växte en 
miljörörelse sig allt starkare 
bland allmänheten i Ale. 
Demonstrationerna var hög-
ljudda och Evald minns att 
det kändes lite kontroversi-
ellt att Socialdemokraterna 
höll industrin under armar-
na samtidigt som protester-
na handlade om att värna 
uppväxtmiljön för nästa ge-
neration.

– Just då hade vi från 
kommunens sida fullt fokus 
på att rädda jobben, men 
när det till slut kom fram att 
Nestes fi nska ägare hade fört 
kommunen bakom ljuset när 
det gällde utsläpp och utlo-
vade åtgärder som inte verk-
ställts förklarade jag att deras 
förtroende var förbrukat. Vi 
krävde att de skulle stänga 
fabriken. Även när Eka ville 
etablera en ny fabrik i Stora 
Viken på strandängen väck-

tes en skarp opinion. Det 
blev inget av det heller. Fö-
retaget lade ner planeringen, 
säger Evald.

Kommundelar
Industrin och miljökämpar-
na var på kollisionskurs med 
industrin och kommunen 
försökte hålla balansen.

En annan miljökamp 
uppstod när Göteborgsre-
gionens kommuner skulle 
enas om platser för framtida 
soptippar. Alla kommuner 
skulle komma med ett för-
slag. Arne Adiels pekade ut 
en vacker dalgång i Kilanda 
och protesterna var lika vän-
tade som planerade.

– Det var ett politiskt räv-
spel. Jag spelade med, men 
den största räven var Arne 
som regisserat upplägget. 
Motståndsrörelsen drevs av 
kunnige Gunnar Lindgren. 
Protesterna organiserades i 
gruppen ”Mot Kilandatip-

pen”. Jag vidhöll kommu-
nens inställning, eftersom 
jag innerst inne visste att 
det aldrig skulle kunna bli 
verklighet. Den platsen med 
alla unika naturvärden hade 
aldrig godkänts vid en pröv-
ning. I GR ansågs däremot 
Ale som ansvarstagande som 
vågade peka ut ett område, 
berättar Edvald.  

Parallellt förberedde Ale 
kommun en rad förnyel-
ser. Det största och mest 
påtagliga var kommundels-
reformen. Syftet var att de-
mokratisera och knyta den 
kommunala verksamheten 
närmare befolkningen. 1984 
var den fullt genomförd med 
lokala nämnder och kom-
mundelskontor i Surte/Bo-
hus, Nödinge, Nol/Alafors, 
Älvängen och Skepplanda. 
Personal fl yttades ut från de 

centrala förvaltningarna.
– Jag hävdar fortfarande 

att det var bra för Ale – i alla 
fall just då. Vi kom närma-
re invånarna och inte minst 
föreningslivet. Jag minns att 
många av idrottsklubbarna 
rustade upp sina anläggning-
ar. I Skepplanda, Älvängen, 
Alafors och Nol fanns det en 
stark drivkraft och vilja att 
utföra det mesta själv med 
kommunalt stöd. På övriga 
orter fi ck idrottsplatserna 
skötas av kommunen. Vi hit-
tade samverkansformer som 
passade alla, säger Evald.  

Allmän förskola
Kommunaliseringen av sko-
lan var Ale som frikommun 
en stark pådrivare av. Via 
kommundelsnämnderna 
togs ett tydligt lokalt kom-
munalt ansvar för skolan.

– Vi var också tidigt ute 
med allmän förskola som 
vände sig till alla barn, oav-
sett föräldrarnas situation. 
Det var en jättereform och 
uppskattades av aleborna, 
minns Evald.

Äldreomsorgen var en 
hjärtefråga. Den utvecklades 
främst i samarbete med pen-
sionärsföreningarna.

– De visade att de kunde 
driva dagcentraler och caféer 
bättre än kommunen, så jag 
minns att vi hade ett väldigt  
bra utbyte med pensionärs-
föreningarna. Däremot var 
det större dramatik när vi 
tog beslut om nedläggning-
en av Trolleviks äldreboen-

de. Det var egentligen ar-
betsmiljöverket som dömde 
ut lokalerna. Protesterna var 
enorma och blev riksnyhet. 
Anhöriga arrangerade de-
monstrationståg och på ett 
av plakaten stod det; ”Laurin 
lade ner PLM – Evald Malm 
lägger ner Trollevik”. Det 
kostade oss fyra mandat i va-
let 1984, konstaterar han. 

Evald Malm var Ales an-
dra kommunalråd och trots 
att det har gått många år är 
minnena starkt. Mycket be-
ror på att han har hållit kon-
takt på olika sätt.

– Jag fortsatte länge att 
klippa mig hos Tommy i Äl-
vängen och när jag har haft 
ärenden till Göteborg har 
jag ofta tagit bilen till Ale. 
Utbyggnaden av väg och 
järnväg var spännande att 
följa. Det var något vi aldrig 
diskuterade på min tid. Inte 
heller trodde jag någonsin 
att Ale skulle få ett eget gym-
nasium. 

Han minns också att Ale 
hade många drivande entre-
prenörer som aktivt medver-

kade till att bygga ut orterna.
– Det var Karlssonbrö-

derna och Bengt Bengts-
son i Älvängen. I Surte var 
det Olle Skoglund som var 
den stora arkitekten bakom 
utvecklingen och i Alafors 
var det Emris Olsson som 
drev på.

Det politiska klimatet 
präglades främst av samför-
stånd och samverkan, men 
Evald vill gärna dela in det i 
två tidsepoker.

– Ja, det är tiden före och 
efter Jan A Pressfeldt, säger 
han och ett visst leende kan 
höras genom luren.

– Allt han sa var väl inte 
dumt, men visst ifrågasat-
te han oss som ingen annan 
hade gjort innan och vi fi ck 
en livlig debatt i fullmäk-
tige. Vi var sällan överens, 
men jag kom ändå att bli en 
ganska nära vän med Jan. Vi 
utbyter än idag julkort.

Fotnot: Kommundelarna upphörde 
1997 och Ale övergick till en central 
förvaltning.
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Han ledde Ale under krisåren

EVALD MALM

Ålder: 71
Bor: I Visseltofta i nordöstra 
Skåne med sin fru Agneta 
(f d Renne).
Gör: Pensionär med ett fåtal 
konsultuppdrag för fastig-
hetsägare.
Fritid: Träffar likasinnade 
på en del cafémöten och går 
igenom världsläget. ”För en 
stund förfl yttar vi makten till 
vårt fi kabord och försöker 
lösa konfl ikterna. Det blir en 
och annan insändare skriven 
också”.
Aktuell som Ales kommunal-
råd 1978-86. Evald Malm är 
socialdemokrat.

Evald Malm var nummer två i ordningen att svinga klubban som Kommunstyrelsens ordförande i Ale. 

Uppväxt i Visseltofta i ett hem som präglades av en mix av so-
cialdemokratiska värderingar och tio guds bud. Som 15-åring 
gick Evald en studiecirkel om S partipolitik, en form av parti-
skola. 18 år gammal, 1961, fl yttade han till Mölndal, där han 
fått jobb på Papyrus. Tre år senare började han på Eka Che-
micals i Bohus och företaget förmedlade snabbt en bostads-
rätt på orten. Evald blev engagerad i facket och värvades till 
Bohus Arbetarekommun. Ett av de första politiska uppdragen 
blev i kyrkofullmäktige i Nödinge församling. Efter valet 1970 
blev han suppleant i kommunfullmäktige och ordförande i Nö-
dinges fritidsnämnd. Han satt också med i gruppen som hade 
till uppdrag att planera för sammanslagningen av Nödinge, 
Starrkärr och Skepplanda kommuner. 1978 valdes Evald Malm 
till kommunalråd för Ale kommun. Ett uppdrag han behöll till 
1986, då han självmant valde att lämna över. 

EVALDS POLITISKA KARRIÄR

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Evald Malm om kommundelar, miljö-
protester och kampen för nya jobb

Det var ett po-
litiskt rävspel. 
Jag spelade 
med, men den 

största räven var Arne 
som regisserat uppläg-
get.
EVALD MALM 
OM ”KILANDA-TIPPEN”

ALES KOMMUNALRÅD 1974-2014
1974-77  Arne Adiels (S)
1978-86 Evald Malm (S)
1987-91  Sven Pettersson (S)
1992-94  Jan Skog (M)
1995-98  Sven Pettersson (S)
1998-06  Inga-Lill Andersson (S)
2007-10  Jarl Karlsson (S)
2010- Mikael Berglund (M)
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EXTRAÖPPET
SÖN 29 JUNI KL 11.00 – 14.00

         SE FLER ERBJUDANDEN P  WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

MONARK BAS, 3-VXL, DAM
Aluminiumram med lågt insteg,
cykelkorg, godkänt lås, belysning. 
Självriskeliminering och 
stöldskyddsmärkning ingår.
Färger röd, svart eller vit/rosa
Rek pris 3995:-

CRESCENT BMX
Aluminiumram och fjädrande 
framgaffel. Heltäckande 
kedjeskydd. Från ca 5 år eller 
110cm lång.
Rek pris 2195:-

CRESCENT RACER MODELL NANO
Aluminiumram, carbon framgaffel. 18-vxl 
Shimano tiagra/sora. Finns för både dam 
och herr. Rek pris 7995:-

6999:-

ÄLVÄNGENS CYKEL
NU ÄVEN

WEBSHOP!

3699:-

1999:-

30-50%

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Esprit, Triumph, Object, Twist & Tango, Tasty,  
Signature, Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

Dahlin, Oscar Jacobson, Sebago
Park Lane, Henri Lloyd, Jack & Jones, Selected

Dahlinväskan vanns av lott nr 42958

HERRKLÄDER

börjar torsdag 26/6

Sommar

Rean

Vi har öppet 
hela sommaren!

Ha en skön sommar!

ÄLVÄNGEN 

ÄLVÄNGEN. Det är inte 
bara sten som gäller 
för Patrik Nilsson på 
Blåtunga.

På senare tid har han 
även kastat sig in i fast-
ighetsmarknaden.

– Jag märker av ett 
ökat intresse för Ale i 
takt med att alla pussel-
bitar faller på plats.

Mark- och dekorsten fortsät-
ter alltjämt att vara huvudin-
riktningen för Patrik Nils-
son på Blåtunga. Faktum är 
att detta segment ökar hela 
tiden.

– Vi har ett fortsatt förtro-
ende från Byggmax och säl-
jer till deras butiker i Sverige 

och i Norge. Det handlar 
om två sorters sten, svensk 
sjösten och malmkross, som 
de vill ha på sitt centrallager. 
Nyligen fi ck vi en beställ-
ning på 184 ton, sten som 
skulle fram på en vecka, för-
klarar Patrik Nilsson.

– Krossen har gått på hög-
varv. Det är snabba ryck som 
gäller i den här branschen.

Patrik Nilsson har också 
funderingar på att börja till-
handahålla säckad jord, men 
något defi nitivt beslut är inte 
taget.

– Vi pratar i så fall om 
gigantiska volymer och då 
gäller det att vi klarar av han-
teringen. Jag har varit och 
tittat på nya maskiner som i 
så fall skulle bli aktuella.

Vad Patrik Nilsson redan 
involverat sig i är fastighets-
marknaden. Sedan en tid 
tillbaka förfogar han över sex 
fastigheter i Älvängen.

– Jag tittar på fl er objekt i 
centrum med omnejd.

Patrik har för närvarande 
ett 30-tal hyresgäster, men 
det fi nns plats för fl er.

– Det fi nns lediga lokaler, 
både förråd, kontor och af-
färslokaler.

Varför detta sidospår?
– Jag har jobbat med sten 

i 25 år och kommer inte att 
arbeta med det i all framtid. 
Jag ser en potential för Ale i 
allmänhet och för Älvängen 
i synnerhet, avslutar Patrik 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

– Patrik Nilsson tror stenhårt på Älvängen
Fortsätter förvärva fastigheter

 Sten är inte det enda som Patrik Nilsson på Blåtunga sysselsätter sig med. Han äger också ett 
 antal fastigheter i Älvängen, butikslokaler men även förråd och kontor. 
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

KOMMANDE BOSTÄDER

BR Bruksvägen 3a - Surte

BR Skolvägen 5a - Bohus

Villa Stinsvägen 30 - Alvhem

Villa Nytorpsvägen 1 - Älvängen

Villa Grunne 145 – Nol

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 2 075 kr/
månad. EP 118 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 8 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 56 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 889 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Björkvägen 7. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE BOHUS 3 rok, 90+50 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 954 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Fagerhultsvägen 1. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 125 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 580 000 kr/bud. TOMT 4 213 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Grimsäng 315. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE HÅLANDA 2 rok, 35 kvm

S
M
S
:A

6
1
8
0
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

ALE SURTE 8 rok, 181+87 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 1 474
kvm. EP 117 kWh/m²/år. Fridhemsvägen 1. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 9 rok, 205+46 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 390 000 kr/bud. TOMT 990 kvm
arrenderätt. VISAS Ring för tidsbokning. Fågeldammsvägen
20. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE SURTE 2 rok, 30 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 17 ha.
EP 156 kWh/m²/år. Ranneberg Västergård 325. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 80 kvm
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VARUDEKLARERAT*

Lars Erik Eriksson, Daniel Eriksson, Sandra Andersson, Nadia Largo Westin, Niclas Hylander, Monica Carlsson, Marie Engström , Danijela Todorovic

Välkommen att kontakta oss! Alebutiken, Ale Torg , -  .

BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 19 juni
Trafi kolycka
Kollision mellan personbil 
och moped på Adolf Fredriks 
väg i Alvhem vid 21-tiden. 
Mopedföraren skadas men 
är vid medvetande när rädd-
ningspersonalen kommer 
fram.

Trafikolycka och miss-
tänkt rattfylleri. På E45 kör 
en personbil in i mitträcket 
vid norra Skepplandamo-
tet i södergående riktning. 
Föraren är en man född 
1978 och hemmahörande i 
Vargön.

Fredag 20 juni
Rattfylleri
På E45 i Nol iakttas en 
misstänkt rattfyllerist i 
en personbil som kör mot 
Göteborg. Det uppges att 
bilen krockat med mitträcket 
två gånger och färden går 
vidare mot Göteborg. På 
Marieholmsleden stoppas 
färden av polispatrull. Två 
personer i bilen medtas för 
provtagning då båda visar 
tydliga tecken på drogpåver-
kan. Passageraren misstänks 
för ringa narkotikabrott, eget 
bruk.

Vid pendelstationen 
bakom kiosken i Nol kont-
rolleras en personbilsförare 
som medtas för provtagning. 
Han misstänks för rattfyl-
leri. Föraren är en man född 
1951.

Lördag 21 juni
Kollision
På Björkvägen i Alafors 
kolliderar två bilar. Inga 
kända personskador, men en 
person chockas.

På Hövägen i Älvängen får 
en villa påhälsning av tjuvar 
under natten. Förövarna tar 
sig in via balkongdörren. 
Oklart vad som tillgripits.

Söndag 22 juni
Bilbrand
Nattlig bilbrand på Norra 
Klöverstigen i Nödinge. En 
anmälan skrivs.

Ett radhus på Kärrvägen i 
Nol utsätts för inbrott.

Villainbrott på Gamla 
Vägen i Älvängen. Förövarna 
går in via altanen. 

En häftig bilbrand utbröt på lör-
dagsnatten. Larmet gick till Rädd-
ningstjänsten kl 01.57 som 
snabbt var på plats. Branden 
ägde rum på Norra Klöverstigen i 
Nödinge, orsaken är inte fastlagd. 
En bil totalförstördes och även 
den jämte skadades.

Foto: Christer Grändevik 

Ännu en bilbrand i Nödinge

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!
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Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Båtresa med bil Varberg–Grenå eller Göteborg–Fredrikshamn, 2 nätter i 5-bädds campingstuga 
på Riis Feriepark, 2 dagars entré till LEGOLAND med över 50 attraktioner. Gäller under juni och 
augusti. Totalpris fr 3293:-/2 vuxna + 3 barn. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Ta med familjen på ett oförglömligt äventyr uppbyggt av 60 miljoner klossar. 
Över 55 spännande attraktioner och aktiviteter ingår i entrépriset. Res med 
oss och bo två nätter till priset av en nära LEGOLAND®. Dessutom går ni två 
dagar på LEGOLAND®  men betalar bara för en. Då har ni gott om tid att leka 
er igenom hela parken!

2 för 1 till LEGOLAND®

Everyone deserves a break.

/PERS

LEGOLAND® 

 659:-
BÅTRESA + 2 NÄTTER + 2 DAGARS ENTRÉ
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ROLLSBO. I torsdags 
var det nyinvigning av 
Barn- och ungdoms-
medicinsk mottagning i 
Kungälv.

Verksamheten har fått 
större och förbättrade 
lokaler samtidigt som 
organisationen utveck-
lats.

– Här fi nns en sam-
lad kompetens och vi 
servar fl era kommuner, 
däribland Ale, säger 
områdeschef Marie Glas 
Kullbratt.

På Barn- och ungdomsmedi-
cinsk mottagning, som är or-
ganiserade under Närhälsan 
– den offentliga primärvården 
i Västra Götaland, fi nns all 
tänkbar expertis samlad under 
ett och samma tak.

– Vi har byggt en centrali-
serad och robust verksamhet 
i Kungälv istället för små en-
heter i fl era kommuner. Ale 
hade ett lokalt utbud tidigare, 
men det var svårt att rekry-
tera specialister till en sådan 

liten mottagning. Här har vi 
många professioner samlade 
vilket innebär att vi kan ar-
beta tväryrkesmässigt. Som 
exempel kan en psykolog ar-
beta tillsammans med en die-
tist eller en läkare. Vid diffusa 
symtom, vilket är typisk för 
barn och unga, krävs att fl era 
yrkesgrupper hjälps åt, det är 
oerhört värdefullt, säger Ma-
rie Glas Kullbratt.

Positiv känsla
Lokalerna har genomgått ett 
rejält ansiktslyft och är nu-
mera utformade på ett mer 
välkomnande och barnvänligt 
sätt. Zebror, tigrar, elefanter 
och giraffer pryder väggarna i 
korridoren. Ett provtagnings-
rum är försett med djungelta-
pet och i stolen sitter ett go-
sigt kramdjur.

– Det är viktigt att barnen 
får en positiv känsla när de 
kommer till oss.

Vilka patienter är det 
som kommer till Barn- och 
ungdomsmedicinsk mot-
tagning?

– Vi jobbar nära vårdcen-
tralerna och skolhälsovården 
och barnsjukhuset skickar 
barn som vi fortsätter att följa 
hos oss. Hit kommer barn och 

ungdomar som kräver att spe-
cialister tittar på dem. Det kan 
bland annat gälla svåra aller-
gier, astma, barn som inte väx-
er, tarmsjukdomar, epilepsi, 
fetma och psykisk ohälsa och 
så vidare. Istället för att dessa 
unga patienter behöver bege 
sig till sjukhus, för att träffa 
barnläkare och barnsjukskö-
terska, så kommer de till oss.

– Vårt uppdrag är att ta 
hand om barn och unga som 
inte är så svårt sjuka att de 
behöver läggas in på sjuk-
hus. Vårt uppdrag är även 
att ta hand om den psykiska 
ohälsan, som inte kräver ett 
barn- och ungdomspsykia-
trisk omhändertagande på 
BUP. Vi kan se att primär-
vården behöver byggas ut 
med fl er barnpsykologer för 
att klara söktrycket från för-
äldrar. Vi önskar att vårdcen-
tralerna och vi gemensamt 
skulle kunna erbjuda barn 
och unga snabbare hjälp vid 
psykisk ohälsa. Det är unikt 
i Sverige att ha en sådan här 
verksamhet, med specialist-
vård för barn och unga, som 
lyder under primärvården, det 
fi nns endast i Södra Bohuslän 
och Göteborg, avslutar Marie 
Glas Kullbratt. 

Områdeschef Marie Glas Kullbratt visar de nyrenoverade lokalerna på Barn- och ungdomsmedi-
cinsk mottagning i Kungälv vars verksamhet vänder sig till invånarna i Ale kommun.

Primärvårdschef Peter Almgren, enhetschef Kristina Engström och områdeschef Marie Glas Kull-
bratt. 

– Enhet i Kungälv välkomnar alebor

Specialistvård
för barn och unga

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

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

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

KOMMANDE BOSTÄDER

BR Bruksvägen 3a - Surte

BR Skolvägen 5a - Bohus

Villa Stinsvägen 30 - Alvhem

Villa Nytorpsvägen 1 - Älvängen

Villa Grunne 145 – Nol

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 2 075 kr/
månad. EP 118 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 8 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 56 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 889 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Björkvägen 7. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE BOHUS 3 rok, 90+50 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 954 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Fagerhultsvägen 1. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 125 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 580 000 kr/bud. TOMT 4 213 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Grimsäng 315. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE HÅLANDA 2 rok, 35 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 1 006
kvm. EP B. VISAS Ring för tidsbokning. Tävlingsvägen 6.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 8 rok, 181+87 kvm

S
M
S
:A

5
7
7
5
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 1 474
kvm. EP 117 kWh/m²/år. Fridhemsvägen 1. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 9 rok, 205+46 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 390 000 kr/bud. TOMT 990 kvm
arrenderätt. VISAS Ring för tidsbokning. Fågeldammsvägen
20. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE SURTE 2 rok, 30 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 17 ha.
EP 156 kWh/m²/år. Ranneberg Västergård 325. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 80 kvm
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VARUDEKLARERAT*

Lars Erik Eriksson, Daniel Eriksson, Sandra Andersson, Nadia Largo Westin, Niclas Hylander, Monica Carlsson, Marie Engström , Danijela Todorovic

Välkommen att kontakta oss! Alebutiken, Ale Torg , -  .

BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 19 juni
Trafi kolycka
Kollision mellan personbil 
och moped på Adolf Fredriks 
väg i Alvhem vid 21-tiden. 
Mopedföraren skadas men 
är vid medvetande när rädd-
ningspersonalen kommer 
fram.

Trafikolycka och miss-
tänkt rattfylleri. På E45 kör 
en personbil in i mitträcket 
vid norra Skepplandamo-
tet i södergående riktning. 
Föraren är en man född 
1978 och hemmahörande i 
Vargön.

Fredag 20 juni
Rattfylleri
På E45 i Nol iakttas en 
misstänkt rattfyllerist i 
en personbil som kör mot 
Göteborg. Det uppges att 
bilen krockat med mitträcket 
två gånger och färden går 
vidare mot Göteborg. På 
Marieholmsleden stoppas 
färden av polispatrull. Två 
personer i bilen medtas för 
provtagning då båda visar 
tydliga tecken på drogpåver-
kan. Passageraren misstänks 
för ringa narkotikabrott, eget 
bruk.

Vid pendelstationen 
bakom kiosken i Nol kont-
rolleras en personbilsförare 
som medtas för provtagning. 
Han misstänks för rattfyl-
leri. Föraren är en man född 
1951.

Lördag 21 juni
Kollision
På Björkvägen i Alafors 
kolliderar två bilar. Inga 
kända personskador, men en 
person chockas.

På Hövägen i Älvängen får 
en villa påhälsning av tjuvar 
under natten. Förövarna tar 
sig in via balkongdörren. 
Oklart vad som tillgripits.

Söndag 22 juni
Bilbrand
Nattlig bilbrand på Norra 
Klöverstigen i Nödinge. En 
anmälan skrivs.

Ett radhus på Kärrvägen i 
Nol utsätts för inbrott.

Villainbrott på Gamla 
Vägen i Älvängen. Förövarna 
går in via altanen. 

En häftig bilbrand utbröt på lör-
dagsnatten. Larmet gick till Rädd-
ningstjänsten kl 01.57 som 
snabbt var på plats. Branden 
ägde rum på Norra Klöverstigen i 
Nödinge, orsaken är inte fastlagd. 
En bil totalförstördes och även 
den jämte skadades.

Foto: Christer Grändevik 

Ännu en bilbrand i Nödinge

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!
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Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Båtresa med bil Varberg–Grenå eller Göteborg–Fredrikshamn, 2 nätter i 5-bädds campingstuga 
på Riis Feriepark, 2 dagars entré till LEGOLAND med över 50 attraktioner. Gäller under juni och 
augusti. Totalpris fr 3293:-/2 vuxna + 3 barn. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Ta med familjen på ett oförglömligt äventyr uppbyggt av 60 miljoner klossar. 
Över 55 spännande attraktioner och aktiviteter ingår i entrépriset. Res med 
oss och bo två nätter till priset av en nära LEGOLAND®. Dessutom går ni två 
dagar på LEGOLAND®  men betalar bara för en. Då har ni gott om tid att leka 
er igenom hela parken!

2 för 1 till LEGOLAND®

Everyone deserves a break.

/PERS

LEGOLAND® 

 659:-
BÅTRESA + 2 NÄTTER + 2 DAGARS ENTRÉ
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ROLLSBO. I torsdags 
var det nyinvigning av 
Barn- och ungdoms-
medicinsk mottagning i 
Kungälv.

Verksamheten har fått 
större och förbättrade 
lokaler samtidigt som 
organisationen utveck-
lats.

– Här fi nns en sam-
lad kompetens och vi 
servar fl era kommuner, 
däribland Ale, säger 
områdeschef Marie Glas 
Kullbratt.

På Barn- och ungdomsmedi-
cinsk mottagning, som är or-
ganiserade under Närhälsan 
– den offentliga primärvården 
i Västra Götaland, fi nns all 
tänkbar expertis samlad under 
ett och samma tak.

– Vi har byggt en centrali-
serad och robust verksamhet 
i Kungälv istället för små en-
heter i fl era kommuner. Ale 
hade ett lokalt utbud tidigare, 
men det var svårt att rekry-
tera specialister till en sådan 

liten mottagning. Här har vi 
många professioner samlade 
vilket innebär att vi kan ar-
beta tväryrkesmässigt. Som 
exempel kan en psykolog ar-
beta tillsammans med en die-
tist eller en läkare. Vid diffusa 
symtom, vilket är typisk för 
barn och unga, krävs att fl era 
yrkesgrupper hjälps åt, det är 
oerhört värdefullt, säger Ma-
rie Glas Kullbratt.

Positiv känsla
Lokalerna har genomgått ett 
rejält ansiktslyft och är nu-
mera utformade på ett mer 
välkomnande och barnvänligt 
sätt. Zebror, tigrar, elefanter 
och giraffer pryder väggarna i 
korridoren. Ett provtagnings-
rum är försett med djungelta-
pet och i stolen sitter ett go-
sigt kramdjur.

– Det är viktigt att barnen 
får en positiv känsla när de 
kommer till oss.

Vilka patienter är det 
som kommer till Barn- och 
ungdomsmedicinsk mot-
tagning?

– Vi jobbar nära vårdcen-
tralerna och skolhälsovården 
och barnsjukhuset skickar 
barn som vi fortsätter att följa 
hos oss. Hit kommer barn och 

ungdomar som kräver att spe-
cialister tittar på dem. Det kan 
bland annat gälla svåra aller-
gier, astma, barn som inte väx-
er, tarmsjukdomar, epilepsi, 
fetma och psykisk ohälsa och 
så vidare. Istället för att dessa 
unga patienter behöver bege 
sig till sjukhus, för att träffa 
barnläkare och barnsjukskö-
terska, så kommer de till oss.

– Vårt uppdrag är att ta 
hand om barn och unga som 
inte är så svårt sjuka att de 
behöver läggas in på sjuk-
hus. Vårt uppdrag är även 
att ta hand om den psykiska 
ohälsan, som inte kräver ett 
barn- och ungdomspsykia-
trisk omhändertagande på 
BUP. Vi kan se att primär-
vården behöver byggas ut 
med fl er barnpsykologer för 
att klara söktrycket från för-
äldrar. Vi önskar att vårdcen-
tralerna och vi gemensamt 
skulle kunna erbjuda barn 
och unga snabbare hjälp vid 
psykisk ohälsa. Det är unikt 
i Sverige att ha en sådan här 
verksamhet, med specialist-
vård för barn och unga, som 
lyder under primärvården, det 
fi nns endast i Södra Bohuslän 
och Göteborg, avslutar Marie 
Glas Kullbratt. 

Områdeschef Marie Glas Kullbratt visar de nyrenoverade lokalerna på Barn- och ungdomsmedi-
cinsk mottagning i Kungälv vars verksamhet vänder sig till invånarna i Ale kommun.

Primärvårdschef Peter Almgren, enhetschef Kristina Engström och områdeschef Marie Glas Kull-
bratt. 

– Enhet i Kungälv välkomnar alebor

Specialistvård
för barn och unga

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

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

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?
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ALE. Det blev bättre 
väder än vad prognosen 
först skvallrade om.

Solsken och en behag-
lig temperatur gjorde 
att midsommarfi randet 
runtom i Ale lockade 
många besökare.

I Prästlund var publik-
rekordet nära att ryka.

Hembygdsgården Grönköp 
i Skepplanda, Vimmervi 
idrottsplats i Nödinge och 
Prästalunds hembygdsgård 
i Starrkärr. Tre platser i Ale 
kommun som erbjuder tra-
ditionellt midsommarfi rande 
med dans runt stången, fi sk-
damm och servering.

Arrangörerna på dessa 
orter hade all anledning att 
vara nöjda med hur dagen 

utvecklade sig. De vädermäs-
siga förutsättningarna gick 
inte att klaga på vilket bidrog 
till en festlig och folklig in-
ramning.

I Prästalund noterades 
över 900 betalande besöka-
re och därtill väldigt många 
barn. 

– Rekordnoteringen från 
2010 då vi hade över 1 000 
personer som löste entré står 
sig dock fortfarande, konsta-
terade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.

Stångresning på Grönköp.

Dansen går i Skepplanda.

Meja Atterskog och Alice Gustafsson får hjälp i dansen av Jessi-
ca Carlsson och Johnny Dahl.Eje Carlsson med midsommarklädda Isabell, snart 4 år. Mycket folk samlade på Vimmervi i Nödinge.

Långdans på fotbollsplanen. 

Över 900 personer löste entré för att ta del av midsommarfi-
randet i Prästalund.

Midsommarfika i fagra Prästalund.
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JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Festligt midsommarfi rande i Ale
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NÖDINGE. Birgitta 
Fredén har slutat.

I torsdags gjorde 
hon sin sista dag i Ale 
kommun – nu blir hon 
pensionär.

– Jag ska resa och 
umgås med barn och 
barnbarn, säger Birgitta 
till lokaltidningen.

Birgitta Fredén började sin 
anställning i Ale kommun 
1988 och har synts i många 
olika sammanhang sedan 
dess.

– Jag började som utreda-
re på kommunstyrelsens för-
valtning, blev kommun- och 
senare nämndsekreterare. 
Jag har arbetat som informa-
tionssekreterare och ansva-
rade för kommunens perso-
naltidning, berättar Birgitta 
som 2001 tilldelades uppdra-
get som folkhälsoplanerare.

Just folkhälsan är något 
som Birgitta Fredén kommit 
att arbeta med på senare år 
och faktum är att hon är dip-
lomerad folkhälsovetare.

– Att få skriva i personal-
tidningen är nog ändå det 
roligaste jag gjort i kommu-
nen. Jag gillar det spontana, 
att få träffa folk och jobba 
tillsammans med förenings-
livet. Segdragen byråkrati är 
inte min grej, säger Birgitta.

Avtackningen för Birgitta 
Fredén ägde rum i Nödinge 
och många dök på det öppna 
hus som arrangerats.

JONAS ANDERSSON

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

LÖSGODIS

599/HG

PROVKOLLEKTION FRÅN
MINGEL

GATTTIS TILL 13 RÄTT PÅ TIPSET TILL ER SOM KÖPTE ANDELAR I LÖRDAGS

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-
förseningar. Priserna gäller t o m 29/6 -2014 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 
varje dag

Gäller 25/6–29/6 2014

GAMMALDAGS GRÄDDGLASS
Triumf Glass. 2 liter. Olika sorter. 

/st

ALLT FLER UPPTÄCKER
VÅRT FANTASTISKA KÖTT!
 VILKEN ÄR DIN FAVORIT?

JAKOBSDALS
Bror Jakobs rökta, Mor matildas kokta.

Storpack 200g. Jfr. pris 125kr/kg. 
Ord. pris 35kr/st.

/st

LO

 för 

BBQ Smoke- en rökig  
grillkryddning för dig som gillar  
grillat med rökig karaktär.

BBQ Harmony- Härlig harmonisk 
smak av apelsin och kanel. 

Gourmetkryddad- Härligt  
smakrik extra saftig och  
genomkryddad grillkryddning. 

Vi kryddar och säljer karré, 
fläskfilé och fläskytterfilé. 
Alltid svenskt kvalitetskött.

Efter 26 år i Ale kommuns tjänst gjorde Birgitta Fredén sin sista 
arbetsdag i torsdags.

Birgitta Fredén har tackat för sig
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ALE. Det blev bättre 
väder än vad prognosen 
först skvallrade om.

Solsken och en behag-
lig temperatur gjorde 
att midsommarfi randet 
runtom i Ale lockade 
många besökare.

I Prästlund var publik-
rekordet nära att ryka.

Hembygdsgården Grönköp 
i Skepplanda, Vimmervi 
idrottsplats i Nödinge och 
Prästalunds hembygdsgård 
i Starrkärr. Tre platser i Ale 
kommun som erbjuder tra-
ditionellt midsommarfi rande 
med dans runt stången, fi sk-
damm och servering.

Arrangörerna på dessa 
orter hade all anledning att 
vara nöjda med hur dagen 

utvecklade sig. De vädermäs-
siga förutsättningarna gick 
inte att klaga på vilket bidrog 
till en festlig och folklig in-
ramning.

I Prästalund noterades 
över 900 betalande besöka-
re och därtill väldigt många 
barn. 

– Rekordnoteringen från 
2010 då vi hade över 1 000 
personer som löste entré står 
sig dock fortfarande, konsta-
terade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.

Stångresning på Grönköp.

Dansen går i Skepplanda.

Meja Atterskog och Alice Gustafsson får hjälp i dansen av Jessi-
ca Carlsson och Johnny Dahl.Eje Carlsson med midsommarklädda Isabell, snart 4 år. Mycket folk samlade på Vimmervi i Nödinge.

Långdans på fotbollsplanen. 

Över 900 personer löste entré för att ta del av midsommarfi-
randet i Prästalund.

Midsommarfika i fagra Prästalund.
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JONAS ANDERSSON
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Festligt midsommarfi rande i Ale
NUMMER 25         VECKA 26| 15

NÖDINGE. Birgitta 
Fredén har slutat.

I torsdags gjorde 
hon sin sista dag i Ale 
kommun – nu blir hon 
pensionär.

– Jag ska resa och 
umgås med barn och 
barnbarn, säger Birgitta 
till lokaltidningen.

Birgitta Fredén började sin 
anställning i Ale kommun 
1988 och har synts i många 
olika sammanhang sedan 
dess.

– Jag började som utreda-
re på kommunstyrelsens för-
valtning, blev kommun- och 
senare nämndsekreterare. 
Jag har arbetat som informa-
tionssekreterare och ansva-
rade för kommunens perso-
naltidning, berättar Birgitta 
som 2001 tilldelades uppdra-
get som folkhälsoplanerare.

Just folkhälsan är något 
som Birgitta Fredén kommit 
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– Att få skriva i personal-
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inte min grej, säger Birgitta.

Avtackningen för Birgitta 
Fredén ägde rum i Nödinge 
och många dök på det öppna 
hus som arrangerats.

JONAS ANDERSSON

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

LÖSGODIS

599/HG

PROVKOLLEKTION FRÅN
MINGEL

GATTTIS TILL 13 RÄTT PÅ TIPSET TILL ER SOM KÖPTE ANDELAR I LÖRDAGS

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-
förseningar. Priserna gäller t o m 29/6 -2014 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 
varje dag

Gäller 25/6–29/6 2014

GAMMALDAGS GRÄDDGLASS
Triumf Glass. 2 liter. Olika sorter. 

/st

ALLT FLER UPPTÄCKER
VÅRT FANTASTISKA KÖTT!
 VILKEN ÄR DIN FAVORIT?

JAKOBSDALS
Bror Jakobs rökta, Mor matildas kokta.

Storpack 200g. Jfr. pris 125kr/kg. 
Ord. pris 35kr/st.

/st

LO

 för 

BBQ Smoke- en rökig  
grillkryddning för dig som gillar  
grillat med rökig karaktär.

BBQ Harmony- Härlig harmonisk 
smak av apelsin och kanel. 

Gourmetkryddad- Härligt  
smakrik extra saftig och  
genomkryddad grillkryddning. 

Vi kryddar och säljer karré, 
fläskfilé och fläskytterfilé. 
Alltid svenskt kvalitetskött.

Efter 26 år i Ale kommuns tjänst gjorde Birgitta Fredén sin sista 
arbetsdag i torsdags.

Birgitta Fredén har tackat för sig
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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se

OMSTRUKTURERING 
av skola/förskola i Skepplanda

Ale-demokraterna arbetar 
för en bättre skola i hela Ale 
med början i Skepplanda.
Ale-demokraterna arbetar för en centralisering av skola 
F-6 till Alboskolan. Och en centralisering till Garnvindan 
av åldrarna 1-5 år där vi gärna ser en gemensam 
utveckling av Reggio Emilia-pedagogiken.

Ale-demokraterna vill med detta förslag skapa en bättre, 
tryggare och lugnare skolmiljö för barnen. Vi ser gärna 
att Alboskolan utvecklas tillsammans med föräldrar 
och lärare till en kommunal friskola. Vi vill utnyttja 
vårdcentralens hus till skolverksamhet och fritidsgård.

Detta förslag innebär:

 Att en röd tråd och trygghet skapas genom hela låg- och 
mellanstadiet.

 Likvärdig pedagogik för alla våra förskolebarn i yngre åldrar.

 Bättre utnyttjande av resurser och lokaler.

 Utveckling av Garnvindeskolan till en fantastisk utemiljö 
med grönytor för lek som berikar barnens naturintresse.

 En skolorganisation skapas istället för två.

 Effektivare utbytande av resurser som skall användas för 
utveckling av skolverksamheterna.

I SEPTEMBER 
väljer du vilken
skola du vill ha!
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Halka mitt i sommaren
Räddningstjänsten tvingades stänga av väg 1968 i höjd med Dalån förra tisdagen, då det inkommit 
larm om halka. Väl på plats kunde personal konstatera att någon spillt diesel eller olja över vägen. Det 
uppskattades till minst 20 liter och för att förhindra fortsatt halka sanerades vägen omgående.

I lördags inträffade en kollision mellan en personbil och en mindre skåpbil i korsningen Ledetvä-
gen-Björkvägen bakom kommunhuset i Alafors. Ambulans och räddningstjänst samt polis ryckte ut. 
Inga rapporter om allvarliga personskador i samband med krocken.
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Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

20%
På delar av 

klädkollektionen

Välkommen in önskar
Helen och Pernilla!

Nyheter hela 
sommaren!

Capirol Färg CARAT 

25% hela 
sommaren!
(Gäller 10 l burk)

Sommarspecial

Vaxdukar 49:-/m

Ale Torg 0303-962 72

Öppetider i sommar  
Mån-fre 10-18,  
Lördag 10-15

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

Vår- och sommar- 
erbjudanden i butiken

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

2 par enkelslipade 

Ett par vita och ett par solglasögon 

endast 

1875:-
Alla bågar i  

butiken ingår!

 Erbjudande!

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

Ord pris 174:-
149:-

Sommarpris

Maxosol 60k

Njut av solen!
Maxosol innehåller för huden 

viktiga vitaminer och mineraler 
och är därför ett perfekt  

komplement till solcreme!
Innehåller även naturligt  

betakaroten.

DDDDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGGEEEEEEEEENNNNNNNNNSSSSSSSSS LLLLLLLLLUUUUUUUUUNNNNNNNNNCCCCCCCCCHHHHHHHHH DDDDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGGEEEEEEEEENNNNNNNNNSSSSSSSSS KKKKKKKKKAAAAAAAAAKKKKKKKKKAAAAAAAAA

 kr  kr
Måndag-fredag

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv  0303-106 35

1 490:- 
Ord. 2 490:-
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– C-huset med kök, matsal och specialsalar är fuktskadat

Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M² ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 KR VISAS RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

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

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

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

Tungt bakslag för ”nya” skolan
NÖDINGE. Till hösten 
ska Himlaskolan och 
Kyrkbyskolan slås sam-
man i Ale gymnasium.

Anpassningen är i full 
gång, men projektet har 
fått ett tungt bakslag.

Det så kallade C-huset 
som ska användas till 
matsal och specialäm-
nen är fuktskadat.

De sista studenterna har 
lämnat Ale gymnasium. Nu 
anpassas skolan fullt ut till 
att fungera som högstadie-
skola. Kyrkbyskolans elev-
er har redan fl yttat in och 
till hösten får de sällskap av 
Himlaskolans.

C-huset, som tillhör den 
äldsta delen av Ale gymnasi-
um och som under 70-80-ta-
let var den lokala Konsum-
butiken, var när gymnasiet 
öppnade avsett för medieun-
dervisning. Här fi nns också 
en musikstudio och en enk-
lare teatersalong. Med åren 
har huset fått anpassa sig 
till lite av varje och för en 
tid sedan fl yttade Fritidsför-
valtningen in. Nu var tanken 

att C-huset skulle byggas 
om för att göra plats för un-
dervisning i specialämnen 
som slöjd och hemkunskap. 
I samband med att renove-
ringen inleddes upptäcktes 
en fuktskada i en vägg. En 
närmare besiktning avslö-
jade ännu större brister och 
nu utreds huruvida det över-
huvudtaget går att åtgärda. 
Det kan bli tal om att riva 
hela huset inklusive kök och 
matsal.

Utesluter inget
– Vi kan inte utesluta någon-
ting just nu. En fuktkonsult 
går igenom samtliga utrym-
men och vi jobbar samtidigt 
fram en plan B. Det här stäl-
ler till stora problem för våra 
verksamheter, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), som 
var ensam om att våga uttala 
sig i ärendet på måndagen.

– Alla är berörda och 
pressade av detta. Vi jobbar 
på många olika nivåer för att 
försöka underlätta. Det hän-
der i absolut sämsta tänkbara 
tillfälle. Vi har ingen tid att 
vinka på, utan måste ta be-
slut. Höstterminen är snart 
här och eleverna ska påver-
kas minimalt, helst inte alls. 
Det gäller att vara kreativ 

och hitta lösningar.
Han gör ingen hemlighet 

av att fuktskadorna som har 
upptäckts är omfattande.

– Det sitter djupt ner i 
bottenplattan och det enda 
som glädjer mig just nu är 

att ingen har lidit. Fram till 
nu har vi ju haft verksamhet 
i huset, men ingen har rap-
porterat att de känt något.

Utb i ldn ingsnämnden 
kommer inte att avvakta, 
utan krävs det beslut för att 

projektet ska kunna fort-
skrida kommer nämnden att 
kallas samman omgående 
sommaren till trots.

– Nu gäller att fastställa 
skadornas omfattning och 
konsekvenser av dem. Sen 

är det bara att diskutera al-
ternativen. Skulle kök och 
matsal vara drabbat är det ett 
hårt slag, men vi har central-
köket på nära avstånd så lös-
ningar fi nns, avslutar Mikael 
Berglund.

C-huset är fuktskadat. Vill det sig illa måste det rivas. Det var när lokalerna skulle anpassas till slöjd- och hemkunskapsalar som 
fuktskadorna upptäcktes. Nu kan även matsalen vara drabbad. Det är stora verksamheter som det måste hittas utrymmen för.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Torsdag 26 juni Örjan

Torsdag 3 juli  Nightlive

Torsdag 10 juli  Rock Circus

Torsdag 17 juli  Mange

Torsdag 24 juli  Nightlive

Torsdag 31 juli Rock Star

Torsdag 7 aug  Rock Circus

Torsdag 14 aug  Arvingarna

Fredag 29 aug Sommarfinal   
  Haaks & Örjan

Missa inte sommarens roliga!

Mat, dryck, musik och hög  
stämning. 

Boka vår trubadurbuffé för att  
försäkra dig om de bästa platserna 
vid älvkanten! Entré 100 kr.

DJ: Tompa.

Åldersgräns: 18 år.

Spara sommarens  
höjdpunkter så att du  

inte missar något.

Mycket på gång 
hos Alebyggen

Projekt Änggatan i Älvängen ska inrymma totalt 75 lägenheter, hyresrätter, varav 24 blir avsedda för ett så kallat trygghetsboende. Rit-
ningen föreställer fasaden mot sydväst granne med Café Blå. Huset påminner mycket om bankhuset som byggdes på Göteborgsvägen.

Mycket på gång hos Alebyggen. Sven Burgren gläds åt att flera projekt nu går mot sitt slutförande, åt-
minstone när det gäller planeringen. Nu ska de bara byggas.

NÖDINGE. Byggnatio-
nen har tagit fart i Ale 
och då hänger Alebyg-
gen på.

I juli är det byggstart 
för 24 nya hyresrätter i 
Alafors och till årsskif-
tet kan projekt Ängga-
tan i centrala Älvängen 
med 75 lägenheter 
starta om allt faller på 
plats.

– Vi har ännu mer på 
gång, hälsar Sven Bur-
gren med ett leende.

Området vid Furulund i Al-
afors har fått vänta av många 
olika orsaker. För drygt tio 
år sedan hölls de första sam-
råden med intresserade orts-
bor. Tanken var att bygga ett 
nytt område med så kallad 
kooperativ hyresrätt. Nu när 
projektet äntligen är redo 
för byggstart har mycket 
förändrats. Det blir istället 
24 hyresrätter kompletterat 
med 15 bostadsrätter. Hy-
resrätterna byggs i tre olika 
hus med åtta lägenheter i 
varje.

– Det känns väldigt kul 
att vi nu kan komma igång. 
Intresset för våra lägenheter 
har alltid varit stort i Alafors, 
säger Sven Burgren.

På Änggatan i Älvängen 
blir det hela 75 nya hyresrät-
ter. 24 av dem ska tillhöra en 
del som anpassas för så kall-
lat trygghetsboende. Dessa 
kommer ha tillgång till ett 
gemensamhetsutrymme och 
det ska även fi nnas personal 
tillgänglig.

De övriga 51 lägenheter-
na blir tvåor och treor.

Mindre lägenheter
– Det blir många mindre lä-
genheter. Vi har tittat på och 
försökt lära av Bo-Klok-kon-
ceptet för att få ner storleken. 
Det är ju trots allt det som 
främst avgör hyran, menar 
Burgren.

Tvåorna blir 50-61 kvm 
och treorna 63-80 kvm. 

I sommar sker en sista ut-
ställning, men det har varit få 
klagomål och nu är det sista 
åtgärdat.

– Målet är att fullmäktige 
ska kunna anta planen i no-
vember och att vi kan ta ett 
första spadtag efter årsskiftet, 
berättar Burgren som är im-
ponerad av älvängenborna.

– Ja, det måste jag säga. De 
håller ihop och är positiva. Vi 
har haft bra diskussioner hela 
vägen och det känns som 
att de verkligen välkomnar 
huset. Det var likadant när 
vi byggde ”bankhuset”. Då 
hade vi en synpunkt. Det var 
ICA-handlaren och han ville 
bara säga att han tyckte det 
var bra att vi byggde, säger 
Burgren och skrattar.

Återigen har Alebyggen 
anlitat Stig Karmalm som 
arkitekt och huset har drag 
som påminner om Alebyg-
gens senaste bygge i Älväng-
en.

Uppvärmningen blir fjärr-
värme och målet är energi-

åtgången ska nå 30% under 
standard.

Går allt som det ska hopp-
as Alebyggen att det ska vara 

klart för infl yttning till våren 
2016.

– Med detta och våra nya 
lägenheter i Kronogården så 

känns det som att vi har täckt 
upp ganska bra i Älvängen, 
avslutar Sven Burgren.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. När ungdo-
mar får tycka till dyker 
frågan om en skatepark 
alltid upp.

Nu vill Moderaterna i 
Ale utreda möjligheten 
att kanske till och med 
bygga en under tak.

– Fördelen är att den 
då kan användas året 
runt, men vad som är 
bäst får ungdomarna 
svara på, säger kommu-
nalråd Mikael Berglund 
(M).

En skatepark i Ale har stått 
högt upp på ungdomarnas 
önskelista. I samband med 
Påverkanstorgen där ung-
domar får chansen att ställa 
ansvariga tjänstemän och le-
dande politiker mot väggen 
har frågan lyfts vid ett fl ertal 
tillfällen. Mitt i valrörelsen 
kommer nu ett utspel som 
kan glädja den yngre gene-
rationen. Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale, Mikael 
Berglund (M), avslöjar för 
tidningen att han tagit kon-
takt med fastighetsägaren till 
Wicanders tidigare lokaler. 
Stenhaga Invest AB köpte 
den stora fastigheten på Äl-
vängens norra industriom-
råde i vintras och hyr nu ut 
delar av den.

– Det fi nns gott om plats 
kvar och min tanke är att 
utreda möjligheten till en 
inomhuspark för skate. Som 
jag har förstått saken är det-
ta ett nöje som idag lockar 
en stor grupp ungdomar. De 
åker många mil för att få åka 
i en skatepark. Istället för att 
våra killar och tjejer åker till 
Göteborg så kan väl göte-
borgarna få ta Alependeln 
till Älvängen, säger Mikael 
Berglund.

Tanken är nu att involvera 
ungdomsrådet. Det är många 
frågor som måste besvaras, 
inte minst om de gillar idén 
med en skatepark under tak.

– Det här projektet måste 
bygga på ett stort ungdoms-
infl ytande. Jag kan inget om 
det här, men från kommu-
nens sida kan vi skapa för-
utsättningar. Ales ungdomar 
behöver en attraktiv plats att 
hänga på och läget precis vid 
pendeln i Älvängen känns su-
veränt. Då blir skateparken 
tillgänglig för alla i Ale på ett 
närmast perfekt sätt, menar 
Berglund och fortsätter:

– Jag har haft ett första 
samtal med fastighetsägaren 
och han såg bara möjligheter, 
vilket är en förutsättning. Nu 
ska ungdomarna få säga sitt 
och sen får vi rita och räkna.

Daniel Claesson, en-
gagerad förälder i Alvhem, 
hade själv idéer på att försöka 
hjälpa ungdomarna med en 
inomhushall. Han blir själv-
klart glad över nyheten.

– Det är på tiden. Idag åker 
ungarna till Göteborg och 
det hade känts bättre om de 
stannat på närmare avstånd. 
Vid pendelstationen vinner 
man många fördelar eftersom 
den blir så lättillgänglig. Jag 
hoppas ungarna får chansen 
att vara med både på idésta-
diet och i förverkligandet. 
De vet hur de vill ha det och 
tillsammans med kommunen 
går det göra mer för pengar-

na, säger han.
Ett annat alternativ har va-

rit att bygger en i anslutning 
till Älvevi vid Aroseniussko-
lan i Älvängen.

– Det är ett uppslag som 
har hängt med en tid och som 
har drivits av både Älvängens 
IK och föräldrar. Det är ett 
alternativ, men jag tycker vi 
ska testa förslaget med en in-
omhushall först. Vi får bättre 
valuta för pengarna om den 
kan användas året runt och 
vara lätt att nå för alla ung-
domar i Ale, avslutar Mikael 
Berglund.

PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ

Skatepark i den gamla kork- och kapsylfabriken i Älvängen kan bli verklighet. Utrymmet finns och Moderaterna vill utreda frågan.

ALE. För ett år sedan 
trädde LOV:en till kraft 
i Ale.

Det innebär att perso-
ner med rätt till hem-
tjänst har möjlighet att 
välja annan utförare än 
kommunen.

Idag har endast sju 
personer utnyttjat det 
och de rödgröna vill i 
händelse av en valseger 
avvckla LOV:en snarast.

Lagen om valfrihet inom 
hemtjänsten är en av de frå-
gor som skiljer Alliansen mot 
det rördgröna blcket. Nu lo-
var Vänsterpartiet att verka 
för en snabb avveckling om 
de får förtroendet att leda Ale 
efter valet.

– Ja, det är en av de frågor 
som vi anser mest angelägna 
att driva. LOV:en är ett dyrt 
fi asko. När endast sju perso-
ner har valt att utnyttja den 
har aleborna egentligen redan 
sagt vad de tycker. LOV:en 
innebär en kostnadsökning 
för Ale kommun. De privata 
utförarna ska granskas, kont-
rolleras och administreras. 
Det kostar och eftersom det 
inte fi nns någon efterfrågan 
är det bortkastade pengar. Vi 
kommer föreslå att utreda en 
avveckling snarast möjligt, 
säger Vänsterpartiets listetta, 
Johnny Sundling.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Skatepark inomhus?Vänsterpartiet 
lovar avveckla 
LOV:en – Moderaterna vill utreda möjligheten
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Jag har blivit inspirerad, berörd och 
fått en massa ny kunskap på minsommarresa genom kommunen. 

Nu vill jag dela med mig av alebornas fantastiska berättelser, så luta dig bekvämt tillbaka i solstolen för nu åker vi.Johanna RoosSommarredaktör

Jag har blivit inspirerad, berörd och fått en massa ny kunskap på minsommarresa genom kommunen. Nu vill jag dela med mig av alebornas fantastiska berättelser, så luta dig bekvämt tillbaka i solstolen för nu åker vi.
Johanna Roos
Sommarredaktör
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Testosteronet fl ödar och 
körglädjen är ett faktum 
när vi befi nner oss i 
ett soldränkt Barcelo-
na redo att ta pulsen 
på helt nya Seat Leon 
Cupra.

Med spanskt tempe-
rament i ådrorna och 
ordentligt med krydda 
under huven är mo-
dellen pepprigare än 
någonsin.

Testbilens 280 häst-
krafter gör sig snabbt 
påminda och det är 
med ett stort leende på 
läpparna vi sätter oss 
bakom ratten.  

7 minuter, 58 sekunder och 
44 hundradelar. Siffrorna ta-
lar om det senaste rekordet 
för serietillverkade bilar med 
framhjulsdrift på Nürbur-
grings fruktade nordslinga 
och sattes av dagens testbil. 

Onekligen imponerande siff-
ror, speciellt om man jämför 
med andra effektstinna bilar. 
Tiden är nämligen snabbare 
än exempelvis Audi R8 V8, 
Corvette C6 och Porsche 911 
Carrera S. 

  
Ilsket röda ok

Seat Leon Cupra fi nns i två 
versioner och det är bara att 
välja mellan 265 (269 900:-
) eller 280 hästkrafter 
(282 900:-). Den vassare 
versionen har begåvats med 
svarta backspeglar, 19-tums 
fälgar, fetare bakvinge och 
givetvis emblem med siffror-
na 280. Jämför vi utseendet 
på vanliga Leon med Cupran 
så har luftintaget under den 
främre nummerplåten och de 
båda luftintagen på sidorna 
blivit större. 

Bakpartiet är ännu fräckare 
med sina dubbla avgasrör som 
sticker ut genom den sportiga 
diffusorn. Bromsoken är il-

sket röda och har fått texten 
”Cupra” ingraverat och det-
samma gäller även instegs-
listerna. LED-belysningen 
i dörrpanelerna har ett vitt 
sken, men ändrar man till 
körläget ”Cupra” så blir ljuset 
ilsket rött. Seaten har nämli-
gen begåvats med dynamisk 
chassireglering för att leva 
upp till vad utseendet lovar. 

Skönsjungande motor
Seat Leon Cupra rullar på 
riktigt duktigt på de spanska 
vägarna men för att kunna ta 
ut svängarna ordentligt beger 
vi oss till Castelloli. På test-
banan strax utanför Barcelona 
kommer bilen snabbt in i sitt 
rätta element och turbofyran 
på 280 hästkrafter arbetar 
på bra, vilket resulterar i att 
hundrastrecket nås på 5,7 
sekunder samtidigt som topp-
farten är 250. 

Start/stopp-teknik är stan-
dard liksom motorbroms-
återvinning och sexväxlad 
manuell låda. Lägger man 
till ytterligare 14 500 kronor 
så får man den sexväxlade 
dubbelkopplingslådan som 
även kan växlas manuellt med 
paddlar. I Cupra-läget svarar 
gasen snabbare och DSG-lå-
dan växlar kvickare, men även 
styrning och stötdämpning 
blir något fastare. 

Då sjunger motorn för full 
hals en sång som inte går att 
klaga på, men den är inte helt 
äkta då merparten av ljudet 
kommer från en ljudförstär-
kare. Men vad gör det? Även 
de största artisterna brukar ju 
ta hjälp av bakgrundssångare.

Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson

© CNP AB
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SERVICE 

AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE

4-HJULSINSTÄLLNING

DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK 

DÄCKCENTER

Sätter krydda på tillvaron

SEAT LEON CUPRA TSI 280 5-D

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 280 hk 
mellan 5 300-6 600 varv/
min. Max vridmoment: 350 
Nm mellan 1 750-5 300 
varv/min.  
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
automatlåda.
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fj äderben med undre 
triangellänk. Bak: multil-
änkaxel. 
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,2 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 263, längd 427, bredd 
182, höjd 143. 
Tjänstevikt: 1 421. Bränsle-
tank 50 liter.   
Prestanda: Toppfart 250 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 5,7 sek. 
Förbrukning/miljö: 6,7 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 155 g/km.
Pris: 297 400 kronor. 
Plus för: Snygg, tuff och 
sportig, vilken körglädje, 
motorljudet,DSG-lådan.
Minus för: Garantierna kunde 
varit bättre.

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

 Seat Leon Cupra TSI 280 5-d. 
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Alla dagar 10-19
+46 (0)526 40 054

Älvängen
Handelsplats
Alla dagar 10-18
0303 74 6037

För att undvika svullen mage 
och sura uppstötningar

60 kapslar

MUCOSA

Aptitdämpande, ökar 
fettförbränningen,
energi innan träning
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EXTREME

För behandling av
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150 kapslar

BIO-BILOBA
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Vinnarbutiken!
Kaffe 5:-

Mjukglass!

Lösgodis 390
kr/hg 

TVÅ PAR TILL 
PRISET AV ETT

DU FÅR DET ANDRA PARET PÅ KÖPET!

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

SE VÅR STORA  ANNONS PÅ SIDA 20

MR  JohanssonsRESTAURANG

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

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

BUDAPEST-
LÄNGD

69:-

FÄRSK LAXFILÉ

/KG

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

FRÅN DELIKATESSEN

ALLA  
SURDEGSLIMPOR :-

STORPACK

:-59 /ST

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

/ST19:-

18:-
5 FÖR

99:-
Max 2/hushåll

SERLA TOAPAPPER  
& HUSHÅLLSPAPPER

1490
/HG

VÅR EGEN  RÄKSALLAD

KYSKINKA

MELON

990
/KG

Cantaloupe, galia
och honungsmelon

990
/HG

/ST59:-

/ST5990

1 KG
KRONFÅGEL

KYCKLINGFILÉ

5 FÖR

99:-
Pulver & flytande

ARIEL TVÄTTMEDEL

SKALDJUR TILL  

LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 

FACEBOOK OCH 

SE BILLIGASTE 

PRISET DÄR.

/ST990

NEKTARINER/
PERSIKOR 1KG

Max 1 sida/kund



Vart fi rar man en även-
tyrslysten tjugoåring 
som dyrkas likt en gud i 
klassen?

Tja, naturligtvis där 
gudarna hör hemma – 
på Akropolis i Grekland.

Men det blir inget 
lugnt och sansat fi ran-
de, utan vi tar med oss 
födelsedagsbarnet på 
den ökända rallysträck-
an som ingår i Akropo-
lisrallyt. 

Häng med på ett tufft, 
skitigt, kittlande och 
vackert äventyr med 
Toyota RAV4.

Det fi nns mycket att fi ra just 
nu om man heter Toyota. 
RAV4 fyller tjugo år och det 
uppmärksammas över hela 
Europa med specialversio-
nen ”20th Anniversary” – 
utom i Sverige. 

Här kallas jubilaren ”Edi-
tion 50” då man istället fi rar 
att det är ett halvt sekel se-
dan varumärket hittade till 
Sverige. Året var 1964 och 
Toyota Crown fi ck de för-
sta kunderna att hosta upp 
16 900 kronor. 

Akropolisklippan höjer sig 
majestätiskt över den grekis-

ka huvudstaden och templet 
Parthenon är faktiskt världs-
berömt i bilkretsar. Marmor-
templet är nämligen inspira-
tionskälla till Rolls-Royce 
legendariska kylargrill och 
denna gudabenådade plats 
utgör starten för vårt egna 
lilla Akropolisrally. 

Toyota RAV4 är nu inne 
på fjärde generationen och 
utseendet liksom skriker ut: 
”jag är robust och stryktå-
lig”. Det känns naturligt-
vis tryggt när vi ska bestiga 
bergstoppar så höga att en-
bart molnen gör oss sällskap. 
Vår jubileumsmodell är 
fullsmetad med standardut-
rustning såsom backkamera, 

elektrisk baklucka, luftkon-
ditionering, pekskärm och 
18-tumsfälgar. 

Det vi saknar är en heder-
lig analog klocka då bäst-fö-
re-datumet för den digitala 
12-timmarsklockan känns 
passerat. Ett extra plus i kan-
ten ger vi istället till dörrar-
na som omsluter trösklarna, 
vilket gör att byxorna inte 
blir skitiga. 

Listig som en RAV
Toyota RAV4 Edition 50 
erbjuds med fyrcylindriga 
motorer: en bensinare på 
151 hästkrafter (270 800:-
) samt turbodieslar på 124 
(289 800:-) eller 150 hästar 

(303 800:-). 
Vårt äventyr genomfördes 

tillsammans med den mins-
ta dieseln och allt gick som 
smort trots den tuffa miljön. 
En lättarbetad sexväxlad ma-
nuell låda är standard tillika 
elektromagnetisk fyrhjuls-
drift. Arbetsprincipen är lik-
som tidigare framhjulsdrift 
vid normal körning men 

hamnar föraren i klistret så 
skickas kraften vidare till 
bakhjulen. 

Man kan även låsa kraften 
50/50 mellan axlarna, vilket 
fungerar upp till 40 km/h 
sedan återgår systemet till 
framhjulsdrift. Det blev ett 
tufft fi rande av tjugoåring-
en och efter ett par dagar i 
Akropolisrallyts hjulspår så 
har vår RAV4 bevisat att den 
tål och gillar tuffa tag. 

Naturligtvis spöade vi inte 

de gamla fartgudarna Carlos 
Sainz, Colin McRae eller 
Stig Blomqvist, men vi tog 
oss till målgången i Trikala 
med enbart en punktering i 
bagaget. Bilen som är listig 
som en RAV inger respekt!  

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

© CNP AB

VECKA 26         NUMMER 25|24 MOTOR

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

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

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

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

Gudabenådat rally

TOYOTA RAV4 EDITION 50 2,0 D4-D 

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamax-
lar och fyra ventiler per cyl. 
Max effekt: 124 hk vid 3 600 
varv/min. Max vridmoment: 
310 Nm mellan 1 600-2 400 
varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
dynamisk fyrhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fj äderben med undre 
triangellänk. Bak: dubbla 
länkarmar.
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 11,2 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 266, längd 457, bredd 
185, höjd 171. 
Tjänstevikt: 1 745. Bränsle-
tank 60 liter.
Prestanda:  Toppfart 180 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 11,0 sek. 
Förbrukning/miljö: 5,3 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 137 g/km.
Pris: 289 800 kronor. 
Plus för: Extrautrustad 
jubileumsmodell, rymlig och 
komfortabel, terrängegenska-
perna.
Minus för: Bara en digital 
12-timmarsklocka.

 Toyota RAV4 Edition 50 2,0 D4-D. 

Veckorna 27-30  
har vi sommaröppet!

 

Måndag - Fredag 06:30 – 17:00 Lördag 09:00 – 14:00
 Välkomna !

Beijer i Älvängen 
Tel: 075-241 7050 
www.beijerbygg.se

Öppettider
Mån-Fre 6.30–18.00 
Lör 9.00–14.00 

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

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

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Just nu extra bra 
rabatt vid renköp!

Sista söndagen för 
säsongen! Öppet 12-15

NUMMER 25         VECKA 26| 25MOTOR

Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
vardagar kl  08.00-13.00 
veckorna 28, 29, 30 , 31

Servicetelefon hela perioden
0303-74 20 20.

Telefontid 08.00 - 13.00
OBS! Begränsad service under perioden

Glad sommar!

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

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

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

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

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

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

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

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Det är förmodligen den vikti-
gaste lanseringen någonsin och 
kan avgöra märkets framtid. 
Nya XC90 är kinesägda Volvos 
i särklass viktigaste modell och 
ska lyfta göteborgarnas image 
och prestige till samma klass 
som värsta konkurrenterna. För 
att lyckas har man inte sparat 
på krutet och vi har fått en för-
sta ”sneak a peek” på interiören 
som hämtat sin inspiration från 
Tesla. 

  När XC90 presenteras 
för världspressen senare i år 
kommer den att ha detaljer 
som bara fi nns i futuristiska 
batteribilen Tesla. 

Volvo har läckt information 

i omgångar om vad som väntar 
oss, men än dröjer det länge 
innan stadsjeepen kommer att 
synas ute i trafi ken. 

Dagens XC90 skulle ha fått 
en ersättare långt tidigare med 
tanke på att det nu gått tolv år 
sedan världspremiären. Detta 
har lett till att man blivit rejält 
frånåkt av konkurrenterna 
som tagit fram nyare modeller, 
medan Volvo envist hållit fast 
vid sin gamla stadsjeep. 

En ny modell kostar klöver 
att ta fram och det är först 
nu med kinesiskt kapital en 
ersättare tagits fram. Det gäller 
att sticka ut om man ska lyckas 
och därför är det ett smart drag 

av Volvo att använda samma 
infotainmentteknik som sitter 
i den eldrivna lyxbilen Tesla. 
En 9-tums pekskärm ersätter 
de fl esta knapparna och det är 
innovativt, väcker intresse och 
kanske är det som får vinden 
att vända. 

Det är nämligen infosyste-
men som säljer i USA snarare 
än fräck karossform och stora 
hjul. Volvo sålde förra året lite 
över 400 000 bilar och inom 
fem år ska den siffran vara 
fördubblad. Det gäller alltså att 
nya XC90 blir en fullträff!

Carl-Ingemar Perstad
© CNP AB

XC90 pekar mot Tesla



Vart fi rar man en även-
tyrslysten tjugoåring 
som dyrkas likt en gud i 
klassen?

Tja, naturligtvis där 
gudarna hör hemma – 
på Akropolis i Grekland.

Men det blir inget 
lugnt och sansat fi ran-
de, utan vi tar med oss 
födelsedagsbarnet på 
den ökända rallysträck-
an som ingår i Akropo-
lisrallyt. 

Häng med på ett tufft, 
skitigt, kittlande och 
vackert äventyr med 
Toyota RAV4.

Det fi nns mycket att fi ra just 
nu om man heter Toyota. 
RAV4 fyller tjugo år och det 
uppmärksammas över hela 
Europa med specialversio-
nen ”20th Anniversary” – 
utom i Sverige. 

Här kallas jubilaren ”Edi-
tion 50” då man istället fi rar 
att det är ett halvt sekel se-
dan varumärket hittade till 
Sverige. Året var 1964 och 
Toyota Crown fi ck de för-
sta kunderna att hosta upp 
16 900 kronor. 

Akropolisklippan höjer sig 
majestätiskt över den grekis-

ka huvudstaden och templet 
Parthenon är faktiskt världs-
berömt i bilkretsar. Marmor-
templet är nämligen inspira-
tionskälla till Rolls-Royce 
legendariska kylargrill och 
denna gudabenådade plats 
utgör starten för vårt egna 
lilla Akropolisrally. 

Toyota RAV4 är nu inne 
på fjärde generationen och 
utseendet liksom skriker ut: 
”jag är robust och stryktå-
lig”. Det känns naturligt-
vis tryggt när vi ska bestiga 
bergstoppar så höga att en-
bart molnen gör oss sällskap. 
Vår jubileumsmodell är 
fullsmetad med standardut-
rustning såsom backkamera, 

elektrisk baklucka, luftkon-
ditionering, pekskärm och 
18-tumsfälgar. 

Det vi saknar är en heder-
lig analog klocka då bäst-fö-
re-datumet för den digitala 
12-timmarsklockan känns 
passerat. Ett extra plus i kan-
ten ger vi istället till dörrar-
na som omsluter trösklarna, 
vilket gör att byxorna inte 
blir skitiga. 

Listig som en RAV
Toyota RAV4 Edition 50 
erbjuds med fyrcylindriga 
motorer: en bensinare på 
151 hästkrafter (270 800:-
) samt turbodieslar på 124 
(289 800:-) eller 150 hästar 

(303 800:-). 
Vårt äventyr genomfördes 

tillsammans med den mins-
ta dieseln och allt gick som 
smort trots den tuffa miljön. 
En lättarbetad sexväxlad ma-
nuell låda är standard tillika 
elektromagnetisk fyrhjuls-
drift. Arbetsprincipen är lik-
som tidigare framhjulsdrift 
vid normal körning men 

hamnar föraren i klistret så 
skickas kraften vidare till 
bakhjulen. 

Man kan även låsa kraften 
50/50 mellan axlarna, vilket 
fungerar upp till 40 km/h 
sedan återgår systemet till 
framhjulsdrift. Det blev ett 
tufft fi rande av tjugoåring-
en och efter ett par dagar i 
Akropolisrallyts hjulspår så 
har vår RAV4 bevisat att den 
tål och gillar tuffa tag. 

Naturligtvis spöade vi inte 

de gamla fartgudarna Carlos 
Sainz, Colin McRae eller 
Stig Blomqvist, men vi tog 
oss till målgången i Trikala 
med enbart en punktering i 
bagaget. Bilen som är listig 
som en RAV inger respekt!  

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

© CNP AB
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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

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

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

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

Gudabenådat rally

TOYOTA RAV4 EDITION 50 2,0 D4-D 

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamax-
lar och fyra ventiler per cyl. 
Max effekt: 124 hk vid 3 600 
varv/min. Max vridmoment: 
310 Nm mellan 1 600-2 400 
varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
dynamisk fyrhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fj äderben med undre 
triangellänk. Bak: dubbla 
länkarmar.
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 11,2 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 266, längd 457, bredd 
185, höjd 171. 
Tjänstevikt: 1 745. Bränsle-
tank 60 liter.
Prestanda:  Toppfart 180 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 11,0 sek. 
Förbrukning/miljö: 5,3 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 137 g/km.
Pris: 289 800 kronor. 
Plus för: Extrautrustad 
jubileumsmodell, rymlig och 
komfortabel, terrängegenska-
perna.
Minus för: Bara en digital 
12-timmarsklocka.

 Toyota RAV4 Edition 50 2,0 D4-D. 

Veckorna 27-30  
har vi sommaröppet!

 

Måndag - Fredag 06:30 – 17:00 Lördag 09:00 – 14:00
 Välkomna !

Beijer i Älvängen 
Tel: 075-241 7050 
www.beijerbygg.se

Öppettider
Mån-Fre 6.30–18.00 
Lör 9.00–14.00 

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

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

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Just nu extra bra 
rabatt vid renköp!

Sista söndagen för 
säsongen! Öppet 12-15
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Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
vardagar kl  08.00-13.00 
veckorna 28, 29, 30 , 31

Servicetelefon hela perioden
0303-74 20 20.

Telefontid 08.00 - 13.00
OBS! Begränsad service under perioden

Glad sommar!

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

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

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

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

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

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

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

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Det är förmodligen den vikti-
gaste lanseringen någonsin och 
kan avgöra märkets framtid. 
Nya XC90 är kinesägda Volvos 
i särklass viktigaste modell och 
ska lyfta göteborgarnas image 
och prestige till samma klass 
som värsta konkurrenterna. För 
att lyckas har man inte sparat 
på krutet och vi har fått en för-
sta ”sneak a peek” på interiören 
som hämtat sin inspiration från 
Tesla. 

  När XC90 presenteras 
för världspressen senare i år 
kommer den att ha detaljer 
som bara fi nns i futuristiska 
batteribilen Tesla. 

Volvo har läckt information 

i omgångar om vad som väntar 
oss, men än dröjer det länge 
innan stadsjeepen kommer att 
synas ute i trafi ken. 

Dagens XC90 skulle ha fått 
en ersättare långt tidigare med 
tanke på att det nu gått tolv år 
sedan världspremiären. Detta 
har lett till att man blivit rejält 
frånåkt av konkurrenterna 
som tagit fram nyare modeller, 
medan Volvo envist hållit fast 
vid sin gamla stadsjeep. 

En ny modell kostar klöver 
att ta fram och det är först 
nu med kinesiskt kapital en 
ersättare tagits fram. Det gäller 
att sticka ut om man ska lyckas 
och därför är det ett smart drag 

av Volvo att använda samma 
infotainmentteknik som sitter 
i den eldrivna lyxbilen Tesla. 
En 9-tums pekskärm ersätter 
de fl esta knapparna och det är 
innovativt, väcker intresse och 
kanske är det som får vinden 
att vända. 

Det är nämligen infosyste-
men som säljer i USA snarare 
än fräck karossform och stora 
hjul. Volvo sålde förra året lite 
över 400 000 bilar och inom 
fem år ska den siffran vara 
fördubblad. Det gäller alltså att 
nya XC90 blir en fullträff!

Carl-Ingemar Perstad
© CNP AB

XC90 pekar mot Tesla
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LILLA EDET. Ska det bli 
tredje gången gillt för 
Streaplers?

Söndagen den 13 juli 
avgörs vem som blir 
”Årets dansband”.

– Oerhört hedrande 
att återigen vara nomi-
nerad i denna kategori, 
säger Streaplers trums-
lagare och populäre 
sångare Kjetil Granli.

På onsdag inleder Streaplers 
sin sommarturné i Sverige. 
Aldrig tidigare har almanack-
an varit så fulltecknad som 
just i år. Kjetil Granli lämnar 
bostaden i Lilla Edet för att 
tillsammans med sina kamra-
ter ge sig i väg norröver.

– Det är galet mycket! Vi 
har 24 spelningar inbokade i 
juli, så någon ledighet är det 
inte att tal om. Visst är det 
slitsamt, men samtidigt oer-

hört roligt. Det är en fröjd att 
få komma till folkparker och 
logar runt om i landet. Det är 
en inspirerande miljö, säger 
Kjetil Granli som tycker att 
livet som dansbandsmusiker 
är riktigt angenämt.

– Den nya plattan som vi 
släppte i våras, ”Hela veckan 
lång”, är den bästa vi gjort 
på tio år. Den har fått 9,9 
poäng av publiken ute på 
dansbanorna. De känner igen 

det gamla Streaplerssoundet 
samtidigt som det har skett 
en utveckling av vår musik. 
Vi får inte glömma bort att 
detta är första skivan där ing-
en av originalmedlemmarna 
fi nns med, säger Kjetil och 
fortsätter:

– Det har hänt mycket i 
Streaplers den senaste tiden. 
För ett år sedan slutade Hå-
kan Liljeblad och i februari 
fi ck vi en ny gitarrist i Hen-

rik Göransson. Vi har lyck-
ats bevisa att vi står oss starka 
även utan tvillingarna Lilje-
blad, som nu har tagit ett steg 
tillbaka och istället fi nns med 
bakom kulisserna.

Guldklaven, som fi rar 15 
år, är ett pris som delas ut un-
der Svenska dansbandsveckan 
i Malung. Streaplers är no-
minerade i kategorin ”Årets 
dansband” tillsammans med 
Arvingarna och Sannex.

– Det är riktigt bra band 
som vi kämpar mot. Vi hopp-
as att våra trogna fans ska 
ringa och rösta på oss. Det 
är nämligen folket som avgör 
vem som ska få utmärkelsen, 
förklarar Kjetil Granli, som 
för övrigt blev ”Årets trum-
mis” 2010.

Guldklavengalan sänds 
direkt i P4 söndagen den 13 
juli.

JONAS ANDERSSON

Streaplers årgång 2014. Från vänster Henrik Göransson, Anders Larsson, Kenny Samuelsson, Per Lundin och Kjetil Granli.

 Kjetil Granli från Lilla Edet fick en Guldklavel som ”Årets 
 trummis” 2010. Nu kan han få en ny Guldklavel då Streaplers 
 är nominerade till ”Årets dansband”. Guldklavengalan äger 
 rum i Malung söndagen den 13 juli. 

– Streaplers kan bli ”Årets dansband”

Tredje gången gillt?
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Vi kan
bättre!

LILLA EDET Camilla OlofssonPeder Engdahl
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LILLA EDET. Ska det bli 
tredje gången gillt för 
Streaplers?

Söndagen den 13 juli 
avgörs vem som blir 
”Årets dansband”.

– Oerhört hedrande 
att återigen vara nomi-
nerad i denna kategori, 
säger Streaplers trums-
lagare och populäre 
sångare Kjetil Granli.

På onsdag inleder Streaplers 
sin sommarturné i Sverige. 
Aldrig tidigare har almanack-
an varit så fulltecknad som 
just i år. Kjetil Granli lämnar 
bostaden i Lilla Edet för att 
tillsammans med sina kamra-
ter ge sig i väg norröver.

– Det är galet mycket! Vi 
har 24 spelningar inbokade i 
juli, så någon ledighet är det 
inte att tal om. Visst är det 
slitsamt, men samtidigt oer-

hört roligt. Det är en fröjd att 
få komma till folkparker och 
logar runt om i landet. Det är 
en inspirerande miljö, säger 
Kjetil Granli som tycker att 
livet som dansbandsmusiker 
är riktigt angenämt.

– Den nya plattan som vi 
släppte i våras, ”Hela veckan 
lång”, är den bästa vi gjort 
på tio år. Den har fått 9,9 
poäng av publiken ute på 
dansbanorna. De känner igen 

det gamla Streaplerssoundet 
samtidigt som det har skett 
en utveckling av vår musik. 
Vi får inte glömma bort att 
detta är första skivan där ing-
en av originalmedlemmarna 
fi nns med, säger Kjetil och 
fortsätter:

– Det har hänt mycket i 
Streaplers den senaste tiden. 
För ett år sedan slutade Hå-
kan Liljeblad och i februari 
fi ck vi en ny gitarrist i Hen-

rik Göransson. Vi har lyck-
ats bevisa att vi står oss starka 
även utan tvillingarna Lilje-
blad, som nu har tagit ett steg 
tillbaka och istället fi nns med 
bakom kulisserna.

Guldklaven, som fi rar 15 
år, är ett pris som delas ut un-
der Svenska dansbandsveckan 
i Malung. Streaplers är no-
minerade i kategorin ”Årets 
dansband” tillsammans med 
Arvingarna och Sannex.

– Det är riktigt bra band 
som vi kämpar mot. Vi hopp-
as att våra trogna fans ska 
ringa och rösta på oss. Det 
är nämligen folket som avgör 
vem som ska få utmärkelsen, 
förklarar Kjetil Granli, som 
för övrigt blev ”Årets trum-
mis” 2010.

Guldklavengalan sänds 
direkt i P4 söndagen den 13 
juli.

JONAS ANDERSSON

Streaplers årgång 2014. Från vänster Henrik Göransson, Anders Larsson, Kenny Samuelsson, Per Lundin och Kjetil Granli.

 Kjetil Granli från Lilla Edet fick en Guldklavel som ”Årets 
 trummis” 2010. Nu kan han få en ny Guldklavel då Streaplers 
 är nominerade till ”Årets dansband”. Guldklavengalan äger 
 rum i Malung söndagen den 13 juli. 

– Streaplers kan bli ”Årets dansband”

Tredje gången gillt?
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LILLA EDET Camilla OlofssonPeder Engdahl

Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19.

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Förskolor får nya namn
Som ett led i att förtydliga förskolan som egen skolform och att göra det lättare att hitta dit 

är det nu dags för de sista förskolorna att byta namn. Fr.o.m. 4 augusti 2014 gäller följande: 

Kaprifolen – Hjärtums förskola  Rödklövern – Solgatans förskola
Smultronstället – Ekaråsvägens förskola Solrosen – Fågelstigens förskola
Blåsippan – Klosterängens förskola  Blåklockan – Klosterängens förskola 

Fuxerna förskola.

» lillaedet.se/forskolor

Gratis gympa i sommar
Måndagar i juni och augusti, kl. 18-19

Ekaråsen

Under juni och augusti kör Korpen 

gympa utomhus. Träningen är gratis 

och du behöver inte vara medlem i 

Korpen. Alla är välkomna! 

Arrangör: Korpen med IK Bergaström 

som medarrangör

Evenemang & aktiviteter           » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN JUNI - JULI 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Nya bygglovsbefriade åtgärder
Från och med 2 juli får du bygglovsfritt utföra byggnadsåtgärder på din fastighet. Du får 

bland annat lov att bygga en komplementbyggnad på 25 kvm, bygga ut ditt hus med 15 

kvm eller inreda ditt enbostadshus med ytterligare en bostad. Byggnationen ska placeras 

minst 4,5 meter från tomtgräns.

Innan du startar bygget måste du dock göra en bygganmälan och få ett startbesked. 

Du kan läsa om de nya reglerna på boverket.se. Du är också välkommen att kontakta

kommunens bygglovshandläggarna för mer information.

» lillaedet.se/bygglovsfritt

Samhällsorientering 
Samhällsorientering är en utbildning om det 

svenska samhället, för dig som är 18-64 år 

och ny i Sverige. Ta kontakt med kommunens 

arbetsmarknadsavdelning för mer information, 

telefon: 0520-65 95 41

Svenskundervisning för

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för 

dig som inte har svenska som modersmål. Studi-

erna är inriktade på att du praktiskt ska kunna 

använda språket muntligt och skriftligt. 

För mer information, kontakta med vår Sfi-

samordnare på 0520-65 97 68 eller läs mer på

Kommunhuset
Växeln
Mobila poliskontoret
Arbetsförmedlingen

Sommartider
Simskola
Kommunen anordnar simskola för nybörjare födda 2008 eller 

tidigare, som är skrivna i kommunen. Simskolan äger rum

28 juli - 8 augusti vid Bodasjön, Prässebo. Det finns 50 platser och 

det är först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdag är 13 juli. 

Läs mer och anmäl dig på

» lillaedet.se/simskola

Badvattenprovtagning
Det finns tre kommunala badplatser i Lilla Edets kommun - 

Bodasjön, Lille Väktor och Borydsjön. Under badsäsongen tas bad-

vattenprover varannan vecka. Resultaten visar på badvattenkvalitet, 

temperatur och uppgifter om algblomning.

» lillaedet.se/badplatser

Öka din kunskap och kompetens

Sök höstens kurser
Du har fortfarande möjlighet att söka våra 

kurser på Lärcentrum, vuxenutbildning (kom-

vux) som startar till hösten. Vi erbjuder föl-

jande grundläggande och gymnasiala kurser:

Gymnasiekurser Grundläggande kurser

» lillaedet.se/vuxenutbildning

 Sommarboken
Pågår hela sommaren fram till 27 augusti.

Biblioteket, Lilla Edet

Du som är mellan 8-12 år kan under som-

marlovet vara med i bokklubben Sommar-

boken. Då får du en fin boklåda, bokmärken 

och massor av boktips. Boklådan kan du fylla 

med de böcker som du vill läsa i sommar. 

Läs mer om träffarna och om 

sommarboken på lillaedet.se/bibliotek. 

Sommarboken är gratis och arrangeras med 

stöd av Kultur i Väst och Kulturrådet.

 Skrivartävlingar
Under sommaren arrangeras 

skrivartävlingar för alla mellan 

6-19 år med temat ’Drömmar’.

De yngre barnen skriver och 

ritar en berättelse. Du som är 

14-19 år skriver en novell som 

är mellan 4-15 sidor.  

På lillaedet.se/skrivartavlingar 

kan du läsa mer om tävling-

arna. Senast 29 augusti vill vi 

ha ditt bidrag.

» tänkom.nu

Slamtömning
Önskar du slamtömning under en bestämd månad på året eller 

flera gånger per år – hör av dig minst en månad i förväg till Clean-

pipe på telefon 0520-104 14, måndag-onsdag, fredag kl. 8-12 och 

torsdag kl. 13-17. För mer information om enskilt avlopp och 

slamtömning gå in på

» lillaedet.se/slamtomning
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LÖDÖSE. Det var inte 
vilken onsdag som 
helst.

Boende på Soläng 
fi ck uppleva en härlig 
spadag.

Det bjöds paraplydrin-
kar och därefter kunde 
pensionärerna åtnjuta 
både massage och na-
gelvård.

För att komma i extra fest-
stämning inför midsommar-
afton bestämde sig persona-
len på Solängs äldreboende 
att ordna med en spadag för 
boende, men även omsorgs-
tagare utifrån var välkomna 
att delta.

Inledningsvis serverades 
svalkande paraplydrinkar 

och till det eleganta snittar 
med både räkor och lax. Mu-
sik strömmade ur högtalar-
na, visor med anknytning till 
sommaren.

Anna Abrahamsson ar-
betar som frilans, i tv och re-
klamsammanhang, som kläd- 
och hårstylist samt make up. 
I torsdags hade hon med sig 
sin utrustning till Soläng och 
först att sätta sig i stolen var 
Irma.

– Vad fi nt det blir, utbrast 
Irma belåtet.

I ett rum lite längre bort 
hade Harald tagit plats på 
massagebänken för att knå-
das av Emelie. Samtidigt 
passade någon på att få sina 
naglar fi xade inför somma-
rens stora högtid.

– Roligt att kunna bjuda 
våra boende på detta och vi 
vet att det uppskattas, säger 
enhetschef Annika Appel-
qvist. Anna Abrahamsson gör make up på Irma. Spadagen på Solängs äldreboende i Lödöse var ett upp-

skattat inslag.

Festdeltagarna bjöds på snittar av olika slag.

Harald passade på att få mas-
sage av Emelie.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Spadag på Soläng

LILLA EDET. Från Sim-
rishamn till Uddevalla 
och nu anställd av Lilla 
Edets kommun.

Henrik Olsson är 
sedan en tid tillbaka ny 
miljö- och bygglovschef.

– Tjänsten har varit 
vakant och därför har 
det varit en hel del 
saker att sätta sig in i, 
säger Henrik till lokal-
tidningen.

Henrik Olsson, 32, är ur-
sprungligen från Skåne, 
började som planarkitekt i 
Uddevalla kommun 2009. 
Nu tyckte han tiden var inne 
för en ny utmaning.

– I Uddevalla jobbade 

jag även fackligt med den 
centrala samverkansorgani-
sationen – Saco. Jag repre-
senterade Sveriges arkitekter 
i första hand. Jag har lärt mig 
mycket om chefskap, hur 
man motiverar anställda och 
så vidare.

– Som chef har du lättare 
att påverka, du har mer man-
dat. I min nya roll handlar 
det om att vara en superad-
ministratör som ger perso-
nalen de rätta förutsättning-
arna att kunna göra ett så bra 
jobb som möjligt.

Ditt första intryck av 
din nya arbetsplats?

– Kommunhuset som vi 
sitter i är väldigt fi nt. Annars 
är det uppdraget i sig som är 
det mest spännande och som 
fångat min uppmärksamhet. 

Det är snabba puckar som 
gäller och det gillar jag.

Hur ser du på fram-
tiden för Lilla Edets 
kommun?

– Det fi nns möjlighet att 
växa och framförallt är det 

Lödöse som har de stora för-
utsättningarna. Sedan kom-
mer det att smitta av sig även 
till andra orter i kommunen, 
avslutar Henrik Olsson.

JONAS ANDERSSON

Henrik Olsson är ny miljö- och bygglovschef i Lilla Edets 
kommun.

– Henrik Olsson ny
miljö- och byggchef

Vakans är tillsatt
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www.stc.se

DANSA HOS 
OSS I HÖST!

STREET DANCE, HIPHOP, STREET JAZZ 
OCH BALETT FRÅN 2–12 ÅR

KONTAKTA OSS FÖR 
MER INFORMATION

MED 35 ÅRS ERFARENHET HJÄLPER 
VI DIG VÄLJA RÄTT!

Välvårdade begagnade husvagnar 
och husbilar till bra priser!

VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Eura Mobil samt tillbehör WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE
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LÖDÖSE. Den mång-
hundraåriga handelsvä-
gen mellan Lödöse och 
Skara är nu framtagen 
som en vandrings- och 
pilgrimsled.

Den delsträcka, som 
går igenom Essunga 
kommun, invigdes 
i söndags i Furet, 
skogsallmänningen intill 
Essunga Station.

 
Invigningstalare i Essunga var 
Bo Björklund, författaren till 
bland annat de kända böcker-
na om Risveden och Kilanda. 
På programmet stod också 
bandklippning och informa-
tion om leden.

Genom medel från bland 
annat EU/Leader Västra Ska-
raborg har framtagning av 
denna led möjliggjorts. Ess-
unga kommun är projektägare

– Jag känner mig lättad att 
vi kommit så här långt. Det är 
roligt att fått vara med i denna 
utveckling, säger Bo Björk-
lund.

Han har främst varit aktiv i 
framtagandet av vandringsle-
den, som går från Lödöse till 
Essunga men har även varit 
engagerad i delen som går till 
Skara.

Man kan nu vandra hela 
sträckan på uppskyltade väg-
ar mellan Lödöse och Skara 
även om leden inte går exakt 
på samma ställen som den ur-
sprungliga handelsvägen.

– Den gamla ledens sträck-
ning gick på några ställen, 
som nu ägs av privata mar-
kägare. Det kan man förstå att 
de inte vill ha besökare inpå 
husknuten.

 Bo Björklund har varit in-
blandad i tre delprojekt om 
leder. Det första projektet, 
som handlade om leden mel-
lan Lödöse och Essunga, har 
liksom det andra delprojektet, 
leden mellan Göteborg och 
Lödöse, avslutats.

– Det tredje delprojektet 
går mellan Lödöse och Vä-
nersborg och pågår till höst, 
informerar Bo Björklund.

Bevandrad
Han är väl bevandrad i dessa 
områden och har stora kun-
skaper om gamla färdvägars 
betydelse. I två av de tre väl-
skrivna böckerna om Risve-
den skriver han tillsammans 

med Karl-Erik Andersson 
om den medeltida handelsvä-
gen, som gick mellan Lödöse 
och Essunga. Han har också 
vandrat åtskilliga mil både 
innan och under tiden böck-
erna skrevs.

– Intresset för området har 
varit stort och efterfrågan på 
information ökade så vi beslöt 
att skriva ner allt.

Tanken är att dessa leder 
på sikt skall ingå i ett större 
nät av vandrings- och pil-
grimsleder, som sträcker sig 
över hela Europa. En av väg-
arna – Lödöse-Skara – blir en 
delsträcka, som planeras att 
gå hela vägen mellan Nidaros 
i Norge och Santiago de 
Compostela i nordvästra Spa-
nien. Denna stad är en av Eu-
ropas viktigaste vallfartsorter 
för pilgrimsvandrare och hit 
går årligen miljontals perso-
ner från hela världen. Kända 
namn som heliga Birgitta och 
hennes make Ulf Gudmars-
son har också vandrat denna 
led.

På några ställen längs le-
den fi nns det välbevarade 
spår kvar i form av så kallade 
hålvägar. En hålväg är en stig, 
som användes under med-
eltiden och in på 1600-talet. 

På dessa stigar färdades de 
resande till fots eller till häst 
och genom århundraden av 
slitage nöttes marken till en 
”urholkad” stig. Tydliga och 
markerade spår fi nns kvar 
ibland annat Furet, Essunga 
kommun.

Enligt professor Dick 
Harrison är denna gamla 
handelsväg unik och bör upp-
märksammas mer.

– Tänk bort all kommuni-
kation som vi har idag – vägar, 
fl yg, tåg, TV, radio, telefoner 
av alla slag, tidningar och tid-
skrifter, facebook, hemsidor 
och all övrig datakommuni-
kation; hålvägarna är mycket 
större därför att dessa var det 
enda sättet att kommunicera 
på under denna tidsperiod. 
Det fi nns få platser i Europa 
där de är så välbevarade som 
här! Och gör det fort; Ni är 
först! Ta fram vykort, foldrar, 
boende, matställen – allt med 
hålvägar i fokus. Vad gäl-
ler den gamla handelsvägen 
Lödöse-Skara; bygg vidare 
på den. Det är dock ett för-
hållandevis svårt projekt ef-
tersom det krävs omfattande 
resurser.

Dick Harrisons råd har 
man i projektet tagit fasta på 

– den medeltida handelsvä-
gen mellan Lödöse och Skara 
med sin spännande historia 

har tagits fram och skyltats 
upp. Därmed är den kän-
da handelsvägen i sin helhet 

framtagen som en vandrings- 
och pilgrimsled.

Avsändare

Vandrings- och pilgrimsled invigd

Bo Björklund förrättade invigningen av vandrings- och pilgrimsleden mellan Lödöse-Skara. 

Ungdomarna i Lilla Edets 
kommun har idag ingen 
fritidslokal att gå till där de 
kan träffa sina kompisar, 
utöva sina fritidsintressen 
såsom musik, dans, matlag-
ning, olika hobbyverksam-
heter, spela spel/data etce-
tera. Ja, helt enkelt kunna 
gå och möta sina kompisar 
precis som övriga ungdomar 
kan i andra kommuner. 

Våra ungdomar behöver 
också ges möjlighet till 
social träning i olika ämnes-
områden som jämställdhet, 
mångfald och grupputveck-
ling.

Vi i Folkpartiet är ute 
efter att ge våra ungdomar 
en meningsfull, rolig och 
utvecklande fritid!
Vi vill att det startas ett 
försöksprojekt under två år i 

en eller fl era lokaler.
Vår tanke är att fritids-

gården skall hållas öppen 
mellan klockan 17.00-21.00 
och drivas i kommunens 
regi med anställda som är 
engagerade och intr esserade 
av ungdomar och ovanståen-
de frågor

Leif Kinnunen
Folkpartiet Lödöse/Lilla Edet

Varför fi nns det inga fritidsgårdar i Lilla Edets kommun?

– Gammal
handelsväg mellan 
Lödöse-Skara

Vi har öppet hela sommaren!
Men med något ändrade öppettider

10 juli - 1 augusti
Måndag - onsdag 10 - 17

Lunchstängt 13 - 14

Jourtelefon 0733-24 13 93

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

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

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 
Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Sängar från 
Stjärnbädden 

20% 
rabatt

7990:-
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Division 3 NV Götaland
Arvika – Ahlafors IF 0-3 (0-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein, Anders 
Andersson, Jesper Johannesson.
Matchens kurrar: Sebastian Hollstein 
3, Markus Hedberg 2, Henrik An-
dersson 1.

Vänersborgs FK 10 16 22
Kortedala IF 11 8 22
Lunden ÖBK 11 6 20
Skoftebyns IF 11 9 19
Gunnilse IS 10 19 18
Ahlafors IF 11 6 18
Säffl e FF 11 3 17
Kärra KIF 11 -2 14
Vänersborgs IF 11 -2 13
Stångenäs 11 -18 9
Kungshamn 11 -18 8
IK Arvika Fotboll 11 -27 6

Division 4 Västergötland S
Edet FK – Brämhults IK 5-0 
(1-0)
Mål: Henrik Johansson, Tim Dalek, 
Nerkez Berisa, Victor Lundin, Andreas 
Ramm.

Borås AIK – Göta BK 4-1 (2-0)
Mål GBK: Marcus Olsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Främ-
mestads IK 2-2 (1-1)
Mål SBTK: Erik Häggström, Niclas 
Hylander.
Matchens kurrar: Patric Skånberg 
3, Jonathan Westlund 2, Alexander 
Andersson 1.

Division 6 Trollhättan
Wargöns IK – Alvhems IK 11-1 
(4-0)
Mål AIK: Självmål.

Hjärtums IS – Sjuntorps IF 0-0

Division 6D Göteborg
Neutrala – Nödinge SK 5-3 
(3-0)
Mål NSK: Simon Enyck, Rahel Faraj, 
Armin Duracak. Matchens kurrar: 
Simon Enyck 3, Wshyar Kotani 2, 
Ahmed Sheikh 1. 

Nol IK – Bosna IF 4-3
Mål NIK: Stefan Berntsson, Marcus 
Hansson, Daniel Halvorsen, Jonny 
Stenström. Matchens kurrar: Martin 
Eriksson 3, Fredrik Johansson 2, 
Jonny Stenström 1. 

Hålta IK – Älvängens IK 1-8 
(0-5)
Mål ÄIK: Johan Parinder 3, Oscar 
Gärdéus 2, Felix Rudin, Jonathan 
Malm, självmål.
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Filiph Jonemark 2, Niklas Ahlbom 1.

Nol IK 10 20 25
Finlandia-Pallo 11 17 25
Hälsö BK 11 23 23
Lundby IF 11 17 23
Neutrala IF 11 -10 18
Nödinge 10 12 16
Älvängens IK 11 24 14
Bosna IF 11 -4 11
Fotö GOIF 11 -16 9
Hålta IK 11 -37 6
Santos Cruzazul 10 -46 1

Division 7C Göteborg
Surte IS FK – Bjurslätt 5-3
Mål: Christofer Küchler 2, Robin 
Larsson, Peter Slak, Alen Kovacevic.
Matchens kurrar: Alen Kovacevic 3, 
Christian Larsson 2, Kenny Sorjonen 1.

Div 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – IFK Ulrice-
hamn 8-1 (5-0)
Mål SBTK: Josefi n Classon 2, Matilda 
Errind, Amanda Errind, Andrea 
Lindgren, Sandra Augustsson, Lotta 
Hillebjer, Emelie Johansson.
Matchens kurrar: Josefi n Classon 3, 
Sandra Alvenby 2, Amanda Errind 1.

Div 3 Göteborg, damer
Ahlafors IF – Hällesåker 1-1
Mål AIF: Moa Johansson. Matchens 
kurrar: Moa Johansson 3, Emma 
Gunnarsson 2, Mikaela Larsson 1.

FOTBOLL

ARVIKA. Tredje raka 
fullpoängaren bärgades 
i Arvika.

Ahlafors kan ta en 
fj ärde innan sommarup-
pehållet.

Sista hindret är 
Lunden ÖBK hemma på 
onsdag.

Ahlafors tvingades spela 
utan Mchael Hintze, Se-
bastian Johansson, Jo-
nathan Berntsson och även 
Jonathan Lindström. Den 
sistnämnde var nära en co-
meback efter skada, men 
valde att spara sig. Det blev 
således ånyo ett nytt inner-
mittfält. Anders Anders-
son fi ck denna gång spela 
tillsammans med Niclas 
Elving som gjorde årsdebut 
i den gulsvarta tröjan efter 

proffsäventyret i Nicaragua.
– Niclas ser fi n ut. Han 

kommer att bli en rejäl för-
stärkning. Nu fi ck han börja 
i en defensiv mittfältsroll, 
vilket kanske inte passar han 
perfekt. Efter ett tag bytte vi 
plats på honom och Sebas-
tian Hollstein. Helt klart är 
det offensivt som Elving har 
sina kvaliteter, säger AIF-trä-
naren Daniel Eriksson.

Sebastian Hollstein gav 
AIF ledningen på straff efter 
en spelad kvart, men förut-
om en pigg inledning var 
gästerna bleka i den första 
halvleken.

– Ja, det var helt klart 
vår sämsta insats för i år. 
Den långa bussresan satt i 
benen, men vi repade mod 
efter paus. Killarna spelar 
av matchen och vi bärgar 
poängen utan problem, men 
mot övriga lag krävs att vi 
spelar betydligt bättre, men-
ar Daniel Eriksson.

Jesper Johannesson utö-
kade till 2-0 efter 70 spelade 

NOL. Nol fortsätter att 
rada upp segrar i sexan.

Laget fi ck revansch på 
Bosna från premiärför-
lusten tidigare i vår.

Samtidigt tappade 
övriga topplag poäng, 
vilket gör att Nol nu 
rycker i toppen.

Nol har genomfört vårsä-
songen i division 6 D Gö-
teborg på ett strålande sätt. 
På torsdag avslutar de med 
derby mot Nödinge på Vim-
mervi IP. Förutom bortaför-
lusten mot Bosna i premi-
ären har laget bara tappat 
poäng mot Hälsö. Seger i 
derbyt skulle betyda serie-
ledning med tre poäng under 
sommaruppehållet.

Onsdagens utmaning be-
stod av ett taggat Bosna IF. 
Gästerna hade tyvärr för sin 
egen del dålig kontroll på 
humöret. Det blev till sist 
sju gula kort och ett rött. 
Matchen var svängig och un-
derhållande. Stefan Bern-
dtsson gav hemmalaget led-
ningen efter en halvtimme 
och det stod sig i paus. Bosna 
rivstartade den andra halvle-
ken och vände inom loppet 
av sex minuter till 1-2. Emir 
Skandic gick mot en hjäl-
teroll med två snabba mål, 

men skulle senare få vandra 
av planen efter två gula kort. 

Marcus Hansson kvit-
terade nästan omgående, 
men gästerna hade fått upp 
farten och gjorde 2-3 i 70:e 
minuten. Återigen replikera-
de Nol. Denna gång var det 
Jonny Stenström som satte 
3-3. Blott två minuter senare 
gjorde inhopparen Daniel 
Halvorsen segermålet. Gäs-
terna tappade humöret och 
domaren tvingades under de 

avslutande minuterna visa 
upp det gula kortet vid tre 
tillfällen samt som tidigare 
nämnts även det röda.

– Vi gör ingen kanonmat-
ch, men vinner till sist rätt-
vist. Starkt att komma igen 
efter två underlägen. Nu ser 
vi fram mot torsdagens der-
by som förhoppningsvis kan 
bli en pubikfest, säger Nol-
tränaren Peter Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. På lördag 
är det dags igen.

Årets stora fotbolls-
händelse i Ale enligt 
många.

Tjugo lag är anmälda 
till Skepplanda Korpcup.

Som traditionen bjuder ar-
rangeras Skepplanda Korp-
cup sista lördagen i juni. För 
många av spelarna är det 
enda gången som fotbolls-
skorna åker fram.

– Vi hoppas på en riktig 
folkfest. Har vi bara tur med 
vädret lär arrangemanget 

locka en hel del publik, säger 
Henrik Persson i SBTK:s 
cupkommitté.

De tjugo lagen är inde-
lade i sex grupper. Efter 
gruppspelet väntar A-B- och 
C-slutspel beroende på hur 
man placerar sig i tabellen.

– Finalen spelas strax efter 
klockan tre, så att vi är färdi-
ga i god tid innan damderbyt 
mellan Skepplanda BTK och 
Lödöse/Nygård som sätter 
punkt för denna fotbolls-
lördag på Forsvallen, säger 
Henrik Persson.

JONAS ANDERSSON

Nu är AIF ute 
på vinnar-
stråket igen!

Div 3 nordvästra Götaland
Arvika – Ahlafors IF 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Bosna IF 4-3

FOTBOLL

Tysken på språng. Sebastian Hollstein var Ahlafors IF:s stora härförare i bortamatchen mot Arvika 
som de gulsvarta vann med 3-0.

Korpcup på Forsvallen

På lördag avgörs Skepplanda Korpcup på Forsvallen.
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minuter och Anders Anders-
son satte spiken i kistan med 
en välriktad nick sju minuter 
före slutsignalen.

På onsdag är det dags för 
revanschmötet mot Lunden 
ÖBK där forna AIF-spelarna 
Michel Berntsson-Gonza-
les och Jonatan Henriks-
son huserar. Lunden vann 
vårmötet med klara 3-1.

– Det ska bli kul att mötas 

igen. Vi är ett helt annat lag 
nu. Jag hoppas vi kan komma 
upp i normal standard, då vet 
jag att vi kommer att ge Lun-
den en match. Till onsdag är 
Sebastian Johansson tillbaka, 
liksom Michael Hintze och 
troligtvis kan även Jonathan 
Lindström sitta med på bän-
ken.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol kan rycka i toppen!

Rasmus Johansson i en härlig aktion på Nolängen.
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Division 3 NV Götaland
Arvika – Ahlafors IF 0-3 (0-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein, Anders 
Andersson, Jesper Johannesson.
Matchens kurrar: Sebastian Hollstein 
3, Markus Hedberg 2, Henrik An-
dersson 1.

Vänersborgs FK 10 16 22
Kortedala IF 11 8 22
Lunden ÖBK 11 6 20
Skoftebyns IF 11 9 19
Gunnilse IS 10 19 18
Ahlafors IF 11 6 18
Säffl e FF 11 3 17
Kärra KIF 11 -2 14
Vänersborgs IF 11 -2 13
Stångenäs 11 -18 9
Kungshamn 11 -18 8
IK Arvika Fotboll 11 -27 6

Division 4 Västergötland S
Edet FK – Brämhults IK 5-0 
(1-0)
Mål: Henrik Johansson, Tim Dalek, 
Nerkez Berisa, Victor Lundin, Andreas 
Ramm.

Borås AIK – Göta BK 4-1 (2-0)
Mål GBK: Marcus Olsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Främ-
mestads IK 2-2 (1-1)
Mål SBTK: Erik Häggström, Niclas 
Hylander.
Matchens kurrar: Patric Skånberg 
3, Jonathan Westlund 2, Alexander 
Andersson 1.

Division 6 Trollhättan
Wargöns IK – Alvhems IK 11-1 
(4-0)
Mål AIK: Självmål.

Hjärtums IS – Sjuntorps IF 0-0

Division 6D Göteborg
Neutrala – Nödinge SK 5-3 
(3-0)
Mål NSK: Simon Enyck, Rahel Faraj, 
Armin Duracak. Matchens kurrar: 
Simon Enyck 3, Wshyar Kotani 2, 
Ahmed Sheikh 1. 

Nol IK – Bosna IF 4-3
Mål NIK: Stefan Berntsson, Marcus 
Hansson, Daniel Halvorsen, Jonny 
Stenström. Matchens kurrar: Martin 
Eriksson 3, Fredrik Johansson 2, 
Jonny Stenström 1. 

Hålta IK – Älvängens IK 1-8 
(0-5)
Mål ÄIK: Johan Parinder 3, Oscar 
Gärdéus 2, Felix Rudin, Jonathan 
Malm, självmål.
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Filiph Jonemark 2, Niklas Ahlbom 1.

Nol IK 10 20 25
Finlandia-Pallo 11 17 25
Hälsö BK 11 23 23
Lundby IF 11 17 23
Neutrala IF 11 -10 18
Nödinge 10 12 16
Älvängens IK 11 24 14
Bosna IF 11 -4 11
Fotö GOIF 11 -16 9
Hålta IK 11 -37 6
Santos Cruzazul 10 -46 1

Division 7C Göteborg
Surte IS FK – Bjurslätt 5-3
Mål: Christofer Küchler 2, Robin 
Larsson, Peter Slak, Alen Kovacevic.
Matchens kurrar: Alen Kovacevic 3, 
Christian Larsson 2, Kenny Sorjonen 1.

Div 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – IFK Ulrice-
hamn 8-1 (5-0)
Mål SBTK: Josefi n Classon 2, Matilda 
Errind, Amanda Errind, Andrea 
Lindgren, Sandra Augustsson, Lotta 
Hillebjer, Emelie Johansson.
Matchens kurrar: Josefi n Classon 3, 
Sandra Alvenby 2, Amanda Errind 1.

Div 3 Göteborg, damer
Ahlafors IF – Hällesåker 1-1
Mål AIF: Moa Johansson. Matchens 
kurrar: Moa Johansson 3, Emma 
Gunnarsson 2, Mikaela Larsson 1.

FOTBOLL

ARVIKA. Tredje raka 
fullpoängaren bärgades 
i Arvika.

Ahlafors kan ta en 
fj ärde innan sommarup-
pehållet.

Sista hindret är 
Lunden ÖBK hemma på 
onsdag.

Ahlafors tvingades spela 
utan Mchael Hintze, Se-
bastian Johansson, Jo-
nathan Berntsson och även 
Jonathan Lindström. Den 
sistnämnde var nära en co-
meback efter skada, men 
valde att spara sig. Det blev 
således ånyo ett nytt inner-
mittfält. Anders Anders-
son fi ck denna gång spela 
tillsammans med Niclas 
Elving som gjorde årsdebut 
i den gulsvarta tröjan efter 

proffsäventyret i Nicaragua.
– Niclas ser fi n ut. Han 

kommer att bli en rejäl för-
stärkning. Nu fi ck han börja 
i en defensiv mittfältsroll, 
vilket kanske inte passar han 
perfekt. Efter ett tag bytte vi 
plats på honom och Sebas-
tian Hollstein. Helt klart är 
det offensivt som Elving har 
sina kvaliteter, säger AIF-trä-
naren Daniel Eriksson.

Sebastian Hollstein gav 
AIF ledningen på straff efter 
en spelad kvart, men förut-
om en pigg inledning var 
gästerna bleka i den första 
halvleken.

– Ja, det var helt klart 
vår sämsta insats för i år. 
Den långa bussresan satt i 
benen, men vi repade mod 
efter paus. Killarna spelar 
av matchen och vi bärgar 
poängen utan problem, men 
mot övriga lag krävs att vi 
spelar betydligt bättre, men-
ar Daniel Eriksson.

Jesper Johannesson utö-
kade till 2-0 efter 70 spelade 

NOL. Nol fortsätter att 
rada upp segrar i sexan.

Laget fi ck revansch på 
Bosna från premiärför-
lusten tidigare i vår.

Samtidigt tappade 
övriga topplag poäng, 
vilket gör att Nol nu 
rycker i toppen.

Nol har genomfört vårsä-
songen i division 6 D Gö-
teborg på ett strålande sätt. 
På torsdag avslutar de med 
derby mot Nödinge på Vim-
mervi IP. Förutom bortaför-
lusten mot Bosna i premi-
ären har laget bara tappat 
poäng mot Hälsö. Seger i 
derbyt skulle betyda serie-
ledning med tre poäng under 
sommaruppehållet.

Onsdagens utmaning be-
stod av ett taggat Bosna IF. 
Gästerna hade tyvärr för sin 
egen del dålig kontroll på 
humöret. Det blev till sist 
sju gula kort och ett rött. 
Matchen var svängig och un-
derhållande. Stefan Bern-
dtsson gav hemmalaget led-
ningen efter en halvtimme 
och det stod sig i paus. Bosna 
rivstartade den andra halvle-
ken och vände inom loppet 
av sex minuter till 1-2. Emir 
Skandic gick mot en hjäl-
teroll med två snabba mål, 

men skulle senare få vandra 
av planen efter två gula kort. 

Marcus Hansson kvit-
terade nästan omgående, 
men gästerna hade fått upp 
farten och gjorde 2-3 i 70:e 
minuten. Återigen replikera-
de Nol. Denna gång var det 
Jonny Stenström som satte 
3-3. Blott två minuter senare 
gjorde inhopparen Daniel 
Halvorsen segermålet. Gäs-
terna tappade humöret och 
domaren tvingades under de 

avslutande minuterna visa 
upp det gula kortet vid tre 
tillfällen samt som tidigare 
nämnts även det röda.

– Vi gör ingen kanonmat-
ch, men vinner till sist rätt-
vist. Starkt att komma igen 
efter två underlägen. Nu ser 
vi fram mot torsdagens der-
by som förhoppningsvis kan 
bli en pubikfest, säger Nol-
tränaren Peter Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. På lördag 
är det dags igen.

Årets stora fotbolls-
händelse i Ale enligt 
många.

Tjugo lag är anmälda 
till Skepplanda Korpcup.

Som traditionen bjuder ar-
rangeras Skepplanda Korp-
cup sista lördagen i juni. För 
många av spelarna är det 
enda gången som fotbolls-
skorna åker fram.

– Vi hoppas på en riktig 
folkfest. Har vi bara tur med 
vädret lär arrangemanget 

locka en hel del publik, säger 
Henrik Persson i SBTK:s 
cupkommitté.

De tjugo lagen är inde-
lade i sex grupper. Efter 
gruppspelet väntar A-B- och 
C-slutspel beroende på hur 
man placerar sig i tabellen.

– Finalen spelas strax efter 
klockan tre, så att vi är färdi-
ga i god tid innan damderbyt 
mellan Skepplanda BTK och 
Lödöse/Nygård som sätter 
punkt för denna fotbolls-
lördag på Forsvallen, säger 
Henrik Persson.

JONAS ANDERSSON

Nu är AIF ute 
på vinnar-
stråket igen!

Div 3 nordvästra Götaland
Arvika – Ahlafors IF 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Bosna IF 4-3

FOTBOLL

Tysken på språng. Sebastian Hollstein var Ahlafors IF:s stora härförare i bortamatchen mot Arvika 
som de gulsvarta vann med 3-0.

Korpcup på Forsvallen

På lördag avgörs Skepplanda Korpcup på Forsvallen.
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minuter och Anders Anders-
son satte spiken i kistan med 
en välriktad nick sju minuter 
före slutsignalen.

På onsdag är det dags för 
revanschmötet mot Lunden 
ÖBK där forna AIF-spelarna 
Michel Berntsson-Gonza-
les och Jonatan Henriks-
son huserar. Lunden vann 
vårmötet med klara 3-1.

– Det ska bli kul att mötas 

igen. Vi är ett helt annat lag 
nu. Jag hoppas vi kan komma 
upp i normal standard, då vet 
jag att vi kommer att ge Lun-
den en match. Till onsdag är 
Sebastian Johansson tillbaka, 
liksom Michael Hintze och 
troligtvis kan även Jonathan 
Lindström sitta med på bän-
ken.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol kan rycka i toppen!

Rasmus Johansson i en härlig aktion på Nolängen.
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Risken är minimal.
Jag paddlar alltid nära land.

,,
,,

När något oväntat händer till havs kan det 
väldigt fort bli väldigt fel. I en kanot eller kajak 
är du nära vattnet och har inte så stora margi-
naler. Just därför är det extra viktigt att snabbt 
kunna få hjälp. 

Med mobilen i ett vattentätt fodral kan du 
larma om du skulle hamna i vattnet. Om du 
dessutom är medlem i Sjöräddningssällskapet

ingår vår förebyggande utryckning så att du 
kan få hjälp när det behövs, innan det blir 
akut fara för livet. 

Vi är en ideell organisation med en enda 
viktig uppgift – att rädda liv till sjöss. Tack 
vare 2 000 välutbildade frivilliga sjöräddare 
kan vi ha jour dygnet runt längs hela svenska 
kusten och de stora sjöarna. 

Men för att kunna fortsätta behöver vi ditt 
stöd. Ge ett bidrag eller bli medlem på 
sjoraddning.se. Där kan du också titta in i vår 
medlemsshop och köpa säkerhetsutrustning 
som vattentäta mobilfodral. 

Eller ring 077-579 00 90 och prata med oss.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Frivilliga sjöräddare sedan  1907.

– Förlorade målfyrverkeriet

Ahmed Sheikh tillhörde de spelare som trots förlusten mot Neu-
trala fick beröm efteråt.
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Nödinge föll tungt mot Neutrala
GÖTEBORG. Det blev 
ett målfyrverkeri när 
Neutrala och Nödinge 
drabbades samman på 
söndagskvällen.

Dessvärre var målfes-
ten inte något som NSK 
kunde fira efteråt.

– Vi saknade skärpan 
idag, men vi får ta nya 
tag och straffa Nol istäl-
let, säger NSK:s Magnus 
Olofsson.

Nödinge inledde starkt och 
anföll på bred front. Den 
fina formen från den över-
raskande segern mot Hälsö 
såg ut att ha hållit i sig. 
Målchanserna duggade tätt, 
men bolluslingen ville inte 
leta sig in i maskorna. Istäl-
let straffades gästerna för sin 
ineffektivitet och de långa 
djupledsbollarna över NSK:s 
backlinje sårade laget. I paus 
visade tavlan 3-0.

– Med tanke på hur spelet 
såg ut så kändes det overk-
ligt. Uppförsbacken blev all-
deles för tung och även om 
vi reducerade till 3-1 hade vi 
inte rätt energi för att kunna 

vända matchen. De gjorde 
dessutom 4-1 ganska snart 
därefter. Det är inte mycket 
att säga om, ibland har man 
inte flytet, säger Magnus 
Olofsson.

Han väljer att lägga Neu-
trala bakom sig och blickar 
snabbt framåt. På torsdag 
väntar årets första derby mot 
Nol på Nolängen.

– Ja, det ska bli riktigt ro-
ligt. Från förra årets möte på 
Nolängen har vi bara positi-
va minnen. Vi vann med 6-0 
och spelade fantastisk fot-
boll, men de gav igen på hös-
ten och slog oss på Vimmervi 
med 6-2. Det lär inte saknas 
tändvätska den här gången 
heller. Nol jagar serieseger 
och vi är i skriande behov av 
en seger. Det blir garanterat 
en tuff batalj, menar Olofs-
son.

Nödinges notoriska mål-
skyttar Rahel Faraj och 
Simon Enyck hade inte 
skärpan rätt inställd mot 
Neutrala, men hamnade 
ändå i målprotokollet. Det 
gör de säkert gärna igen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

HÅLTA. Älvängens IK 
avslutade våren med 
en storseger.

Tyvärr är det för 
långt upp till toppen av 
tabellen.

– Vi har vunnit mot 
bottenlagen, men inte 
kunnat stå upp riktigt 
mot topplagen, sum-
merar Peter ”Erra” 
Eriksson vårsäsongen.

ÄIK-tränaren fick se sitt 
lag rivstarta mot Hålta. Det 
var 3-0 redan efter en kvart. 
Innan den första halvleken 
var över ledde gästerna 
med 5-0.

– Vi slog av på takten lite 
grann efter paus, förklarar 
Eriksson.

Den tidigare mittbacken 
Johan Parinder fick återi-
gen förtroendet i anfallet. 
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Johan Parinder gjorde tre av 
målen när ÄIK bortabesegra-
de Hålta i våravslutningen 
med 8-1.

Division 6D Göteborg
Hålta IK – Älvängens IK 1-8 (0-5)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Neutrala – Nödinge SK  5-3 (3-0)

FOTBOLL
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Matchvärd:

NOL. En hemlig gäst 
dök upp på Nolängen i 
onsdags.

Fotbollsskolans delta-
gare fi ck sig en lektion i 
bolltrolleri.

Philip Warren Gerts-
son är Europamästare 
i fotbollsfreestyle och 
bjöd på underhållning 
av den högre skolan.

Landslagets fotbollsskola i 
Nol IK:s regi pågick under 
förra veckan. 60 deltaga-
re, killar och tjejer i åldern 
7-13 år, spenderade dagarna 
tillsammans på Nolängens 
idrottsplats.

– Vi har haft god hjälp av 
feriearbetande ungdomar 
samtidigt som vi har varit 

ett antal vuxna från klubben 
som har delat på ansvaret, 
förklarar Jens Nilsson.

Träningen har bedrivits 
dels på gräsplanen, dels på 
den nya konstgräsplanen.

– Det betyder oerhört 
mycket att vi har fått en 
konstgräsplan att kunna trä-
na och spela på, säger Jens 
Nilsson.

NIK:s A-lagsspelare gjor-
de ett uppskattat gästspel 
på tisdagen, men den per-
son som tilldrog sig barnens 
största intresse var Philip 
Warren Gertsson när han 
dök upp dagen därpå.

– Jag är en norsk/philip-
pinsk fotbollsfreestylare som 
bor i Helsingborg. Efter att 
ha spelat fotboll hela mitt 
liv, så upptäckte jag fotbolls-

freestyle 2006, fastnade för 
sporten och har tränat sedan 
dess. Jag har tävlat i fotbolls-
freestyle och gjort uppvis-
ningar sedan 2008, berätta-
de Philip som visade några 
av alla sina mest avancerade 
tricks. 

Vem är bäst, du eller 
Zlatan, frågade en av 
killarna?

– Zlatan är bäst på fotboll 
och jag på freestyle. 

Philip Warren Gertsson 
fi ck välförtjänta applåder när 
han lämnade Nolängen för 
att återvända hem till Skåne.

– Vi har haft en jätte-
lyckad fotbollsskola och ka-
nonväder hela tiden. Philips 
besök blev pricken över i:et, 
avslutar Jens Nilsson.

JONAS ANDERSSON

En riktig bollkonstnär. Philip Warren Gertsson, Europamästare i fotbollfreestyle, dök upp som 
hemlig gäst på Nolängen i onsdags.

– Hemlig gäst bjöd på storslagen show
Bolltrolleri på Nolängen
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LILLA EDET. Edet FK har 
vaknat till liv.

Fyra matcher utan 
förlust gör att laget är 
på rätt sida nedfl ytt-
ningsstrecket.

Mot Brämhult blev det 
rena islossningen.

Efter en usel inledning på 
säsongen har Edet FK hittat 
formen i juni. Hemma mot 
Brämhult blev det storseger. 
Vinsten innebär att EFK fått 
ett nödvändigt poängglapp 
till de tre bottenlagen.

Veteranen Henrik Jo-
hansson inledde målskyt-
tet på Ekaråsen efter dryga 
kvarten. Brämhult hade 
chanser till kvittering, bland 
annat en straff som nye mål-
vakten Nichlas Christian-
sen parerade.

– Nichlas är en fantastiskt 
duktig målvakt och det har 
han visat i fl era matcher, be-
römmer lagledaren Krister 
Andersson.

Tim Dalek gjorde 2-0 i 
den 59:e matchminuten och 
Nerkez Berisa 3-0 sju mi-
nuter senare. Då var saken 

klar och Brämhult ett slaget 
lag.

– Oerhört viktiga poäng 
för vår del. Nu har vi två 
matcher kvar innan somma-
ruppehållet, säger Krister 

Andersson.
Närmast väntar hemma-

match mot Gerdskens BK på 
fredag.

JONAS ANDERSSON

Henrik Johansson inledde målskyttet när Edet FK hemmabese-
grade Brämhult med 5-0 i torsdags.

Marcus Olsson tröstmålade för Göta BK borta mot Borås AIK. 
4-1 slutade matchen.

BORÅS. Serieledande 
Borås AIK blev en över-
mäktig uppgift.

Göta BK fi ck lämna 
Bodavallen poänglösa.

– Seriens bästa lag, 
säger GBK-tränaren 
Marcus Tersing.

Med halva serien spelad par-
kerar Göta BK på femte plats 
i tabellen. Det kunde blivit 
rejäl tätkänning om det blivit 
vinst mot Borås AIK, men 
istället blev det till att inkas-
sera säsongens fjärde förlust.

Hemmalaget tog vara 
på sina chanser under den 
första halvleken och kunde 
gå till halvtidsvila med 2-0 
i ryggen. Marcus Olsson 
hade ett jätteläge till redu-
cering i början av den andra 
halvleken, men istället kunde 
Borås göra 3-0 när matchu-
ret visade 73 minuter. Det 
blev även 4-0 innan nämnde 
Olsson fastställde slutresul-
tatet till 4-1.

Nu vänder serien och för 

Götas del innebär det bort-
amatch mot Holmalund på 
onsdag. Alingsåslaget vann 

premiären på Ryrsjövallen 
med 4-2. Läge för revansch?

JONAS ANDERSSON
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Viktiga poäng 
för Edet FK

Division 4 Västergötland S
Edet FK – Brämhults IK 5-0 (1-0)

FOTBOLL Division 4 Västergötland S
Borås AIK – Göta BK 4-1 (2-0)

FOTBOLL

Göta bortaföll 
mot Borås AIK
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NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 0303-74 60 05

nordicwellness.se

sommarkORTET!
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HELA JULI & AUGUSTI
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KONDITION
PERSONLIG TRÄNING 
GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
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CYKEL 
KIDZCLUB
BARNDANS 
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Passa på att träna hela sommaren till ett riktigt bra
pris där alla aktiviteter ingår. Kortet gäller på samtliga
klubbar i Sverige (dock ej Exclusive).



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!
Nödinge SK önskar 

medlemmar, ledare, 
sponsorer och  
supportrar en

trevlig 
sommar
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www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!
Nödinge SK önskar 

medlemmar, ledare, 
sponsorer och  
supportrar en

trevlig 
sommar

kliva av på grund av skador. 
Förhoppningsvis kan de spe-
la på lördag.

– Är alla friska och krya så 

har vi ett riktigt starkt lag, 
avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON
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SKEPPLANDA. Tisdagens 
toppmatch på Forsval-
len fi ck en dramatisk 
upplösning.

Niclas Hylander 
gjorde 2-1 i den 88:e 
minuten, vilket många 
trodde skulle bli ett 
segermål.
Främmestad lyckades 
dock kvittera på straff 
med bara sekunder kvar 
att spela. 

SBTK tog ledningen i den 
17:e minuten då Patric 
Skånberg frispelade Erik 
Häggström, som bara hade 
att sätta foten till och 1-0. Så 
långt såg det bra ut för hem-
malaget, som hade ytterliga-
re ett par fi na tillbud under 
den första halvleken.

Å andra sidan slarvade 
hemmaförsvaret i inledning-
en av matchen som gjorde att 
målvakten Marcus Samu-
elsson fi ck ingripa. 0-1 var 
inte alls långt borta. 

Kvitteringen kom på ett 

distansskott signerat Jim 
Abrahamsson i den 32:a mi-
nuten. FIK-spelaren fi ck en 
bra träff med högerfoten och 
bollen letade sig in i bortre 
burgaveln.

I den andra halvleken öste 
hemmalaget på för ett led-
ningsmål medan Främmes-
tad förlitade sig på snabba 
omställningar. Det kändes 
inte ologiskt med ett gulsvart 
2-1-mål, men glädjen över 
vad man trodde var tre eröv-
rade poäng blev kortvarig.

Omdiskuterat
– Självklart kändes det som 
ett segermål, men så kom-
mer den omdiskuterade 
straffsituationen. Han hittar 
en tröjdragning. Oerhört 
tungt, sade en besviken hem-
matränare i Robert Bäver-
malm.   

För Skepplanda gäller det 
nu att ladda om batterierna 
inför seriefi nalen borta mot 
Dardania nästa fredag. Här 
har SBTK revansch att ut-
kräva efter premiärförlusten 
med 2-1.

JONAS ANDERSSON

SIDVAGNSCROSS

Entré 100:-
Barn under 

PARADISBANAN ÄLVÄNGEN

28/6

SM
INBJUDAN QUAD
CLASSIC SIDVAGN

0013

446 91 Alvhem
Tel. 303-336003

www.ica.se/svenssons_livsThe
 magi

c

week
end

!

Info även på RALLYCROSSRX.COM

4-6/7

KRINGARRANGEMANG:

Scenshow med 
MODERNA TIDER
RYDELL & QUICK

Nonstopdans till
RUNE RUDBERG BAND

HOLIDAYS

Uppträdande i RaceBar till
PISTONHEADS

TURBOTITS

TOPPENHELG PÅ 
HÖLJESBANAN
Hela VÄRLDSELITEN på plats!

MER IN
FO:

FIN
NSKOGAMK.se

FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP

Erik Häggström gjorde ett av målen när Skepplanda BTK kryssa-
de mot Främmestad hemma på Forsvallen, 2-2.
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Dramatik när 
SBTK kryssade

Div 5 Västergötland västra
Främmestad - Skepplanda 2-2 (1-1)

FOTBOLL

SKEPPLANDA. Halva se-
rien är nu avverkad och 
SBTK har full pott.

I söndags kom nionde 
raka segern.

På lördag väntar Göta 
älvdalsderby hemma 
mot Lödöse/Nygård.

Skepplandas damer gjorde 
processen kort med gästan-
de IFK Ulricehamn. Det var 
5-0 redan i halvlek och saken 
var klar.

– Ulricehamn har ett gan-
ska ungt lag och de vägde lite 
för lätt, förklarar SBTK-trä-
naren Stig Persson.

Planens främste aktör, Jo-
sefi n Classon, inledde mål-
skyttet i den 19:e matchmi-
nuten och sedan rullade det 
på. Hemmalaget var effektivt 

när chanserna dök upp.
– Till skillnad från tidi-

gare matcher så fi ck vi någ-
ra enkla mål och det gjorde 
inte saken lättare för Ulrice-
hamn. Våra tjejer är oerhört 
ambitiösa och visar en härlig 
inställning över 90 minuter, 
berömmer Stig Persson.

Nyckelmatch
På lördag väntar derbyfest 
hemma på Forsvallen då ta-
belltrean Lödöse/Nygård 
kommer på besök. En nyck-
elmatch anser Stig Persson.

– Vinner vi den ser det 
riktigt bra ut, men vid förlust 
är toppstriden en öppen his-
toria. Då är både Borås GIF 
och Lödöse/Nygård med 
och utmanar om seriesegern. 
Vi har en tuff match att vänta 
oss.

I mötet med Ulricehamn 
fi ck både Matilda Errind 
och Sandra Augustsson 

Storseger
för SBTK:s 
damer

Division 2 Västergötland S
Skepplanda – IFK Ulricehamn 8-1 (5-0)

FOTBOLL

FOTBOLL I ALE

Ons 25 juni kl 19.00
Sjövallen 
Ahlafors – Lunden/ÖBK

Tor 26 juni kl 19.00
Nolängen
Nol – Nödinge

Tor 26 juni kl 19.00
Surte IP
Surte – Solväder

Lör 28 juni kl 17.00
Forsvallen
SBTK dam – 
Lödöse/Nygård

Lotta Hillebjer var en av målskyttarna när Skepplanda BTK 
hemmabesegrade Ulricehamn med 8-1 i söndags.
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FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Skänker pris till bästa spelare

SKEPPLANDA KORPCUP
KL 8.00-16.00

Division 2 Södra Dam
KL 17.00

SBTK – LÖDÖSE/NYGÅRD

LÖRDAG 28 JUNI



Ale GK har i vår satsat på 
en Torsdagsklubb som skall 
locka både nya och gamla 
medlemmar till en trivsam 
golfkväll. De flesta på klub-
ben har ju ”sina dagar”; se-
niorer spelar på måndagar, 
damer spelar på tisdagar och 
herrar på onsdagar. Dessutom 
har juniorerna sina speldagar.

Men spelarna som anting-
en är nya i vår klubb, behöver 
kanske en ”fadder” för att 
komma ner i handicap, inte 
har hittat in i klubben, eller 
saknar någon att spela med, 
då finns Torsdagsklubben 
där.

Varje torsdag samlas vi 
mellan 17.30. Vi spelar nio 
hål, men det är inget som 
hindrar de som vill fortsätta.

Du behöver inte anmäla 
dig utan kommer bara upp 
till klubben varje torsdag. 
Som mest har vi varit 18 
personer och det är mycket 
roligt att se entusiasmen 
bland deltagarna. Vi håller på 
hela sommaren.

Hjärtligt välkomna önskar 
Pia Wennergren, Christina 
Mossberg, Kennet Anders-
son och Derek Reason.
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Historiska Normandie
6 dagar i Caen, Frankrike
Best Western Plus Hotel 
Malherbe ★★★★

Namnet Normandie stammar 
från Les Normands som betyder 
”männen från norr” och här hittar 
du spår från vikingatiden i både 
språk, historia och kultur. Missa 
inte ett besök på stadens stora 
invasionsmuseum där du kan åter-
uppleva den historiska D-dagen. 
På en utflykt kan du också utfor-
ska normandernas erövringar på 
den berömda Bayeux-tapeten (31 
km), uppleva Omaha Beach (40 
km) och upptäcka hemligheterna 
i det otroliga Mont-St-Michel-
klostret som är beläget på sin 
alldeles egna klippö (125 km). 

Ankomst:  
Valfri t.o.m. 26/8 2014. 
Turistskatt EUR 1 per person och dygn.

          Hotel Malherbe

Pris per person i dubbelrum

3.449:-
Pris utan reskod 3.749:-

 
 2.099:- 

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

Upplev Nordtyskland
4 dagar i Neubrandenburg

Hotel Horizont  
I Mecklenburg-Vorpommern med mer än 1000 sjöar finner du det 
vackra naturområdet och några av medeltidens mest betydande 
handelsstäder, som lovar massor av upplevelser i mysig miljö. Hotellet 
ligger idylliskt vid Tollensesee i utkanten av Neubrandenburg.
Ankomst: Valfri t.o.m. 29/8 2014.  
     

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

1 barn 0-5 år gratis.

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
i Sverige och semesteranläggningen är en 
underbar liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/8-31/10 2014. 

1 barn 0-3 år gratis.

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

TORS 24 JULI LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

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

SOMMAR 2014 
ULF DAGEBY  NIKKE STRÖM 

HÅKAN NYBERG  MATTIAS HELLBERG 

HÅKAN SVENSSON  MATILDA SJÖBERG

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER

med band

NÖDINGE. Ni kanske kän-
ner igen flickorna på bilden 
från Alekuriren vecka 39 
förra året. Då rapporterade 
vi att OK Alehofs flickor er-
övrat segern i stafett på di-
striktsmästerskapen i orien-
tering. Nu är vårsäsongen 
avslutad, några stafetter har 
de inte sprungit, istället har 
de dominerat i individuella 
tävlingar. Dessa tre flickor 
kammade hem alla delsegrar 
i D10 på Vårserien, en 
ungdomstävling i Göteborg 
på fem deltävlingar.

Elina Reinholdsson och 
Ida Bengtsson vann en 
deltävling vardera och Julia 
Wallberg vann tre. Totalse-
gern i D10 gick därmed till 
Julia Wallberg. Stort grattis!

Även grattis till syskonen 
Alice och Jakob Sunde-
lid som knep hem var sin 
delseger och slutade som 
totaltvåor i klasserna DU2 
och HU2, grattis till Hugo 
Thunberg som kom 2:a på 
en deltävling i klassen H16 

och också till Filip Kling-
berg som kom 3:a på en del-
tävling i klassen H12. Totalt 
har 24 ungdomar från OK 
Alehof genomfört Vårserien 
med minst tre deltävlingar. 

OK Alehofs ungdomar 
har även visat framfötterna i 
andra tävlingar under senvå-
ren. Julia blev distriktsmäs-
tare i sprint, i klassen D10 
och nu senast på sommar-
landssprinten som avgjordes 
på Skara Sommarlands 
nöjespark var det Idas tur 
att vinna följd av Elina som 
kom 8:a och Julia som 20:e. 
Det är inte illa i ett start-
fält på över 100 tävlandes 
i klassen D10 tillresta från 
hela riket!

I nöjesparken var det inte 
bara D10-flickorna som 
trivdes. Alfred Johansson 
kom 15:e i klassen H10. 
Totalt hade OK Alehof nio 
ungdomar som tävlade och 
efter avslutat tävlande åtnjöt 
nöjesparkens attraktioner i 
full sommarvärme. Tävling-

en som arrangeras årligen 
slog i år deltagarrekord med 
3 200 orienterare, mestadels 
ungdomar.  
Nu går OK Alehofs ung-
domar på sommarlov. De 
har tränat på tisdagar sedan 
mars månad på Dammekärr. 

Det har varit 35-40 ung-
domar per träning. Många 
längtar nog till mitten av 
augusti då OK Alehofs ung-
domsträningar drar igång 
igen.

Fredrik Sturesson
OK Alehof

Torsdagsklubben håller igång på Kungsgården i Alvhem hela 
sommaren.

Nytt för i år – Torsdagsklubb på Ale GK

Fina framgångar 
för OK Alehof

Elina Reinholdsson och Ida Bengtsson vann en deltävling varde-
ra och Julia Wallberg vann tre och därmed totalsegern i Vårse-
rien klass D10.

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 1/8 
2014.  Vi publicerar vinnarna vecka 32. 
Märk kuvertet "Solkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!



Ale GK har i vår satsat på 
en Torsdagsklubb som skall 
locka både nya och gamla 
medlemmar till en trivsam 
golfkväll. De flesta på klub-
ben har ju ”sina dagar”; se-
niorer spelar på måndagar, 
damer spelar på tisdagar och 
herrar på onsdagar. Dessutom 
har juniorerna sina speldagar.

Men spelarna som anting-
en är nya i vår klubb, behöver 
kanske en ”fadder” för att 
komma ner i handicap, inte 
har hittat in i klubben, eller 
saknar någon att spela med, 
då finns Torsdagsklubben 
där.

Varje torsdag samlas vi 
mellan 17.30. Vi spelar nio 
hål, men det är inget som 
hindrar de som vill fortsätta.

Du behöver inte anmäla 
dig utan kommer bara upp 
till klubben varje torsdag. 
Som mest har vi varit 18 
personer och det är mycket 
roligt att se entusiasmen 
bland deltagarna. Vi håller på 
hela sommaren.

Hjärtligt välkomna önskar 
Pia Wennergren, Christina 
Mossberg, Kennet Anders-
son och Derek Reason.
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Historiska Normandie
6 dagar i Caen, Frankrike
Best Western Plus Hotel 
Malherbe ★★★★

Namnet Normandie stammar 
från Les Normands som betyder 
”männen från norr” och här hittar 
du spår från vikingatiden i både 
språk, historia och kultur. Missa 
inte ett besök på stadens stora 
invasionsmuseum där du kan åter-
uppleva den historiska D-dagen. 
På en utflykt kan du också utfor-
ska normandernas erövringar på 
den berömda Bayeux-tapeten (31 
km), uppleva Omaha Beach (40 
km) och upptäcka hemligheterna 
i det otroliga Mont-St-Michel-
klostret som är beläget på sin 
alldeles egna klippö (125 km). 

Ankomst:  
Valfri t.o.m. 26/8 2014. 
Turistskatt EUR 1 per person och dygn.

          Hotel Malherbe

Pris per person i dubbelrum

3.449:-
Pris utan reskod 3.749:-

 
 2.099:- 

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

Upplev Nordtyskland
4 dagar i Neubrandenburg

Hotel Horizont  
I Mecklenburg-Vorpommern med mer än 1000 sjöar finner du det 
vackra naturområdet och några av medeltidens mest betydande 
handelsstäder, som lovar massor av upplevelser i mysig miljö. Hotellet 
ligger idylliskt vid Tollensesee i utkanten av Neubrandenburg.
Ankomst: Valfri t.o.m. 29/8 2014.  
     

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

1 barn 0-5 år gratis.

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
i Sverige och semesteranläggningen är en 
underbar liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/8-31/10 2014. 

1 barn 0-3 år gratis.
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Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

TORS 24 JULI LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

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

SOMMAR 2014 
ULF DAGEBY  NIKKE STRÖM 

HÅKAN NYBERG  MATTIAS HELLBERG 

HÅKAN SVENSSON  MATILDA SJÖBERG

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER

med band

NÖDINGE. Ni kanske kän-
ner igen flickorna på bilden 
från Alekuriren vecka 39 
förra året. Då rapporterade 
vi att OK Alehofs flickor er-
övrat segern i stafett på di-
striktsmästerskapen i orien-
tering. Nu är vårsäsongen 
avslutad, några stafetter har 
de inte sprungit, istället har 
de dominerat i individuella 
tävlingar. Dessa tre flickor 
kammade hem alla delsegrar 
i D10 på Vårserien, en 
ungdomstävling i Göteborg 
på fem deltävlingar.

Elina Reinholdsson och 
Ida Bengtsson vann en 
deltävling vardera och Julia 
Wallberg vann tre. Totalse-
gern i D10 gick därmed till 
Julia Wallberg. Stort grattis!

Även grattis till syskonen 
Alice och Jakob Sunde-
lid som knep hem var sin 
delseger och slutade som 
totaltvåor i klasserna DU2 
och HU2, grattis till Hugo 
Thunberg som kom 2:a på 
en deltävling i klassen H16 

och också till Filip Kling-
berg som kom 3:a på en del-
tävling i klassen H12. Totalt 
har 24 ungdomar från OK 
Alehof genomfört Vårserien 
med minst tre deltävlingar. 

OK Alehofs ungdomar 
har även visat framfötterna i 
andra tävlingar under senvå-
ren. Julia blev distriktsmäs-
tare i sprint, i klassen D10 
och nu senast på sommar-
landssprinten som avgjordes 
på Skara Sommarlands 
nöjespark var det Idas tur 
att vinna följd av Elina som 
kom 8:a och Julia som 20:e. 
Det är inte illa i ett start-
fält på över 100 tävlandes 
i klassen D10 tillresta från 
hela riket!

I nöjesparken var det inte 
bara D10-flickorna som 
trivdes. Alfred Johansson 
kom 15:e i klassen H10. 
Totalt hade OK Alehof nio 
ungdomar som tävlade och 
efter avslutat tävlande åtnjöt 
nöjesparkens attraktioner i 
full sommarvärme. Tävling-

en som arrangeras årligen 
slog i år deltagarrekord med 
3 200 orienterare, mestadels 
ungdomar.  
Nu går OK Alehofs ung-
domar på sommarlov. De 
har tränat på tisdagar sedan 
mars månad på Dammekärr. 

Det har varit 35-40 ung-
domar per träning. Många 
längtar nog till mitten av 
augusti då OK Alehofs ung-
domsträningar drar igång 
igen.

Fredrik Sturesson
OK Alehof

Torsdagsklubben håller igång på Kungsgården i Alvhem hela 
sommaren.

Nytt för i år – Torsdagsklubb på Ale GK

Fina framgångar 
för OK Alehof

Elina Reinholdsson och Ida Bengtsson vann en deltävling varde-
ra och Julia Wallberg vann tre och därmed totalsegern i Vårse-
rien klass D10.

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 1/8 
2014.  Vi publicerar vinnarna vecka 32. 
Märk kuvertet "Solkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!



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!
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STARRKÄRR. Det blir 
sommarmusik i Starr-
kärrs kyrka i år också.

Åtta konserter av skif-
tande slag är inplane-
rade.

Start sker nu på 
onsdag då Trio Acantus 
bjuder på en musikalisk 
utfl ykt i sommarhagen.

Under åtta onsdagskvällar, 
från 25 juni till och med den 
13 augusti, bjuder Starr-
kärr-Kilanda församling in 
till underhållning under rub-

riken ”Musik i sommarkväl-
len”.

– Det är fri entré som gäl-
ler, men kollekt till musik-
verksamheten tas tacksamt 
emot, förklarar programma-
karen och tillika församling-
ens kantor Sabina Nilsson.

Under fem söndagskväl-
lar fi nns också möjlighet att 
lyssna på musik i samband 
med gudstjänsterna i Äl-
vängens Blå kyrka.

– Dessa kvällar inleds med 
en kortare gudstjänst för att 
sedan övergå i Musikcafé, 
berättar Sabina.

Nytt för i år är också 
Sommarcafé i samband med 
sommarmusiken i Starrkärrs 
kyrka. Caféet kommer att 

hålla öppet två timmar före 
konsertens start.

– Då kan man komma till 
Starrkärrs församlingshem 
för en fi ka. Det kommer att 
serveras våffl a och mycket 
annat smått och gott. Det 
går bra att sitta i trädgården, 
på altanen eller inomhus be-
roende på väder och vind. 
Förhoppningsvis ska alebor-
na uppskatta detta initiativ, 
avslutar Sabina Nilsson.

Trio Acantus inleder ”Musik i 
sommarkvällen” i Starrkärrs 
kyrka nu på onsdag.

Under åtta onsdagskvällar kommer församlingshemmet i Starrkärr att förvandlas till Sommarcafé.

– Och församlings-
hemmet blir café

Sommar-
musik i
Starrkärrs
kyrka

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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 Tillsammans med 
näringslivet och skolan 
vill vi råda bot på ung-
domsarbetslösheten 

Företagen är en av våra 
viktigaste grundpelar-
na i Ale och Sverige. 

De bidrar med skattepeng-
ar till våra verksamheter 
och skapar jobb. 

 I Ale har ungdomsar-
betslösheten minskat med 
27 % under de 3 senaste 
åren. Det är fantastiskt bra, 
men vi är inte framme än. 
Vi är inte nöjda förrän alla 
ungdomar har en menings-
full sysselsättning.

Våra lösningar för fl er 
ungdomar i arbete är ett 
samarbete med skola och 
näringslivet.

Prao
Vi vill göra prao obliga-
toriskt i fl era årskurser i 
grundskolan. Genom prao 
får ungdomarna en chans 
att testa på ett jobb. De får 
en första kontakt med en 
arbetsgivare och får möj-
ligheten tidigt att upptäcka 
vad de är intresserade av att 
arbeta med. 

Vi vill anställa en som-
marjobbsförmedlare på 
kommunens arbetsmark-
nadsenhet. Det första job-
bet är ofta ett sommarjobb, 
vilket är svårt att få utan 
erfarenhet eller kontakter. 
Sommarjobbsförmedla-
ren ska ha i uppdrag att 
förmedla kontakt mellan 
ungdomar och företagare, 

ge hjälp att skriva CV och 
lära ungdomarna vad de 
kan göra för att bli mer att-
raktiva inom den bransch 
de helst vill jobba inom. 

Vi vill fortsätta med 
social upphandling. Det 
innebär att vi anställer 
ungdomar som står långt 
ifrån arbetsmarknaden vid 
varje större nybygge eller 
upphandling av tjänst i 
kommunen. Det innebär 
också att vi kommer ställa 
krav på alla entreprenörer 
som ska utföra något arbete 
åt kommunen att under 
processen göra detsamma. 
Det är ett sätt att ge de 
med sämst förutsättningar, 
en möjlighet att få erfa-
renhet, referenser och en 
merit på CV. 

Vägledning
Ett stort problem är att 
många ungdomar inte vet 
vad de vill jobba med eller 
utbilda sig till. Vi tror att 
detta till stor del beror på 
att de inte får vägledning 
eller möjlighet att få testa 
på ett jobb. Vi vill där-
för förstärka studie- och 
yrkesvägledar resursen så 
att ungdomarna får bra 
vägledning inför gymnasie-
valet. Vi tänker också inrät-
ta en regel att varje sektor 
i kommunen ska prioritera 
arbetslösa ungdomar vid 
nyanställningar.

Tillsammans förbättrar 
vi Ale!

Mikael Berglund (M) 
Kommunalråd

Kajsa Nilsson (M) 
Ledamot Utbildningsnämnden

Daniel Mörner (M) 
Ledamot Utbildningsnämnden

Vi vill göra prao 
obligatoriskt i 
fl era årskurser 
i grundskolan. 

Genom prao får ung-
domarna en chans att 
testa på ett jobb. De får 
en första kontakt med 
en arbetsgivare och får 
möjligheten tidigt att 
upptäcka vad de är in-
tresserade av att arbeta 
med.

KUNGÖRELSE
 
Ale kommun planerar en ny F-6-skola 
i Kronogården, Älvängen. Ansökan 
överensstämmer med detaljplanen med 
undantag från parkeringar i områdets östra 
sida. Berörda sakägare har möjlighet att yttra 
sig innan lov beviljas. Handlingarna finns 
tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset i Alafors.
 
Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade senast 
2014-07-18 till adressen: Sektor Samhällsbyggnad 
Plan och bygg, Ale kommun, Ledetvägen 6,  
449 80 Alafors
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Hållbar utveckling 
är en ledstjärna för 
mig och Center-

partiet i utformningen av en 
politik för hela Ale. Hållbar 
utveckling står för utveck-
ling i de tre dimensionerna 
ekologi/miljö, ekonomi och 
socialt. Med detta hoppas 
jag att Centerpartiet får en 
starkare ställning i kom-
munpolitiken och Allians för 
Ale efter valet i höst.

När det gäller ekologi/
miljö så är det viktigt att un-
derlätta för de Alebor som 
vill leva miljövänligt. Den 
kommunala verksamheten 
ska vara ett gott föredöme 

när det gäller inköp av 
ekologiska varor, miljö-
vänliga resor och källsor-
tering. Minst ett tankställe 
för biogas ska etableras i 
kommunen. Det ska vara 
möjligt att bo i hela Ale och 
det ska fi nnas bra kollektiv-
trafi k även när man kommer 
en bit bort från 45-an och 
järnvägen.

Orealistiskt
Ekonomisk hållbarhet 
manifesteras i kommunens 
budget som kommer att 
beslutas i kommunfullmäkti-
ge i november. S-V-MP har 
presenterat ett förslag till 
budget som innehåller en 
besparing på missbruksvå-
rden på 10 milj kr nästa år. 
Jämför det med årets budget 
på 18 milj kr så inser var och 
en att det är ett fullkomligt 
orealistiskt förslag som där-
med motverkar ekonomisk 
hållbarhet genom att göra 
det omöjligt att hålla budge-
ten. Jag förespråkar en rea-

listisk budget som är möjlig 
för verksamheterna att 
hålla samtidigt som de följer 
svensk lag och kommunens 
inriktningsdokument.

Social hållbarhet  handlar 
om att bygga ett samhälle 
där människorna trivs och 
mår bra. En trygg barndom 
och en bra skola är viktiga 
förutsättningar för detta. 
Det är sällan missbrukare el-
ler kriminella har en lyckad 
skolgång bakom sig för att 
uttrycka det milt. Den stora 
utmaningen för oss politiker 
är att kombinera tillräckligt 
stora och effektiva tidiga 
förebyggande insatser med 
tillräckligt stöd för dem som 
redan är på väg åt fel håll. 
En bra skola och förskola, 
ett starkt fokus på barnper-
spektivet i all kommunal 
verksamhet, mötesplatser 
för barnfamiljer som famil-
jecentraler och näridrotts-
platser är viktiga delar i det 
arbetet.

En bra verksamhet för 

äldre, sjuka och personer 
med funktionsnedsättning-
ar är en hederssak för mig 
liksom ett starkt fokus på 
skolan. Orealistiska bespa-
ringsförslag i en valbudget 
får inte tvinga fram  oge-
nomtänkta besparingar. 
Ökade skatteintäkter som 
resultat av tillväxt och håll-
bar utveckling ger utrymme 
för både kraftfulla skolsats-
ningar och en god kvalitet 
inom vård och omsorg.

Boel Holgersson (C)

Debattera mera

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

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

Kort och gott; Debattera mera!
Mejla till perra@alekuriren

Hållbar utveckling
kräver realistisk budget

Grundpaket

HHEEMMSSIIDDAA
UTAN LÖPANDE AVGIFTER

Vi hjä lper dig 
gärna med

Ökade skatte-
intäkter som 
resultat av till-
växt och hållbar 

utveckling ger utrymme 
för både kraftfulla skol-
satsningar och en god 
kvalitet inom vård och 
omsorg.
BOEL HOLGERSSON (C)



VECKA 26         NUMMER 25|40

Vi har ett virrvarr 
av budskap i vårt 
samhälle idag då det 

gäller vad som är friskt och 
sjukt. På löpsedlarna läser vi 
till och med: ”Du kan ha en 
dödlig sjukdom utan att veta 
om det!” Vi blir skrämda av 
det vi kanske har. Och går 
på det! Hypokondri tycks 
vara helt normalt! Aldrig 
har vi väl varit så rädda för 
sjukdomar som i vår tid. 
Samtidigt är vi hjärntvättade 
med budskap om att norma-
liteten är att vi är odödliga 
– och att sjukdomar är ett 
streck i räkningen. Sjukdom 
är inte ”normalt” utan ett 
misslyckande!

Men vi är också livräd-
da för att exkludera, ställa 
någon vid sidan, att betrakta 
något för onormalt – för då 
är man intolerant; det poli-
tiskt korrekta är att ingen-
ting får anses vara onormalt, 
allt och alla skall vara med. 
Allt är ”friskt”. Och den 
som menar något annat är – 
just det: sjuk!? Det kallas att 

man har fobi, en sjukdom. 
Det är lätt att benämna det 
eller dem man inte gillar 
för en ”sjukdom”. Och för 
att förvirra ytterligare så 
menar man att det har att 
göra med människans värde. 
Men människan har alltid 
lika stort värde vare sig 
hon är ”sjuk” eller ”frisk”. 
Eller? Åtminstone är det så 
i bibeln.

Också kyrkan löper 
en stor risk att följa med 
samhällets trender, att vara 
politiskt korrekt. Just det 
som för tillfället är ”nor-
men” i samhället blir också 
kyrkans budskap - tyvärr. 
Kyrkan skall ju hänga med. 
Och så blir Kyrkan en spe-
gel av samhället i stället för 
ett salt och en salva, något 
som ibland svider men som 
på sikt läker det sårade. 
Kyrkan är trendkänslig. Det 
är roligare att ta en ”selfi e” 
än att vara ”healthy”.

Mitt i detta virrvarr av 
åsikter står världens Frälsare 
och ropar till oss: ”Det är 

inte de friska som behöver 
läkare utan det sjuka. Jag har 
inte kommit för att kalla rätt-
färdiga utan syndare.” Jesus 
låtsas inte att det inte fi nns 
sjukdom, inte synd, inte tra-
sighet, inte saker i dig och 
mig som måste helas.  Och 
han försöker inte för ett 
ögonblick övertyga någon 
som kommer för att få hjälp 
att han eller hon inte behö-
ver någon hjälp eller inte 
kan få hjälp av Gud. Och det 
får aldrig Kyrkans tjänare 
heller göra. 

”GUD KAN” står det 
längst fram i koret i en 
kyrka inte långt härifrån. 
Det gäller fortfarande. Gud 
kan bota varje människa som 
kommer till honom, vad du 
än bär på för sår eller börd-
or. Det är därför han säger: 
”Det är inte de friska som 
behöver läkare utan de sjuka. 
Jag har kommit för att...” 

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Frisk eller sjuk?
BETRAKTELSE

Alltid lika hemlig och 
många gissningar om vart 
är vi på väg? Resan starta-
de vid Glasbruksmuseet i 
Surte och därefter hämtades 
resenärerna upp och sista 
påstigningen var Albotorget 
i Skepplanda. Med 49 glada 
och förväntansfulla PRO-
are började resan mot norra 
Bohuslän. Vår guide Karin 
steg på bussen i Håby och 
var med oss hela dagen.

Första stoppet blev vid 
Svenneby gamla kyrka från 
1100-talet, som ligger en 
halvmil söder om Hamburg-
sund.
Kyrkan ligger alldeles 
invid och nedanför en brant 
klippvägg. Kyrkans klocksta-
pel står högst upp på klippan 
för att malmens klang skulle 
höras bättre ut över nejden.  
En magnifi k anordning 
hade gjorts med ett rep som 
hängde ner för berget till 
kyrkan för att klockaren inte 
skulle behöva bestiga berget 
vid klockringningen. Dagar-
na innan vårt besök hade en 
restaurering påbörjats, så vi 
kunde inte titta in i denna 
mycket speciella kyrka. 
Där passade det bra med 
lite kyrkkaffe och fralla på 
kyrkmuren.

Vår resa gick vidare till 
Camilla Läckbergs Fjäll-
backa, där hon vuxit upp och 
där hennes deckare utspelar 
sig.

Fjällbacka är en av de 
äldsta orterna för sommar-
turismen på Västkusten. 
Vår guide Karin berättade 
om Kungsklyftan där några 
scener ur fi lmen ”Ronja Rö-
vardotter” spelats in. Ingrid 
Bergman bodde många som-
rar på Dannholmen väster 
om Fjällbacka.  En vacker 
staty av henne har rests på 
torget och det är en ros, som 
är har fått hennes namn, 
planterad framför statyn.

Vi fi ck också förklarat för 

oss uttrycket ”när silla går 
té ”.  Fiskeläget växte i sam-
band med sillperioderna och 
sillsalterier och trankokerier 
växte upp i området.

Resan gick vidare till Ta-
numstrand där vi åt en otro-
ligt god lunchbuffé. Med 
mätta magar fortsatte vi till 
Grebbestad och till Elgafal-
let, som har en fallhöjd på 
46 meter, och ligger mitt på 
gränsen mellan Sverige och 
Norge. Det sägs att under 
kriget, när en norsk man 
och en svensk kvinna ville 
gifta sig, skaffade kvinnan 
en präst, som gick ut mitt i 
forsen och vigde paret, och 
då blev kvinnan automa-
tiskt svensk medborgare. 
På norska sidan stod tyskar 
och norrmän och på svenska 
sidan stod svenskar och alla 
applåderade.
Där passade vi på att dricka 
busskaffe.

Resan gick vidare till 
Naverstads kyrka i Bullaren. 
Kyrkan är en av länets älds-
ta. Bland annat har kyrkan 
vackra takmålningar målade 
av Christian von Schönfeldt.
Vackra takmålningar fi nns 
också i Skepplanda kyrka 
målade av Johan Burman år 
1770, men det är en annan 
historia.

Så var det då dags att sty-
ra färden hemåt. Märta-Sti-
na drog igång med historier, 
så hemresan gick av bara 
farten. Inte en droppe regn 
på hela dagen.

Rattade bussen gjorde 
Jocke Nyberg från Stigen-
buss.

PRO Ale Norra tackar 
cafépersonalen från Akti-
vitetshuset i Älvängen för 
deras ideella arbete i caféet.

Resekommittén
Eva Carlsson

PRO på hemlig resa

LÖDÖSE. Tisdagen 17 juni 
ordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening, för elf-
te året i rad, våffelkväll med 
gräddning av våffl or över 
öppen eld vid Valla-Mari-
as stuga. Drygt 100 perso-
ner deltog under kvällen 
och lyssnade till Makalösa 
spelmanslag som underhöll 
medan våffl orna gräddades.

Kvällen inleddes med att 

ordföranden Sture Johans-
son hälsade alla välkomna 
och riktade ett stort tack 
till två av våra medlemmar 
som skänkt en fl aggstång 
med tillhörande fl agga till 
föreningen. På ett bord fanns 
fl era pärmar med gamla 
fotografi er att beskåda. 
Många kände igen personer 
och hus från förr och detta 
var ett uppskattat inslag 

under kvällen. Efter kaffet 
var det dags för ytterligare 
musik och därpå följde 
dragning på lotterierna.

Vi vill på detta sätt tacka 
alla som kom till Valla-Ma-
rias stuga och såg till att det 
blev en trevlig kväll i det 
vackra vädret.

Barbro Sandström

Flera PRO-medlemmar 
hjälptes åt att på torsdagen 
iordningställa midsommar-
stången och få den upprest, 
några timmar innan regnet 
började.

På midsommarafton 
berikades vi med ett fi nt 
väder till alla medverkandes 
glädje. Hemtjänstpersonalen 
såg verkligen till att många 
boende på servicehuset fi ck 
möjlighet att vara med och 
till och med ”rullstolsdansa” 

runt stången vilket uppskat-
tades.

Mona Eskengren och Stig 
Alfredson svarade för mu-
siken och ”Små grodorna” 
klarades med glans.

Jordgubbstårtan och kaf-
fet var sedan till belåtenhet. 
PRO-medlemmarna som 
tillsåg att det fungerade och 
Brukarrådet ska ha en upp-
muntran för sina insatser.

Rune Dahl

Våravslutningen med SPF 
Alebygden har varit intensiv. 
13 medlemmar gjorde en 
minnesvärd cykeltur längs 
Göta kanal. Ett 50-tal har 
besökt Känsö i strålande 
väder. Boulespelarna har haft 
sin traditionsenliga bussut-
fl ykt. Den första spontana 
fredagsvandringen gick från 
Alafors via Ulfstorp och 
Hältorp och tillbaka. Curt 
och Hasse Svensson guida-
de oss förtjänstfullt genom 
sommarfagra nejder som var 
nya för de fl esta.

Under sommaren går 
vi stavgång som vanligt på 
Dammekärr på måndagar-
na. Fredagsvandringarna 
bestäms från vecka till vecka. 
Se gästboken på hemsidan. 
Den 27 juni tar vi tåg och 
buss till Jennylund och går 
till Nödinge.

Hösten inleds med 
månadsträff i Starrkärrs 
bygdegård den 2 september. 
Den 15 september anordnas 
en heldagsutfl ykt med buss 
i Västergötland. Den 23 
september startar träffarna 
på Backavik.

Redan nu efterlyses 
intresset för en resa till Oslo 
och besök på den fantastiska 
operan i april. Hör av er så 
fort som möjligt! 

Lennart Mattsson
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Midsommarfirande vid Nödinge servicehus.

Uppskattad stund vid Nödinges servicehus

Sommar med 
SPF Alebygden
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Våffelkväll över öppen eld vid Valla-Marias stuga i Lödöse.

Våffelkväll i Lödöse

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

Wainy Fransson, Alafors
har avlidit. Född 1942 och
efterlämnar maken
Karl-Göran samt barnen
Kikki, Yvonne, Laila och
Johan med familjer som
närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Bo Pervik. I Starrkärrs 
kyrka hölls tisdagen 17 juni 
begravningsgudstjänst för 
Bo Pervik, Alafors. Officiant 
var Andreas Pervik.

Stig Johansson. I Surte 
kyrka hölls tisdagen 17 juni 
begravningsgudstjänst för 
Stig Johansson, Bohus. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Kenneth Stiig. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 18 juni 
begravningsgudstjänst för 
Kenneth Stiig, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Britta Olofsson. I Kilanda 
kyrka hölls onsdagen 18 juni 
begravningsgudstjänst för 
Britta Olofsson, Älvängen. 
Officiant var komminister 

Mikael Nordblom.

Göte Ljungqvist. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
19 juni begravningsguds-
tjänst för Göte Ljungqvist, 
Alafors. Officiant var kom-
minister Mikael Nordblom.

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Guntorps missionskyrka
Sönd 29/6 kl 18, Som-
markväll i Guntorp Sång 
och Musik Malte & Bodil 
Jansson samt Lars Millsvik. 
Aftonbön Malte Jansson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 29/6 kl 
10, Gudstjänst I Olenius. 
Hålanda sönd 29/6 kl 12, 
Mässa Olenius. S:t Peder 
sönd 29/6 kl 10, Gudstjänst 
Wetterling. Ale-Skövde 
sönd 29/6 kl 12, Mässa Wet-
terling. Tunge, se övriga.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Isacson. Sommar-
kyrka, mån-fred, t o m 6/7, 
kl 13-16, andakt kl 15.

Nödinge församling
Sön 29/6 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Mässa i sommartid, 
Åke Andreasson.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 25/6 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmu-
sik. En musikalisk utflykt 
i sommarhagen med Trio 
Acantus; Elisabet Ehlers-
son, Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson samt Peter 
Corneliusson (sång och 
piano). En skön blandning 
av spirituals tidig och nutida 
musik från när och fjärran. 
Sönd 29/6 Starrkärrs kyrka 

kl 11, Konfirmationsmässa, 
Nilsson. Starrkärrs kyrka 
kl 15, Konfirmationsmässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
19, Gudstjänst med musik-
café. Onsd 2/7 Björkliden 
kl 14.30 Mässa, Nilsson. 
Starrkärrs kyrka kl 20, Som-
marmusik. Klassiska pärlor 
av Maria Ingemarsson Berg 
och Christian Berg (Piano 
och cello). Musik bl.a. av J S 
Bach och F Schubert.

Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 25/6 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Sönd 
29/6 kl 11, Sommarandakt. 
Kalle Andresen tal och sång. 
Enkelt fika. Det kan bli änd-
ringar i detta program, men 
www.surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Sönd 29/6 kl 10, Gemensam 
gudstjänst med Smyrnaför-
samlingen i Equmeniakyr-
kan. Leif Jöngren talar och 
sjunger.

Bohus pingstkyrka
Sönd 29/6 kl 11, Gudstjänst 
Leif Karlsson och sång. 
Sönd 6/7 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst, Leif Karlsson. 
Sönd 13/7, Ekumenisk gud-
tjänst i Surte kyrka. Håkan 
Andreasson.

TILL MINNE

Till minne av vår
innerligt älskade

Jan Eriksson
* 10/5 1949
† 19/7 2009.

Fem år av saknad

SOLVEIG
Pär-Axel

Elin

Du finns så
länge vi minns.

Vår kära Vän och Medarbetare

Barbro Hedelöv

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Vi saknar Dig

Arbetskamraterna och tidigare
kollegor på Björklövens förskola

Allas vår Älskade

Wainy Fransson
* 10 juli 1942

har hastigt lämnat oss.

Alafors 15 juni 2014

KARL-GÖRAN 
KICKI, YVONNE
LAILA, JOHAN

med familjer
Syskon

Övrig släkt och vänner

Ovan molnen finns alltid en sol

Begravningsgudstjänsten äger rum 
onsdagen 2 juli kl. 13.30 

i Starrkärrs kyrka. 
Akten avslutas vid graven.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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

VECKANS RIS

Skäms du som fördärvar i rabatterna och rycker upp plan-
tor i planteringen på byvägen 19 i Bohus. Tur att det finns 
fönster åt detta håll, kom  tillbaka och återställ.

Boende på nr 19.
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Vi har ett virrvarr 
av budskap i vårt 
samhälle idag då det 

gäller vad som är friskt och 
sjukt. På löpsedlarna läser vi 
till och med: ”Du kan ha en 
dödlig sjukdom utan att veta 
om det!” Vi blir skrämda av 
det vi kanske har. Och går 
på det! Hypokondri tycks 
vara helt normalt! Aldrig 
har vi väl varit så rädda för 
sjukdomar som i vår tid. 
Samtidigt är vi hjärntvättade 
med budskap om att norma-
liteten är att vi är odödliga 
– och att sjukdomar är ett 
streck i räkningen. Sjukdom 
är inte ”normalt” utan ett 
misslyckande!

Men vi är också livräd-
da för att exkludera, ställa 
någon vid sidan, att betrakta 
något för onormalt – för då 
är man intolerant; det poli-
tiskt korrekta är att ingen-
ting får anses vara onormalt, 
allt och alla skall vara med. 
Allt är ”friskt”. Och den 
som menar något annat är – 
just det: sjuk!? Det kallas att 

man har fobi, en sjukdom. 
Det är lätt att benämna det 
eller dem man inte gillar 
för en ”sjukdom”. Och för 
att förvirra ytterligare så 
menar man att det har att 
göra med människans värde. 
Men människan har alltid 
lika stort värde vare sig 
hon är ”sjuk” eller ”frisk”. 
Eller? Åtminstone är det så 
i bibeln.

Också kyrkan löper 
en stor risk att följa med 
samhällets trender, att vara 
politiskt korrekt. Just det 
som för tillfället är ”nor-
men” i samhället blir också 
kyrkans budskap - tyvärr. 
Kyrkan skall ju hänga med. 
Och så blir Kyrkan en spe-
gel av samhället i stället för 
ett salt och en salva, något 
som ibland svider men som 
på sikt läker det sårade. 
Kyrkan är trendkänslig. Det 
är roligare att ta en ”selfi e” 
än att vara ”healthy”.

Mitt i detta virrvarr av 
åsikter står världens Frälsare 
och ropar till oss: ”Det är 

inte de friska som behöver 
läkare utan det sjuka. Jag har 
inte kommit för att kalla rätt-
färdiga utan syndare.” Jesus 
låtsas inte att det inte fi nns 
sjukdom, inte synd, inte tra-
sighet, inte saker i dig och 
mig som måste helas.  Och 
han försöker inte för ett 
ögonblick övertyga någon 
som kommer för att få hjälp 
att han eller hon inte behö-
ver någon hjälp eller inte 
kan få hjälp av Gud. Och det 
får aldrig Kyrkans tjänare 
heller göra. 

”GUD KAN” står det 
längst fram i koret i en 
kyrka inte långt härifrån. 
Det gäller fortfarande. Gud 
kan bota varje människa som 
kommer till honom, vad du 
än bär på för sår eller börd-
or. Det är därför han säger: 
”Det är inte de friska som 
behöver läkare utan de sjuka. 
Jag har kommit för att...” 

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Frisk eller sjuk?
BETRAKTELSE

Alltid lika hemlig och 
många gissningar om vart 
är vi på väg? Resan starta-
de vid Glasbruksmuseet i 
Surte och därefter hämtades 
resenärerna upp och sista 
påstigningen var Albotorget 
i Skepplanda. Med 49 glada 
och förväntansfulla PRO-
are började resan mot norra 
Bohuslän. Vår guide Karin 
steg på bussen i Håby och 
var med oss hela dagen.

Första stoppet blev vid 
Svenneby gamla kyrka från 
1100-talet, som ligger en 
halvmil söder om Hamburg-
sund.
Kyrkan ligger alldeles 
invid och nedanför en brant 
klippvägg. Kyrkans klocksta-
pel står högst upp på klippan 
för att malmens klang skulle 
höras bättre ut över nejden.  
En magnifi k anordning 
hade gjorts med ett rep som 
hängde ner för berget till 
kyrkan för att klockaren inte 
skulle behöva bestiga berget 
vid klockringningen. Dagar-
na innan vårt besök hade en 
restaurering påbörjats, så vi 
kunde inte titta in i denna 
mycket speciella kyrka. 
Där passade det bra med 
lite kyrkkaffe och fralla på 
kyrkmuren.

Vår resa gick vidare till 
Camilla Läckbergs Fjäll-
backa, där hon vuxit upp och 
där hennes deckare utspelar 
sig.

Fjällbacka är en av de 
äldsta orterna för sommar-
turismen på Västkusten. 
Vår guide Karin berättade 
om Kungsklyftan där några 
scener ur fi lmen ”Ronja Rö-
vardotter” spelats in. Ingrid 
Bergman bodde många som-
rar på Dannholmen väster 
om Fjällbacka.  En vacker 
staty av henne har rests på 
torget och det är en ros, som 
är har fått hennes namn, 
planterad framför statyn.

Vi fi ck också förklarat för 

oss uttrycket ”när silla går 
té ”.  Fiskeläget växte i sam-
band med sillperioderna och 
sillsalterier och trankokerier 
växte upp i området.

Resan gick vidare till Ta-
numstrand där vi åt en otro-
ligt god lunchbuffé. Med 
mätta magar fortsatte vi till 
Grebbestad och till Elgafal-
let, som har en fallhöjd på 
46 meter, och ligger mitt på 
gränsen mellan Sverige och 
Norge. Det sägs att under 
kriget, när en norsk man 
och en svensk kvinna ville 
gifta sig, skaffade kvinnan 
en präst, som gick ut mitt i 
forsen och vigde paret, och 
då blev kvinnan automa-
tiskt svensk medborgare. 
På norska sidan stod tyskar 
och norrmän och på svenska 
sidan stod svenskar och alla 
applåderade.
Där passade vi på att dricka 
busskaffe.

Resan gick vidare till 
Naverstads kyrka i Bullaren. 
Kyrkan är en av länets älds-
ta. Bland annat har kyrkan 
vackra takmålningar målade 
av Christian von Schönfeldt.
Vackra takmålningar fi nns 
också i Skepplanda kyrka 
målade av Johan Burman år 
1770, men det är en annan 
historia.

Så var det då dags att sty-
ra färden hemåt. Märta-Sti-
na drog igång med historier, 
så hemresan gick av bara 
farten. Inte en droppe regn 
på hela dagen.

Rattade bussen gjorde 
Jocke Nyberg från Stigen-
buss.

PRO Ale Norra tackar 
cafépersonalen från Akti-
vitetshuset i Älvängen för 
deras ideella arbete i caféet.

Resekommittén
Eva Carlsson

PRO på hemlig resa

LÖDÖSE. Tisdagen 17 juni 
ordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening, för elf-
te året i rad, våffelkväll med 
gräddning av våffl or över 
öppen eld vid Valla-Mari-
as stuga. Drygt 100 perso-
ner deltog under kvällen 
och lyssnade till Makalösa 
spelmanslag som underhöll 
medan våffl orna gräddades.

Kvällen inleddes med att 

ordföranden Sture Johans-
son hälsade alla välkomna 
och riktade ett stort tack 
till två av våra medlemmar 
som skänkt en fl aggstång 
med tillhörande fl agga till 
föreningen. På ett bord fanns 
fl era pärmar med gamla 
fotografi er att beskåda. 
Många kände igen personer 
och hus från förr och detta 
var ett uppskattat inslag 

under kvällen. Efter kaffet 
var det dags för ytterligare 
musik och därpå följde 
dragning på lotterierna.

Vi vill på detta sätt tacka 
alla som kom till Valla-Ma-
rias stuga och såg till att det 
blev en trevlig kväll i det 
vackra vädret.

Barbro Sandström

Flera PRO-medlemmar 
hjälptes åt att på torsdagen 
iordningställa midsommar-
stången och få den upprest, 
några timmar innan regnet 
började.

På midsommarafton 
berikades vi med ett fi nt 
väder till alla medverkandes 
glädje. Hemtjänstpersonalen 
såg verkligen till att många 
boende på servicehuset fi ck 
möjlighet att vara med och 
till och med ”rullstolsdansa” 

runt stången vilket uppskat-
tades.

Mona Eskengren och Stig 
Alfredson svarade för mu-
siken och ”Små grodorna” 
klarades med glans.

Jordgubbstårtan och kaf-
fet var sedan till belåtenhet. 
PRO-medlemmarna som 
tillsåg att det fungerade och 
Brukarrådet ska ha en upp-
muntran för sina insatser.

Rune Dahl

Våravslutningen med SPF 
Alebygden har varit intensiv. 
13 medlemmar gjorde en 
minnesvärd cykeltur längs 
Göta kanal. Ett 50-tal har 
besökt Känsö i strålande 
väder. Boulespelarna har haft 
sin traditionsenliga bussut-
fl ykt. Den första spontana 
fredagsvandringen gick från 
Alafors via Ulfstorp och 
Hältorp och tillbaka. Curt 
och Hasse Svensson guida-
de oss förtjänstfullt genom 
sommarfagra nejder som var 
nya för de fl esta.

Under sommaren går 
vi stavgång som vanligt på 
Dammekärr på måndagar-
na. Fredagsvandringarna 
bestäms från vecka till vecka. 
Se gästboken på hemsidan. 
Den 27 juni tar vi tåg och 
buss till Jennylund och går 
till Nödinge.

Hösten inleds med 
månadsträff i Starrkärrs 
bygdegård den 2 september. 
Den 15 september anordnas 
en heldagsutfl ykt med buss 
i Västergötland. Den 23 
september startar träffarna 
på Backavik.

Redan nu efterlyses 
intresset för en resa till Oslo 
och besök på den fantastiska 
operan i april. Hör av er så 
fort som möjligt! 

Lennart Mattsson
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Midsommarfirande vid Nödinge servicehus.

Uppskattad stund vid Nödinges servicehus

Sommar med 
SPF Alebygden
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Våffelkväll över öppen eld vid Valla-Marias stuga i Lödöse.

Våffelkväll i Lödöse

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

Wainy Fransson, Alafors
har avlidit. Född 1942 och
efterlämnar maken
Karl-Göran samt barnen
Kikki, Yvonne, Laila och
Johan med familjer som
närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Bo Pervik. I Starrkärrs 
kyrka hölls tisdagen 17 juni 
begravningsgudstjänst för 
Bo Pervik, Alafors. Officiant 
var Andreas Pervik.

Stig Johansson. I Surte 
kyrka hölls tisdagen 17 juni 
begravningsgudstjänst för 
Stig Johansson, Bohus. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Kenneth Stiig. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 18 juni 
begravningsgudstjänst för 
Kenneth Stiig, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Britta Olofsson. I Kilanda 
kyrka hölls onsdagen 18 juni 
begravningsgudstjänst för 
Britta Olofsson, Älvängen. 
Officiant var komminister 

Mikael Nordblom.

Göte Ljungqvist. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
19 juni begravningsguds-
tjänst för Göte Ljungqvist, 
Alafors. Officiant var kom-
minister Mikael Nordblom.

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Guntorps missionskyrka
Sönd 29/6 kl 18, Som-
markväll i Guntorp Sång 
och Musik Malte & Bodil 
Jansson samt Lars Millsvik. 
Aftonbön Malte Jansson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 29/6 kl 
10, Gudstjänst I Olenius. 
Hålanda sönd 29/6 kl 12, 
Mässa Olenius. S:t Peder 
sönd 29/6 kl 10, Gudstjänst 
Wetterling. Ale-Skövde 
sönd 29/6 kl 12, Mässa Wet-
terling. Tunge, se övriga.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Isacson. Sommar-
kyrka, mån-fred, t o m 6/7, 
kl 13-16, andakt kl 15.

Nödinge församling
Sön 29/6 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Mässa i sommartid, 
Åke Andreasson.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 25/6 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmu-
sik. En musikalisk utflykt 
i sommarhagen med Trio 
Acantus; Elisabet Ehlers-
son, Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson samt Peter 
Corneliusson (sång och 
piano). En skön blandning 
av spirituals tidig och nutida 
musik från när och fjärran. 
Sönd 29/6 Starrkärrs kyrka 

kl 11, Konfirmationsmässa, 
Nilsson. Starrkärrs kyrka 
kl 15, Konfirmationsmässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
19, Gudstjänst med musik-
café. Onsd 2/7 Björkliden 
kl 14.30 Mässa, Nilsson. 
Starrkärrs kyrka kl 20, Som-
marmusik. Klassiska pärlor 
av Maria Ingemarsson Berg 
och Christian Berg (Piano 
och cello). Musik bl.a. av J S 
Bach och F Schubert.

Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 25/6 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Sönd 
29/6 kl 11, Sommarandakt. 
Kalle Andresen tal och sång. 
Enkelt fika. Det kan bli änd-
ringar i detta program, men 
www.surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Sönd 29/6 kl 10, Gemensam 
gudstjänst med Smyrnaför-
samlingen i Equmeniakyr-
kan. Leif Jöngren talar och 
sjunger.

Bohus pingstkyrka
Sönd 29/6 kl 11, Gudstjänst 
Leif Karlsson och sång. 
Sönd 6/7 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst, Leif Karlsson. 
Sönd 13/7, Ekumenisk gud-
tjänst i Surte kyrka. Håkan 
Andreasson.

TILL MINNE

Till minne av vår
innerligt älskade

Jan Eriksson
* 10/5 1949
† 19/7 2009.

Fem år av saknad

SOLVEIG
Pär-Axel

Elin

Du finns så
länge vi minns.

Vår kära Vän och Medarbetare

Barbro Hedelöv

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Vi saknar Dig

Arbetskamraterna och tidigare
kollegor på Björklövens förskola

Allas vår Älskade

Wainy Fransson
* 10 juli 1942

har hastigt lämnat oss.

Alafors 15 juni 2014

KARL-GÖRAN 
KICKI, YVONNE
LAILA, JOHAN

med familjer
Syskon

Övrig släkt och vänner

Ovan molnen finns alltid en sol

Begravningsgudstjänsten äger rum 
onsdagen 2 juli kl. 13.30 

i Starrkärrs kyrka. 
Akten avslutas vid graven.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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

VECKANS RIS

Skäms du som fördärvar i rabatterna och rycker upp plan-
tor i planteringen på byvägen 19 i Bohus. Tur att det finns 
fönster åt detta håll, kom  tillbaka och återställ.

Boende på nr 19.

NUMMER 25         VECKA 26| 41FAMILJ



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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

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

SÄLJES

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

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

En lejonkanin (hane) på 8 
månader säljes i Alafors. Pris: 
300 kronor. Bur ingår. Allting 
var nytt när kaninen Måns 
köptes.
tel. 0767-66 59 00

Husvagn Polar 470 -1975. 
Välvårdad - rel nytt förtält.
tel. 0303-74 07 83
el. 0730-26 76 32
el. 0707-41 88 02

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.

tel. 0763-15 99 90

Vinterförvaring i maskinhall. 
Husbil, husvagn, båt. Vi finns i 
Skepplanda.
tel. 0703-49 62 97

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

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

Bakluckeloppis!
Rivningstomten vid ICA Maxi, 
Kungälv. Lördag kl 11-15.
tel. 0760-67 15 45

Bete finnes för 1-2 hästar/
ponnies. Daglig tillsyn. Säll-
skap finns av andra djur. Nära 
Ryd, ca 1 mil från Ale Torg.
tel. 0762-31 30 72           Cecilia

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

TACK

BORTSPRUNGEN

Vi vill ge Dagens Ros till Ale 
Karosseriteknik i Skepp-
landa för den enormt fina 
reparationen av vår bil.
Plåtarbete, lack, extraljus, 
inpassningar skärm/huv/
grill mm allt är i ”bättre 
än nyskick”, dessutom 
gjorde ni rent bilen både 
ut & invändigt och ett väl-
digt trevligt bemötande. 
Bästa karosseriverkstaden 
vi någonsin anlitat. Tack för 
lånebilen också!

Anders & Kerstin
på Fyrfota Vänner

...till uppmärksamma Skepp-
landabor som gjorde att vi 
kunde få tillbaka våra hörn- 
och beachflaggor till Fors-
vallen. Ett extra tack till 
Kjell With som tipsade om 
var de fanns.

Skepplanda BTK

Svart långhårig katt med 
vit haklapp och vita små 
sockar och vita morr-
hår. Bortpsrungen 8-9/6, 
från Nödinge. 8 år gammal, 
kastrerad och halsband.

tel. 0720-17 44 36

Tack alla som på olika sätt 
bidragit till ett fint midsom-
marfirande i Prästalund.

Inga-Britt Karlbom
ordf. i Starrkärr-Kilanda

Hembygdsförening

Tack för telefonsamtal, blommor, besök, vänliga ord och 
allt stöd som jag fått när min granne var otrevlig och för-
sökte få vår fina förening i kaos.                                     Lena

...till Göran och Lars-Inge som ryckte ut och agerade fastig-
hetsskötare när det som bäst behövdes. Ett stort tack!

Pernilla & Jonas

Söta
Thilda Vinberg

fyller 1 år den 26/6
Grattis med många kramar 

önskar moster Jessica, 
mormor och Morgan

Grattis
Rebecca

på 3-års dagen den 26/6.
Många pussar &kramar
Oliver, Mamma o Pappa

Grattis!
Pernilla

på födelsedagen 26 juni
önskar vi i

”Hältorpslyckan”

Grattis
Ebba

på din 2-årsdag 28 juni
Kram Farmor & Farfar

Guldbröllop
Den 19 juni firade våra 

underbara föräldrar
Märta och Lennart Hansson
50-årig bröllopsdag De gifte 
sig 1964 i Nols Missionshus 

(numera Nols Kyrka).
Ett stort grattis från barn 

och barnbarn.

Ett stort grattis
till världens bästa

Juni
på din 4 årsdag den 22/6
Massor med grattiskramar 

från Theo, Mamma
och pappa

GRATTIS

VECKA 26         NUMMER 25|42 ÖVRIGA ANNONSER



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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

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

SÄLJES

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

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

En lejonkanin (hane) på 8 
månader säljes i Alafors. Pris: 
300 kronor. Bur ingår. Allting 
var nytt när kaninen Måns 
köptes.
tel. 0767-66 59 00

Husvagn Polar 470 -1975. 
Välvårdad - rel nytt förtält.
tel. 0303-74 07 83
el. 0730-26 76 32
el. 0707-41 88 02

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.

tel. 0763-15 99 90

Vinterförvaring i maskinhall. 
Husbil, husvagn, båt. Vi finns i 
Skepplanda.
tel. 0703-49 62 97

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

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

Bakluckeloppis!
Rivningstomten vid ICA Maxi, 
Kungälv. Lördag kl 11-15.
tel. 0760-67 15 45

Bete finnes för 1-2 hästar/
ponnies. Daglig tillsyn. Säll-
skap finns av andra djur. Nära 
Ryd, ca 1 mil från Ale Torg.
tel. 0762-31 30 72           Cecilia

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

TACK

BORTSPRUNGEN

Vi vill ge Dagens Ros till Ale 
Karosseriteknik i Skepp-
landa för den enormt fina 
reparationen av vår bil.
Plåtarbete, lack, extraljus, 
inpassningar skärm/huv/
grill mm allt är i ”bättre 
än nyskick”, dessutom 
gjorde ni rent bilen både 
ut & invändigt och ett väl-
digt trevligt bemötande. 
Bästa karosseriverkstaden 
vi någonsin anlitat. Tack för 
lånebilen också!

Anders & Kerstin
på Fyrfota Vänner

...till uppmärksamma Skepp-
landabor som gjorde att vi 
kunde få tillbaka våra hörn- 
och beachflaggor till Fors-
vallen. Ett extra tack till 
Kjell With som tipsade om 
var de fanns.

Skepplanda BTK

Svart långhårig katt med 
vit haklapp och vita små 
sockar och vita morr-
hår. Bortpsrungen 8-9/6, 
från Nödinge. 8 år gammal, 
kastrerad och halsband.

tel. 0720-17 44 36

Tack alla som på olika sätt 
bidragit till ett fint midsom-
marfirande i Prästalund.

Inga-Britt Karlbom
ordf. i Starrkärr-Kilanda

Hembygdsförening

Tack för telefonsamtal, blommor, besök, vänliga ord och 
allt stöd som jag fått när min granne var otrevlig och för-
sökte få vår fina förening i kaos.                                     Lena

...till Göran och Lars-Inge som ryckte ut och agerade fastig-
hetsskötare när det som bäst behövdes. Ett stort tack!

Pernilla & Jonas

Söta
Thilda Vinberg

fyller 1 år den 26/6
Grattis med många kramar 

önskar moster Jessica, 
mormor och Morgan

Grattis
Rebecca

på 3-års dagen den 26/6.
Många pussar &kramar
Oliver, Mamma o Pappa

Grattis!
Pernilla

på födelsedagen 26 juni
önskar vi i

”Hältorpslyckan”

Grattis
Ebba

på din 2-årsdag 28 juni
Kram Farmor & Farfar

Guldbröllop
Den 19 juni firade våra 

underbara föräldrar
Märta och Lennart Hansson
50-årig bröllopsdag De gifte 
sig 1964 i Nols Missionshus 

(numera Nols Kyrka).
Ett stort grattis från barn 

och barnbarn.

Ett stort grattis
till världens bästa

Juni
på din 4 årsdag den 22/6
Massor med grattiskramar 

från Theo, Mamma
och pappa

GRATTIS
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Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 29/6 2014
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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.


