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hela sommaren!

Välkommen in!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Björn Norberg
socialdemokraterna.se

Ingen ung  
utan jobb!

Göteborgsvägen 98, 445 55 Surte
031-98 30 10
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Då rundar vi av vårsä-
songen. Redaktionen 
tar semester, men 

vi har förberett ett nummer 
som dimper ner vecka 29, 
runt den 20 juli. Det har 
varit en intensiv avslutning, 
där valrörelsen sakta men 
säkert tagit fart. Personligen 
tycker jag den är förvånans-
värt lugn. Debatten partierna 
emellan har inte hettat till så 
som jag trodde. Utspelen är 
få och det verkar gå mot ett 
val där förtroendet blir den 
avgörande faktorn. Sakfrå-
gorna är man tämligen över-
ens om. Så frågan blir istället 
vem eller vilka du vill ska 
representera Ale kommun.

En liten indikator fi ck vi 
i maj när valet till Europa-
parlamentet avgjordes. Mil-
jöpartiet och Sverigedemo-
kraterna gick starkt framåt 
i Ale. Samma utveckling i 
valet till kommunfullmäktige 
och vi får räkna med en helt 
ny politisk karta, där det 
krävs helt nya konstellationer 
för att bilda majoritet och 
styra Ale.

Kommer nybildade 
utbrytarpartiet från Social-
demokraterna, Framtid i Ale, 
skapa reda eller oreda? Kom-
mer Sverigedemokraterna 
ta ytterligare mandat och då 
från vem? Kan det rödgröna 
samarbetet få egen majoritet 
eller försvarar Alliansen med 
stöd av Aledemokraterna sin 
position? Vem vinner och 

vem förlorar på att den störs-
ta frågan, skolan, inte blir en 
valfråga i Ale?

Störst dramatik denna 
vår fi ck emellertid skotten 
i Alafors. Inte nog med de 
känslomässiga reaktionerna, 
rädsla och en känsla av van-
makt, har aleborna tvingats 
leva i ovisshet efter dramat. 
Polisen har lagt locket på 
och vägrar sonika att kom-
mentera händelsen. De har 
bara bekräftat att en 41-åring 
har skjutits till döds och 
att en förundersökning, en 
internutredning, är inledd. 
Så länge den pågår råder 
förundersökningssekretess. 
Inte ens de närmast anhöri-
ga har fått information om 
vad som egentligen hände 
natten till tisdag 3 juni. Det 
får fl er än mig att fundera. 
Om allt gått rätt till hade 
inte polisen då låtit oss veta 
varför de tvingades skjuta 
ihjäl offret? Om skälen hade 
varit glasklara och motiven 
starka, hade vi inte då fått 
en tydlig redogörelse om ett 
suveränt polisarbete? Jo, det 
tror jag, men denna natt gick 
något snett och hur detta ska 
förklaras för allmänheten 
torde vara det som utred-
ningen nu hanterar. Det 
duger inte. Någons son, 
bror och pappa har skjutits 
till döds. Det minsta man 
kan begära är väl att de som 
gjorde det berättar varför. 
Om det var motiverat eller 

ej får bedömas enligt svensk 
lagstiftning. Att tiga och 
undanhålla information 
river bara djupare sår och 
försämrar förtroendet för 
polismyndigheten.
Korten på bordet innan 
ryktesspridningen skapar en 
sanning som är så långt ifrån 
verkligheten att vi får fl er 
allvarliga bekymmer att ta i!

Jag träffade i fredags 
Sven Pettersson, Mr 
Nödinge, och kommunalråd 
i Ale 1998-1997. Det blev 
som väntat ett långt samtal 
och jag bär med mig hans 
stolthet över att ha varit 
det enda kommunalrådet i 
Göteborgsregionen som GP 
inte hittade något på när de 
letade fusk och felaktigheter 
i ersättningar. Dessutom tar 
jag med mig svaret på frågan 
om han har haft några po-
litiska fi ender; ”Nä, jag tror 
jag är vän med alla, men sen 
tycker vi inte alltid lika”.

Korten på bordet

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
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KENT HYLANDER
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0704-38 52 58
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JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
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JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
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ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
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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

DAM 
Lödöse/Nygård IK-

Sollebrunns AIK 
Onsdag 2/7 

kl 19.00 
på Alevi

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Vi kommer varje vecka med färska bär med 

preliminär början vecka 29. För närmare 
information se vår hemsida eller ring 

VARJE LÖRDAG 19/7 – 20/9: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

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

ENDAST:

Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 30 juli, första 
tidningen kommer 
den 6 augusti

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!

Missa inte 
vårt sommar-
nummer v29

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddnings-
båtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge 
en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till 
sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack 
för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller 
motorstopp – även när sjön ligger spegelblank.  
Läs mer på sjöräddning.se eller  
ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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Aledemokraternas listetta 
behöver ingen längre pre-
sentation. Jan A Pressfeldt 
är ett bekant ansikte, likaså 
hans åsikter. Uppskattad av 
en del, mindre omtyckt av 
andra. Han rör om och väck-
er känslor, men framför allt 
så tycker han att han får sa-
ker och ting att hända.

– När jag tillträdde kall-
lade jag nämnden till ett för-
sta möte 4 januari 2011och 
presenterade en lista med 
20 punkter. Det mesta är 
nu genomfört eller på väg 
att bli det. Projektet med en 
ny handelsplats i Älvängen 
hade förhalats i många år när 
vi tog makten. Vi löste pro-
blemen, rullade ut mattan 
och såg till att bygget kom 
igång. Nu är nästa etapp på 
gång och Svenstorps handel-

sområde som länge varit en 
vision blir plötsligt verklig-
het, men tro inte att det är 
en tillfällighet. Det kräver 
handlingskraft och att du 
driver på, säger Pressfeldt. 

Något som har legat ho-
nom varmt om hjärtat har 
varit att anta nya riktlinjer 
för byggnation på landsbyg-
den. Det gjordes i februari 
förra året.

Enhälligt beslut
– Då var fullmäktige en-
hälligt i beslutet. Vi hade 
kommit överens med Soci-
aldemokraterna efter långa 
diskussioner, men nu ver-
kar de inte längre vilja kän-
nas vid den. Vi vill fortsätta 
planlägga och bygga längs 
våra kollektivtrafi kstråk och 
har pekat ut området mellan 
Skönningared och Skepplan-
da, men det har oppositio-
nen motsatt sig. Till skillnad 
från de rödgröna tycker inte 
vi att förtätning i tätorterna 
måste ske på bekostnad av 
landsbygden. Vi planerar 
gärna för både och, menar 
Pressfeldt.

Nytt vatten och avlopp till 
Alvhem var också en viktig 
punkt på 20-punktslistan. 
Det är nu klart.

– Jag skulle vilja att vi på-
skyndar utbyggnaden av nytt 
vatten och avlopp i hela Ale. 

Vatten är trots allt vår vikti-
gaste råvara, men S har en 
annan syn. Jag tror att ale-
borna delar min, även om 
det innebär en kostnad. Vad 
som riskerar att hända om vi 
inte ser över vårt VA-system 
vill jag inte ens tänka på, sä-
ger han bestämt.

Engagerad
Engagemanget i Ale och 
åsikterna om vad som bör 
göras har han haft under 
hela sin tid som alebo, men 
det var en slump att han en 
gång hamnade här.

– Jag svarade på en an-
nons om en gård i Skön-
ningared. Det var rena lot-
teriet och säljaren drog mitt 
kuvert i högen. Plötsligt var 
jag ”bonde”. Jag började 
engagera mig i Moderater-
na, trots att jag suttit med i 
Folkpartiet i Göteborg. Jag 
hamnade på sjätte plats hos 
Moderaterna som gjorde ett 
kanonval 1979 och jag kom 
in i fullmäktige. Inför valet 
1998 drog vi inte åt samma 
håll och jag bildade Alede-
mokraterna. Med ett lokalt 
parti kan vi fokusera på de 
lokala frågorna. Vi behöver 
inte bry oss om Stockholm, 
menar Pressfeldt.

Aledemokraterna har till-
sammans med Allianspar-
tierna bildat majoritet i Ale 

sedan valet 2010, men även 
om de är överens om det 
mesta har den största frågan, 
skolan, skiljt dem åt. AD 
ingår inte i den blocköver-
skridande skolöverenskom-
melsen.

Ute och cyklar
– Nej, där är de ute och cyk-
lar. De höjer anslagen och 
tror att det är lösningen. De 
fokuserar inte på kärnpro-
blemet, arbetsmiljön, den är 
nummer ett både för att kun-
na lära ut och för att elever-
na ska kunna lära sig. Det 
måste vara ordning och reda 
i skolan. Eftersom både de 
rödgröna och Alliansen har 
visat sig oförmögna att vän-
da trenden för skolan i Ale 
anser vi att det bör tillsättas 
en ledningsgrupp med peda-
gogiskt sakkunniga personer. 
Bort med amatörerna och dit 
hör även politiker som inte 
är pedagogiskt utbildade el-

ler erfarna. Låt proffsen skö-
ta skolan och ge eleverna en 
arbetsmiljö där de kan lära 
sig räkna, läsa och skriva, sä-
ger Pressfeldt.

Carlmarks
Carlmarks gamla industri-
område är ett annat bekym-
mer där han har haft starka 
åsikter. Efter hans initiativ 
är området nu inhägnat och 
för tillfället är det lugnt och 
tämligen städat.

– Det är en splittrad ägar-
bild och situationen har va-
rit kaotisk. För att rädda liv 
tvingades vi vidta dessa skar-
pa åtgärder. Vi är inne i en 
process som är segdragen, 
men målet är att kommunen 
tar kontrollen och att samt-
liga byggnader rivs så hela 
området kan saneras. I fram-
tiden kan det bli en marina 
och en plats för småföretag 
samt älvnära rekreation.
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Låt proffsen ta över!
– Jan A Pressfeldt (AD) kritisk till att fritidspolitiker ska styra skolan

PRESSFELDT FÖREDRAR
Statlig skola eller Kommunal skola
Dansmusik eller Rockmusik
Ljudbok eller Bok
Teater eller Idrott
Häst & vagn eller Husbil
Socialdemokrater eller Sverigedemokrater

ÄLVÄNGEN. I förra valrörelsen talade en trött Jan A 
Pressfeldt (AD) om att det snart var dags att kliva 
av.

Men valframgången 2010 gav inte bara ny energi, 
utan också ordförandeskapet i Samhällsbyggnads-
nämnden, som med väg- och järnvägsutbyggnaden 
inneburit att han haft fullt upp.

– Det har hänt otroligt mycket och Ale har fått 
ett helt nytt ansikte. Nu gäller det att vi inte tappar 
fart utan tar vara på chansen. Jag hoppas vi får 
fortsätta den positiva utvecklingen, säger Jan A 
Pressfeldt utan minsta tecken på trötthet.

JAN AXEL HARRY PRESSFELDT

Ålder: 71
Bor: Skönningared
Yrke: Fastighetsmäklare.
Politiska uppdrag: Ledamot 
i Kommunfullmäktige och 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande.
Ett beslut som statsminister: 

”Då skulle jag avskaffa träng-
selskatten”.
Viktigaste ägodelen: Husbi-
len. ”Har precis fått hem en 
amerikanare”.
Gör jag för miljön: ”Jag har 
odlat det mesta hemma på 
gården”.

Jan A Pressfeldt (AD) hade hoppats att Ale kommun kommit längre när det gäller 
Carlmarks industriområde, men processen är igång och nu är området åtminstone 
ingen allmän fara. Sedan en tid är det inhägnat och svårtillgängligt.
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Vad döljer polisen?
– Anhöriga till den dödsskjutne får ingen information
ALAFORS. Det har nu 
gått en månad sedan 
polisen sköt ihjäl Jerry 
Wiberg, 41, på Skyttel-
vägen i Alafors.

Omständigheten kring 
dödsskjutningen är fort-
farande mycket oklar.

Inte ens anhöriga har 
informerats om varför 
polisen sköt skarpt och 
träffade offret med fl era 
skott.

Varför? Den frågan har po-
lisen i Västra Götaland fort-
farande vägrat besvara när 
det gäller dödsskjutningen i 
Alafors. De hänvisar till för-
undersökningssekretess och 
hur länge man tänker göra 
det lämnas också obesvarat.

Det fi nns tämligen gott 
om vittnesuppgifter och un-
derhandsinformation kring 
händelsen i Alafors natten 
mellan måndag och tisdag 
2-3 juni. Det saknas dock ett 
antal större pusselbitar för 
att kunna ge en helt korrekt 
bild. Dessa har bara polisen 
tillgång till, men av någon 

anledning har de valt att läg-
ga locket på.

– Självklart känner vi att 
de döljer något. Deras be-
handling av oss har varit 
skandalös från början, be-
rättar Jerrys bror för Aleku-
riren.

När han kom till jobbet 
fi ck han höra att en man 
skjutits i Alafors. Platsen 
stämde överens med bro-
derns adress. Han kastade 
sig i bilen och åkte dit. Huset 
var avspärrat och polisen på 
plats ville inte svara på några 
frågor. Han får istället ringa 
polisens växel.

– När klockan är tio på 
förmiddagen får vi besked 
om att Jerry skjutits till döds. 
Notera att det var vi som ta-
git kontakt, inte som polisen 
sagt, att de höll inne beske-
det för att hinna informera 
oss. Han dödsförklarades 
redan kl 01.20 och skälet till 
att de ljög för tidningarna 
om att han först var skadad 
var för att de ville underrätta 
familjen först, men det ska 
alla veta, oss var det ingen 
som ringde!

 Familjen samlades hos 
pappan. Två poliser och en 
präst kom.

– De hade en lapp i han-
den där det stod att Jerry 
skjutits till döds. Vi hade 
tusen frågor om vad som 
hänt, men de sa att det var 
allt de visste. Ville vi veta 
mer skulle vi ringa 114 14? 
Total nonchalans. De har 
avrättat min bror och vägrar 
tala om vad som förorsakat 
skottlossningen. Vi reagera-
de kraftigt och tvingade po-
lisen att själva ringa och ge 
oss ett direktnummer till en 
kontaktperson. Det tog över 
en timme, men det har inte 
hjälpt. De svarar inte på en 
enda fråga.

Huset stormades
Huset i Alafors stormades 
under natten av en stor po-
lisstyrka. Inte heller den 
insatsen har kommenterats. 
Vad sökte de efter?

– Frågorna är många, men 
de få svar vi har fått har varit 
bristfälliga och ofta helt fel. 
Vi frågade efter hans hals-
band som han alltid bar, men 
något sådant hade rättsmedi-
cin aldrig sett. Det lät kon-
stigt tyckte vi och mycket 
riktigt, efter två veckor dök 
det upp. Vi fi ck tillbaka det 
med Jerrys blod på, tro inte 
att de hade gjort rent det för 

empati är det sista polisen 
har visat oss. Lika snurrigt 
var det när vi frågade hur de 
hade identifi erat honom. Via 
hans körkort fi ck vi till svar, 
men Jerry hade inget kör-
kort, berättar en anhörig.

Ett sista farväl
Familjen ville träffa Jerry 
och ta ett sista farväl, men 
fi ck först inte veta vart han 
förts. En ex-fl ickvän lyck-
ades hitta honom på Sahl-
grenska på torsdagen, men 
hon blev ensam om att få se 
honom. Besöken stoppades 
och det skulle dröja en vecka 
innan familjen fi ck ta adjö. 
Ex-fl ickvännen ska ha sett 
att Jerry skjutits med fl er än 
ett skott.

– Vi vill inte spekulera i 
detta, utan hoppas att po-
lisen ska berätta. Tyvärr så 
agerar de på ett sätt som gör 
det fritt fram för vilda fant-
asier. Det är inte bra för oss, 
men inte heller för polisen 
som alltfl er börjar ifrågasät-
ta. 

Vad vet ni om vad som 
hände den ödesdigra kväll-
en?

– Jerry hade varit arbetslös 
ett halvår, men hade precis 
fått besked om en ny anställ-
ning som asfaltsläggare hos 
Peab. Han var jätteglad och 
på kvällen kom hans kompis 
över. De fi rade och drack en 
del alkohol, men han använ-
de inga andra droger. Kom-
pisens hund försvann och de 
gav sig iväg för att söka rätt 
på den. De var båda kraf-
tigt berusade och förde en 
del oväsen. Jag tror de slog 
med trästavar på en soptun-
na. Samtidigt verkar det ha 
varit ett gäng nere vid bygg-
arbetsplatsen vid Solgården. 
Vittnen talar om att det 
därifrån ska ha kommit ljud 
från en misstänkt skottloss-
ning. Det är ju möjligt, men 
jag tror inte Jerry hade med 
den att göra. Han har dess-
utom inget skjutvapen. Han 
har ett gammalt hagelgevär, 
men det låg kvar i huset och 
var isärplockat, berättar bro-
dern. 

Polisen larmas
Polisen larmas vid 23.30 och 
när de kommer är det Jerry 
och hans kompis de möter på 

Skyttelvägen. 
– Det kan vara en olycklig 

omständighet, men på vilket 
sätt hotade de polisen så att 
de var tvungna att skjuta sju 
skott varav ett antal skarpa 
som dödade Jerry? Varför 
kan de inte redogöra för vad 
som hände? Det har gått 
en månad nu och de svarar 
knappt på tilltal, säger bro-
dern.

De enda spår av skottloss-
ning i Alafors det aktuella 
dygnet är sju tomhylsor från 
polisens vapen. Jerrys vän 
som greps för hot av tjäns-
teman och sedan släpptes fri 
har stora minnesluckor och 
har inte kunnat bidra till att 
tydliggöra bilden för anhö-
riga. Det råder också stor 
osäkerhet kring den yxa som 
polisen beslagtagit.

– Jerry hade två yxor och 

båda är kvar hemma, så vems 
är yxan? undrar brodern.

Bilden som medierna ti-
digt kablade ut föreställde en 
grovt kriminell.

– Det har varit fruktans-
värt att läsa. Jerry var en god 
vän som ställde upp. Han 
jobbade ofta som projektan-
ställd och kunde vara borta 
i tre månader för att lägga 
asfalt i till exempel Kalmar. 
Hans rutiner var därför inte 
som ”Svenssons”, förklarar 
brodern.

Enligt belastningsregist-
ret var Jerry Wiberg dömd 
för två trafi kförseelser. Han 
begravdes i torsdags i kret-
sen av hans närmaste. Frå-
gorna om varför lever dock 
kvar.

Tänk om allt var ett miss-
tag?

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

 OBESVARADE FRÅGOR

Varför öppnade polisen eld? På vilket sätt hotades polisen?
Hur många skott träffade offret? Var?
På vilket sätt hotades polisen?
Vad letade polisen efter i huset?
Vad har man hittat?
Vems var yxan? DNA?
Vad var offret misstänkt för?
Vad motiverade den enorma insatsen i Alafors som till slut 
mynnade ut i att en berusad 41-åring sköts ihjäl?

Därför svarar inte polisen
STOCKHOLM. Myndighe-
ten lämnar inga detaljer 
i ärendet ”Jerry Wiberg” 
som sköts ihjäl av polis.

Chefsåklagare Lena 
Lithner leder utred-
ningen, men har tagit 
semester.

Först i augusti vän-
tas besked om polisen 
anses ha gjort rätt.
Lena Lithner, chefsåklagare 
vid riksenheten för polismål, 
har inte gått att nå för en 

kommentar i fallet om po-
lisskotten i Alafors. Hon har 
inväntat ett slutligt obduk-
tionsprotokoll från rättsme-
dicin.

– Med stöd av bland an-
nat detta kommer hon att 
ta ställning till om ärendet 
ska drivas vidare eller inte. 
Konkret handlar det om 
åklagaren anser att polisen 
har haft motiv att skjuta el-
ler ej, svarar istället Carina 
Nilsson-Jeppsson, chef för 
internutredningsenheten.

Vad vet ni om omständig-
heterna?

– Det pågår en förundersök-
ning och den råder det full se-
kretess runt så länge chefsåkla-
garen anser att det är berättigat.

Anhöriga har fortfarande 
efter en vecka inte fått veta 
varför sonen, brodern, pappan 
till en 11-årig son skjutits. Är 
det rimligt?

– Jag har inga kommentarer 
kring det. Vi har berättat för 
familjen om rutinerna och hur 
ärendet handläggs.

Polisens totala tystnad i fallet om skotten i Alafors som dödade 
41-årige Jerry Wiberg kan enligt familjen bara tolkas som att 
polisen döljer något. 

VÄLKOMMEN TILL EN NYSTARTAD
PERMOBILKLUBB I ALE!

PREMIÄR
Permobilklubben har sitt säte på Björkliden 
i Alafors. Den är till för alla som har en 
Permobil och som vill bryta sin isolering 
och få en trevlig gemenskap med andra. 
Risken att insjukna i demens minskar med 
30-40 procent hos äldre personer som 
sysslar med meningsfulla aktiviteter eller 
på annat sätt lever ett aktivt liv, visar de 
senaste årens forskning. Här talar vi inte 
om funktionsnedsättningar, utan här talar vi 
om att skapa funktionsförutsättningar som 
vi hoppas skall berika ditt liv med många 

trevliga upplevelser.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA MED?
Ring Åke Johansson tel 0708-64 13 86

eller skicka e-post till: bernt.sand1@hotmail.se
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VÄLKOMMEN TILL EN NYSTARTAD
PERMOBILKLUBB I ALE!

PREMIÄR
Permobilklubben har sitt säte på Björkliden 
i Alafors. Den är till för alla som har en 
Permobil och som vill bryta sin isolering 
och få en trevlig gemenskap med andra. 
Risken att insjukna i demens minskar med 
30-40 procent hos äldre personer som 
sysslar med meningsfulla aktiviteter eller 
på annat sätt lever ett aktivt liv, visar de 
senaste årens forskning. Här talar vi inte 
om funktionsnedsättningar, utan här talar vi 
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ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA MED?
Ring Åke Johansson tel 0708-64 13 86

eller skicka e-post till: bernt.sand1@hotmail.se

NUMMER 26         VECKA 27| 05

30-50%
MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Sommar

Rea

Vi har öppet hela sommaren!

Ha en skön sommar!

ÄLVÄNGEN 

Glad sommar önskar  
Ale kommun
Se www.ale.se för att ta del av allt 
som händer i kommunen. 

Res hållbart och ha chans att vinna priser
Skaffa appen Commute Greener och börja samla poäng genom att förbättra 
dina resvanor. Under perioden 1 september–22 oktober pågår tävlingar på  
nationell, regional och lokal nivå med chans att vinna fina priser. Appen finns  
att använda redan nu, registrera dig idag och gå med i Ales utmaning! Gå in på  
www.commutegreener.se och läs mer.

Vill du skydda dig mot 
oväntat besök?
Dags att starta upp 
grannsamverkan!
Grannsamverkan är en enkel och 
kostnadsfri metod för dig och dina 
grannar att samverka mot brott och 
öka gemenskapen i området där du 
bor.
Grannsamverkan fungerar lika bra om 
du bor i radhus, parhus, lägenhet eller 
fristående villa i tättbebyggt område 
likväl som på landsbygd.

Läs mer på www.ale.se eller 

säkerhetshandläggare Lotti Klug på  
 

och uppstart!

Packa utflyktskorgen  
och ge dig ut i 
sommargrönskan!
För att inspirera och underlätta för alla 
som vill ge sig ut på upptäcktsfärd i 

Guiden finns på biblioteken och på 
Ales hemsida under ”Uppleva och 
göra” – natur – och kulturguide.

För varje område beskrivs en 
vandringsled och dess flora, fauna 
och historiska lämningar. Museerna 
finns också med och  detaljkartor 
och praktisk information om 
kollektivtrafik, tillgänglighet mm. 
Så ge dig ut och upptäck de många 
sevärdheterna och natursköna 
platserna. 

Foto: Pelle Dalberg

Skepplanda och Surte bibliotek

Om du vill komma in under meröppet 
måste du registrera dig  som meröp
petlåntagare  när personal finns  
på plats.
Älvängens bibliotek

Sommaröppet på  
Ale bibliotek, Nödinge
13 juni-17 augusti

Sommartider, biblioteken i Ale

TA DET LUGNT 
OCH VACKERT 

I SOMMAR
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Vi har öppet när 
du har semester!

Trevlig sommar!

GRUNNE. Ale kommun 
blev årets klättrare på 
Svenskt Näringslivs 
ranking över landets 
företagsklimat.

Förhoppningen är 
emellertid att resultatet 
ska förbättras ytterli-
gare.

Lennart Johansson är 
mitt upp i ett försöks-
projekt som syftar till 
att coacha företagsleda-
re i Ale.

Det var ett samtal mellan 
Lennart Johansson och den 
tidigare näringslivschefen i 
Ale kommun, Jannike Åhl-
gren, som ledde fram till den 
satsning som just nu genom-
förs.

– Jag kände att jag ville 
dra mitt strå till stacken. Vad 
det här kan leda till i en för-
längning återstår att se. Kalla 
det ett pilotprojekt, säger 
Lennart Johansson.

I USA och i England är 
coaching av företagsledare 
en självklarhet. I Sverige fö-
rekommer det företrädelse-
vis i storstäderna.

– Det fi nns väl någon 
machostämpel att man som 
chef ska klara sig själv och att 
coaching vore något fl um-
migt, säger Lennart Johans-

son.
– En coach fungerar som 

ett professionellt bollplank, 
ett stöd för vederbörande. 
Jag utger mig inte för att 
kunna allt, jag har emeller-
tid sett kraften av coaching 
och mentoring. Jag vet vad 

det betydde för mig som fö-
retagsledare. Jag hoppas få 
andra att upptäcka samma 
sak. För många kan det bli en 
hjälp att utveckla sitt företag 
och sitt ledarskap.

Cecilia och Daniel Fer-
dinand driver var sitt bolag 

och får nu agera så kallade 
försökskaniner i coachings-
projektet. Cecilia driver 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
medan hennes man Daniel 
står bakom DiskPartner, 
som säljer nya och begag-
nade diskmaskiner till caféer 

och restauranger.
– Det är en helt annan 

upplevelse än vad jag hade 
förväntat mig. Jag tyckte det 
lät lite mystiskt först, men så 
är det inte alls. Om jag vill 
att mitt företag ska växa? Det 
är jag inte så säker på, däre-

mot vill jag utvecklas i min 
roll, säger Daniel Ferdinand.

Lennart Johansson kom-
mer att träffa sina klienter 
vid fyra tillfällen. Det inne-
bär egentligen bara att man 
hinner skrapa lite på ytan 
som Lennart själv uttrycker 
det. 

Normer och myter
– De företagare och före-
tagsledare som lyckas är de 
som bryter sig loss från nor-
mer och myter. Ofta handlar 
det om att bryta sig ur sina 
egna tankebanor. I coacning 
handlar det mycket om mju-
ka värden, att du som före-
tagsledare ska våga tro på 
dig själv. Man står inför di-
lemman som måste låsas upp 
och som gör att man vågar 
ta beslut, säger Lennart Jo-
hansson.

– I den amerikanska kul-
turen är det accepterat att 
säga: Jag ska lyckas! Där är 
det också okej att misslyckas. 
I Sverige uttrycker vi oss på 
ett annat sätt: Vi får se om 
jag lyckas…

Vad gör coacning så 
intressant?

– Det som gör coaching så 
intressant är att det faktiskt 
fungerar att med hjälp av att 
lyssna och ställa frågor hjäl-
pa klienten att sätta upp mål, 
skapa en plan och faktiskt nå 
dessa mål.

Bra ska bli ännu bättre. För att lyfta näringslivsklimatet i Ale till ännu högre höjder vill Lennart Johansson dra sitt strå till stacken. 
Just nu genomför han ett pilotprojekt genom att coacha Cecilia och Daniel Ferdinand, som båda driver eget företag.

Företagare coachas till framgång

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

I FRAMTIDENS ALE
BOR FLER ÄLDRE I 
TRYGGHETSBOENDE

Inga-Lill
Andersson

Paula 
Örn

Thor 
Eliasson

www.alesossarna.se
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TILLSAMMANS 

FÖRBÄTTRAR 

VI ALE!

Valfrihet, näringsrikt, gott!

Restaurangmat 
till våra äldre



NÖDINGE. Sven Petters-
son har sett Nödinge 
växa och förvandlas 
från bondesamhälle till 
centralort.

Mycket har han själv 
varit drivkraften bak-
om.

– Ale Torg är en stor 
framgång, men tyvärr 
fi ck jag inte med mig 
alla på det sista tåget 
och därför står utveck-
lingen still nu, säger 
Sven när vi träffas för 
att prata om hans långa 
politiska karriär i Nö-
dinge och Ale kommun.

Sven Pettersson är Nödinge. 
Han är uppväxt på Backa Sä-
teri, gick i gamla Nödinge-
skolan som eldhärjades och 
vidare till Surteskolan som 
13-åring. Är det något han 
behärskar så är det ortens 
utveckling från 1940-talet 
och framåt. Det första rikti-
ga jobbet, om vi bortser från 
springpojksuppdraget åt An-
derssons specerier, tog han 
på andra sidan älven. Sven 
var tillskärare på ABC-fabri-
ken i Kungälv, ett jobb han 
tog som 16-åring. Där lärde 
han sig vikten av fackrörel-
sen.

– Jag var lovad att bli full-
betald som 18-åring, men 
när jag fyllde ändrade sig 
företagsledningen och sa att 
”fullbetald blir du först som 
19-åring”. Tack så mycket, 
sa jag och åkte över till glas-
bruket i Surte. De behövde 

lyckligtvis en truckförare 
och från 1955 till dess att de 
stängde 1978 var jag PLM 
trogen, berättar Sven.

Livs största gärning
Under den sista tiden på 
glasbruket svarade han för 
sitt livs största gärning. Han 
blev utsedd av företaget att 
hjälpa de 665 anställda som 
förlorade jobbet. Ett av de 
hårdaste slagen någonsin 
mot Ale kommun.

– Jag hade varit kassör i 
facket och hade många års 
erfarenhet som förhandlare. 
Ulf Laurin, vd på PLM, bad 
mig fi xa nya jobb. Jag förank-
rade en idé om att vi skulle 
låta anställda få praktisera en 
månad hos företag som var 
i personalbehov. PLM skul-
le stå för lönen halva tiden. 
Det här var något som alla 
större företag i Ale nappade 

på. Vi hade många fi nländare 
anställda på bruket och dessa 
tog vi med oss till pappers-
bruken på norrlandskusten. 
Vi hyrde en buss och åkte dit. 
De fl esta åkte inte med till-
baka. Det som såg så hopp-
löst ut blev en stor framgång 
för PLM som ville att jag 
skulle fl ytta med till Malmö. 
De hade ju fl er anläggningar 
som skulle bort, men så blev 
det inte, säger Sven.

Arbetslösa ungdomar
Istället tackade han ja när 
Ales kommunchef, Roland 
Henningsson, ringde. Ung-
domsarbetslösheten var ett 
bekymmer och dåvarande 
kommunalråd Evald Malm 
tipsade om Sven Petters-
son på PLM som gjort ett 
strålande arbete när bruket 
stängde i Surte. Han an-
ställdes för att jobba med ar-
betsmarknadsfrågorna med 
tonvikt på ungdomar. Han 
var direkt underställd kom-

munchefen.
– Det var bara att börja 

om. Ut till företagen igen, 
denna gång med arbetslösa 
ungdomar. En del fi ck jobb 
i industrin, andra hjälpte vi 
med så kallad kommunal 
ungdomspraktik. Vi skapade 
en del egna jobb, till exem-
pel ett skogslag, som gjorde 
stor nytta. Vi såg till att alla 
uppdrag var meningsfulla. 
Plötsligt fi ck vi höra att sta-
ten skulle ge de kommuner 
som sysselsatte ungdomar 
statsbidrag. Det kom väldigt 
lägligt för oss, men plötsligt 
kallades jag upp till depar-
tementet i Stockholm. Ar-
betsmarknadsminister An-
na-Greta Leijon (S) hade 
synpunkter. ”Du har inte 
anpassat era ungdomsjobb 
till fyra timmar, därför kan vi 
inte ge er något statsbidrag”. 
Jag hade aldrig hört något så 
dumt. Varför skulle vi bara 
sysselsätta ungdomarna på 
halvtid? ”Aldrig, sa jag. I Ale 

jobbar vi åtta 
timmar, vem 
vill i framti-
den anställa 
någon som 
har för vana 
att bara job-
ba fyra tim-
mar?” Det 
blev en lad-
dad diskus-
sion, men till 

sist fi ck vi vårt statsbidrag, 
minns Sven.

Han jobbade nära kom-
munalrådet Evald Malm 
och var nu också aktiv soci-
aldemokrat. Ett halvår inn-
an Malm tillkännagav sina 
planer att avgå informera-
des Sven. Han blev insatt i 
många av de aktuella frågor-
na och det var aldrig tal om 
något annat än att han skulle 
efterträda. 1987 tog han över 
kommunalrådsposten och på 
agendan stod bland annat 
frågan huruvida Ale skulle 
starta ett eget gymnasium. 
Samarbetet med Kungälv 
fungerade bra, men avgifter-
na gick i fel riktning.

– Vi förhandlade med 
Kungälv fl era gånger. Till 
sist gjorde vi bedömning-
en att det skulle bli billigare 
med en egen gymnasieskola. 
Det var rätt beslut då, men 
förutsättningarna ändrades 
radikalt med det fria gymna-
sievalet och friskolornas en-
tré, säger Sven och syftar på 
nedläggningen av Ale gym-
nasium.

Utveckla Nödinge
Diskussionen om att försöka 
skapa en centralort i Ale bör-
jade ta fart. För Svens del var 
det självklart inget snack om 
vart den skulle ligga.

– Självklart ville jag se att 
vi utvecklade Nödinge. Alla 

utredningar visade att det 
vore bäst för kommunen 
med tanke på underlag och 
förbipasserande trafi k. Ale 
Exploatering med Jan-Erik 
Olsson blev projektledare 
för Ale Torg. Han gjorde ett 
fantastiskt arbete. Vi hade 
aldrig klarat det utan hans 
insats. Parallellt förstod vi 
också vikten av att skapa ett 
bättre underlag för handeln 
och därför intensifi erades 
arbetet med bostadsområdet 
Backa Säteri. Detta arbe-
te har lagt grunden för det 
nya Nödinge, säger Sven 
stolt som nästan dagligen 
promenerar runt markerna 
som hans far en gång plöjde 
och som idag är hemvist för 
många nya alebor.

Mycket stort misstag
Även om Ale Torg är ett av 
Svens bästa minnen från ti-
den som kommunalråd är det 
också här vi fi nner den störs-
ta besvikelsen.

– Vi hade en plan för en 
fortsatt utbyggnad av Ale 
Torg som bland annat inne-
håll ett nytt kommunhus och 
ett 18-våningshus. Tyvärr 
stoppades den och det har 
bromsat utvecklingen av tor-
get. Ica fi ck aldrig bygga sitt 
Maxi och beslutet att inte gå 
vidare med Ale Torg norra är 
enligt mig ett mycket stort 
misstag.
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Mer Nödinge än Sven är svårt att bli

SVEN PETTERSSON

Ålder: 77
Bor: Villa i Nödinge
Uppväxt: Backa Säteri i Nödinge
Familj: Sönerna Magnus, Anders och 
Tomas samt sex barnbarn och ett 
barnbarnsbarn.
Gör: Pensionär som reser, promenerar 
eller hjälper sönerna med allehanda 
hantverk.
Politisk härkomst: Socialdemokrat
Politisk karriär: Kulturnämndens 
ordförande i Nödinge och Ale kommun 
under 70-talet, ledamot i Ale kommun-
fullmäktige 1974-2010, kommunalråd 

88-91, oppositionsråd 92-94, kommu-
nalråd 95-97.
Stora beslut: Ale gymnasium, Ale 
Torg, utbyggnaden av bostadsområdet 
Backa Säteri och Nödinge golfklubb.
Personer han beundrar: Daga Johans-
son (FP); ”Underbart ärlig”.
Jan-Erik Olsson, Ale Exploatering; ”Su-
perprofessionell och mannen bakom 
Nödinges utveckling”.
Per-Göran Kihl, Surte Glasbruk; ”Utan 
honom hade jag aldrig kunnat göra 
karriär på glasbruket. Han backade 
alltid upp mig, ställde upp i alla väder”.

– Under hans 
ledning tog 
orten en ny 
vändning

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

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

www.evidensia.se           0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppet hela sommaren
för alla sorters sjukdom och olycksfallsfall

Öppen mottagning mellan 8-10 
varje dag under sommaren, övrig tid tidsbokning

Ett stort 

TACK 
till er företagare som  

sponsrade Vårsalongen och
alla ni nära och kära till våra 
elever som besökte skolan 
denna soliga eftermiddag.

Med er hjälp samlade vi ihop 

16.621:- 
vars överskott skänks

till välgörande ändamål efter 
beslut i elevråden.

Sven Pettersson, född och uppvuxen i Nödinge, konstaterar att de tyngsta besluten han var med och fattade som kommunalråd handlade om just orten i hans hjärta.

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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för PLM som ville att jag 
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Arbetslösa ungdomar
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munchefen.
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kallades jag upp till depar-
tementet i Stockholm. Ar-
betsmarknadsminister An-
na-Greta Leijon (S) hade 
synpunkter. ”Du har inte 
anpassat era ungdomsjobb 
till fyra timmar, därför kan vi 
inte ge er något statsbidrag”. 
Jag hade aldrig hört något så 
dumt. Varför skulle vi bara 
sysselsätta ungdomarna på 
halvtid? ”Aldrig, sa jag. I Ale 

jobbar vi åtta 
timmar, vem 
vill i framti-
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har för vana 
att bara job-
ba fyra tim-
mar?” Det 
blev en lad-
dad diskus-
sion, men till 

sist fi ck vi vårt statsbidrag, 
minns Sven.

Han jobbade nära kom-
munalrådet Evald Malm 
och var nu också aktiv soci-
aldemokrat. Ett halvår inn-
an Malm tillkännagav sina 
planer att avgå informera-
des Sven. Han blev insatt i 
många av de aktuella frågor-
na och det var aldrig tal om 
något annat än att han skulle 
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agendan stod bland annat 
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fungerade bra, men avgifter-
na gick i fel riktning.

– Vi förhandlade med 
Kungälv fl era gånger. Till 
sist gjorde vi bedömning-
en att det skulle bli billigare 
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Det var rätt beslut då, men 
förutsättningarna ändrades 
radikalt med det fria gymna-
sievalet och friskolornas en-
tré, säger Sven och syftar på 
nedläggningen av Ale gym-
nasium.

Utveckla Nödinge
Diskussionen om att försöka 
skapa en centralort i Ale bör-
jade ta fart. För Svens del var 
det självklart inget snack om 
vart den skulle ligga.

– Självklart ville jag se att 
vi utvecklade Nödinge. Alla 

utredningar visade att det 
vore bäst för kommunen 
med tanke på underlag och 
förbipasserande trafi k. Ale 
Exploatering med Jan-Erik 
Olsson blev projektledare 
för Ale Torg. Han gjorde ett 
fantastiskt arbete. Vi hade 
aldrig klarat det utan hans 
insats. Parallellt förstod vi 
också vikten av att skapa ett 
bättre underlag för handeln 
och därför intensifi erades 
arbetet med bostadsområdet 
Backa Säteri. Detta arbe-
te har lagt grunden för det 
nya Nödinge, säger Sven 
stolt som nästan dagligen 
promenerar runt markerna 
som hans far en gång plöjde 
och som idag är hemvist för 
många nya alebor.

Mycket stort misstag
Även om Ale Torg är ett av 
Svens bästa minnen från ti-
den som kommunalråd är det 
också här vi fi nner den störs-
ta besvikelsen.

– Vi hade en plan för en 
fortsatt utbyggnad av Ale 
Torg som bland annat inne-
håll ett nytt kommunhus och 
ett 18-våningshus. Tyvärr 
stoppades den och det har 
bromsat utvecklingen av tor-
get. Ica fi ck aldrig bygga sitt 
Maxi och beslutet att inte gå 
vidare med Ale Torg norra är 
enligt mig ett mycket stort 
misstag.
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Mer Nödinge än Sven är svårt att bli

SVEN PETTERSSON

Ålder: 77
Bor: Villa i Nödinge
Uppväxt: Backa Säteri i Nödinge
Familj: Sönerna Magnus, Anders och 
Tomas samt sex barnbarn och ett 
barnbarnsbarn.
Gör: Pensionär som reser, promenerar 
eller hjälper sönerna med allehanda 
hantverk.
Politisk härkomst: Socialdemokrat
Politisk karriär: Kulturnämndens 
ordförande i Nödinge och Ale kommun 
under 70-talet, ledamot i Ale kommun-
fullmäktige 1974-2010, kommunalråd 

88-91, oppositionsråd 92-94, kommu-
nalråd 95-97.
Stora beslut: Ale gymnasium, Ale 
Torg, utbyggnaden av bostadsområdet 
Backa Säteri och Nödinge golfklubb.
Personer han beundrar: Daga Johans-
son (FP); ”Underbart ärlig”.
Jan-Erik Olsson, Ale Exploatering; ”Su-
perprofessionell och mannen bakom 
Nödinges utveckling”.
Per-Göran Kihl, Surte Glasbruk; ”Utan 
honom hade jag aldrig kunnat göra 
karriär på glasbruket. Han backade 
alltid upp mig, ställde upp i alla väder”.

– Under hans 
ledning tog 
orten en ny 
vändning

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

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

www.evidensia.se           0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppet hela sommaren
för alla sorters sjukdom och olycksfallsfall

Öppen mottagning mellan 8-10 
varje dag under sommaren, övrig tid tidsbokning

Ett stort 

TACK 
till er företagare som  

sponsrade Vårsalongen och
alla ni nära och kära till våra 
elever som besökte skolan 
denna soliga eftermiddag.

Med er hjälp samlade vi ihop 

16.621:- 
vars överskott skänks

till välgörande ändamål efter 
beslut i elevråden.

Sven Pettersson, född och uppvuxen i Nödinge, konstaterar att de tyngsta besluten han var med och fattade som kommunalråd handlade om just orten i hans hjärta.

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)

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

FÄRSK LAXFILÉ

69:-/KG

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

DELIKATESSEN
ERBJUDER

ALLA LIMPOR
(GÄLLER EJ SURDEG)

STORPACK

:-59 /ST

/ST10:-

KOKT OCH RÖKT 
SKINKA

990
/HG

PERSIKOR
SOMMAR-

TÅRTA 6 BITAR

/ST99:-

SVENSK KASSLER

4990
/KG

Max 2st/kund

SCAN 1300G

/KG990
Max 3 kg/hushåll

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

20:-/ST

Max 1 sida/kund

Välj mellan gräddglass 
 75-150 cl

FLÄSKYTTERFILÉ

/KG3990

1990
/ST

800g

99:-
/KG

FÄRSKA  
HAVSKRÄFTOR
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NÖDINGE. Eva Lejd-
brandt lämnade Lilla 
Edets kommun efter ett 
och ett halvt år.

Den 16 juni tillträdde 
hon istället tjänsten som 
sektorchef utbildning, 
kultur och fritid i Ale 
kommun.

– En spännande ut-
maning, säger Eva till 
lokaltidningen.

2012 började Eva Lejd-

brandt som rektor på Ting-
bergsskolan för att senare 
övergå och bli kultur- och 
fritidschef i Lilla Edets kom-
mun.

– Jag trivdes väldigt bra i 
Lilla Edet, men kände mig 
mogen för en ny utmaning. 
Jag tycker att det här upp-
draget känns väldigt spän-
nande, inte minst med tan-
ke på att jag får jobba med 
skolan som är en oerhört 
angelägen samhällsfunktion, 
säger Eva Lejdbrandt.

Vad ser du som priori-
terade arbetsuppgifter?

– En beställning från 
politiken är att vi ska lyfta 
skolans meritvärden och att 
kommunens ungdomar ska 
gå ut med fullständiga betyg 
som innebär behörighet till 
fortsatta gymnasiestudier. Vi 
ska lyfta kvaliteten i skolan 
helt enkelt. Det fi nns inget 
quickfi x för det arbetet utan 
vi måste ha tålamod och job-
ba långsiktigt.

– I chefskapet ingår att 

jobba med lärarna och rek-
torerna och dess villkor i 
skolan. Den administrativa 
påbyggnaden som skett har 
inverkat på den psykosociala 
arbetsmiljön. Det gäller att 
ta tag i det problemet så att 
vi inte tappar duktiga skolle-
dare och lärare.

Två nya näridrottsplat-
ser har nyligen invigts – i 
Nödinge och i Älvängen. 
Vad har du att säga om 
fritidssektorn?

– Här har Ale kommit 

väldigt långt. Konceptet nä-
ridrottsplatser har visat sig 
vara framgångsrikt och nu 
utreder vi möjligheterna att 
tillämpa det på fl er ställen i 
kommunen. Det är mycket 
att bita i, men det är sam-
tidigt ett spännande arbete 
och jag ser med tillförsikt 
fram emot de utmaning-
ar som väntar, avslutar Eva 
Lejdbrandt.

JONAS ANDERSSON

– Eva Lejdbrandt är ny sektorchef
Lämnade Lilla Edet för Ale

Eva Lejdbrandt är ny sektor-
chef för utbildning, kultur och 
fritid i Ale kommun.
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 Statliga Almi genomför 
en satsning på mikrolån för 
att entreprenörer som vill ut-
veckla mindre företag ska få 
bättre villkor. Pengarna kom-
mer från Europeiska investe-
ringsfonden. Men det dröjer 
innan entreprenörer från Ale 
kan ta del av möjligheten.

Det nya mikrolånet 
innebär att entreprenörer ska 
kunna låna upp till 150 000 
kronor, utan krav på med-
fi nansiering och säkerhet. 
Tanken är att det ska utveckla 
företag som har mindre än tio 
anställda.

– Lånen kan sökas av alla 
företag som faller inom EU:s 
defi nition på mikroföretaget. 
Målet är helt enkelt att skapa 

tillväxt i den typen av bolag, 
säger Sara Wallin, vd på 
Almi Väst.

Men entreprenörer i Ale 
för vänta. Anledningen är att 
Almi har beslutat att först 
testa behovet av lånen i Väst-
manland, Örebro, Gävleborg, 
Dalarna och Östergötland. 
Först därefter kan företag 
från andra delar av landet få 
möjligheten.

– Piloten kommer genom-
föras under 2014 och faller 
försöket väl ut är ambitionen 
att sedan sprida modellen till 
hela Sverige nästa år, säger 
Sara Wallin.

Almis Mikrolån omfattas 
av en säkerhet som tillhan-
dahålls inom ramen för det 

europeiska instrumentet 
Progress för mikrokrediter 
som inrättats av Europiska 
Unionen.

Ett mikroföretag defi -
nieras som ett företag som 
sysselsätter färre än tio 
personer och vars omsättning 
eller balansomslutning inte 
överstiger två miljoner euro 
per år

Det nya lånet är ett enkelt 
lån som innebär lättnader 
i form av möjlighet till 
amorteringsfrihet i ett år. Det 
krävs heller inga säkerheter i 
företaget. Som vanligt baseras 
Almis kreditprövning huvud-
sakligen på entreprenörens 
förutsättningar att lyckas och 
affärsidéns möjligheter.

Mikrolån ny satsning på småföretag
NYA TIDER I SOMMAR
I Älvängen har vi semesterstängt vecka 28-31.

På Ale Torg har vi öppet som vanligt.

Månd-fred 08.30-19.00

Lörd 09.00-15.00

Sönd 10.00-15.00

Välkomna!
Ale Torg 7, Nödinge 0303-966 77

ÄLVÄNGEN. Lena fötter 
hos Lena fötter.

Lena Jinfors Ahlbom 
har öppnat fotvård i 
Älvängen.

– Att ha en mottag-
ning på hemmaplan har 
varit tanken hela tiden.

Lena Jinfors Ahlbom är 
medicinsk fotterapeut, ut-
bildad vid Yrkeshögskolan i 
Göteborg. I november öpp-
nade hon Hälsa i Centrum i 
Lilla Edet tillsammans med 
Eva Jääskeläinen.

– Vi driver separata före-
tag under samma tak, berät-
tar Lena.

– Tanken var att jag skulle 
starta upp i Älvängen när jag 
var färdig med min utbild-

ning. Jag hittade emellertid 
ingen lokal som passade mig, 
så det har dragit ut på tiden. 
När det här tillfället dök upp 
blev det rena bingon.

Lena fötter huserar nu 
i före detta Pfagers lokaler 
på Göteborgsvägen, granne 
med Cura Capillorum.

– Tillgängligheten är su-
verän. Det är lätt att ta sig hit 
med tåg eller buss, dessutom 
med parkering precis utanför 
entrén. Bättre kan det inte 
bli, säger Lena.

I Lilla Edet har hon redan 
skaffat sig en trogen och fast 
kundkrets. Lena hoppas na-
turligtvis på samma utveck-
ling i Älvängen.

– En fördel borde vara att 
man bor på orten och folk 
vet vem man är.

Vad är det bästa med 
att jobba som fotvårdste-
rapeut?

– Det är att få hjälpa 

människor som har ont. Jag 
möter exempelvis många 
kunder som besväras av lik-
torn och som knappt kan 
gå. Att kunna utföra en be-
handling och lindra smärtan 
känns jättebra.

Något tips till egen-
vård?

– Ett fotbad med mjukgö-
rande olja är bra. Återfukta 
med fotkräm så att fötterna 
inte torkar ut. Skovalet bör 
man också tänka på. För små 
skor inte bra för fötterna.

Lena fötter kommer att 
vara stängt två veckor i som-
mar, vecka 29-30, övrig tid 
hälsas kunderna välkomna.

– Jag fi nns alltid tillgäng-
lig på telefon för tidsbok-
ning. Det är enklast efter-
som jag håller till både i Lilla 
Edet och i Älvängen, avslutar 
Lena Jinfors Ahlbom.  Lena fötter har öppnat i Älvängen. Lena Jinfors Ahlbom hälsar unga som äldre välkommen till  

 mottagningen på Göteborgsvägen. 

Lena fötter
i Älvängen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Lena Jinfors Ahlbom.  Lena fötter har öppnat i Älvängen. Lena Jinfors Ahlbom hälsar unga som äldre välkommen till  

 mottagningen på Göteborgsvägen. 

Lena fötter
i Älvängen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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SNART BYGGSTART 
FÖR ”PRÄSTGÅRDEN”  

I SKEPPLANDA! 
SKICKA IN DIN INTRESSEANMÄLAN NU! 

(OBS! INTE BINDANDE!)

I Skepplanda centrum bygger vi 6 mindre bostadshus grupperade för att 
skapa intim rumskänsla  med  26 välplanerade lägenheter (bostadsrätter), 
2:or och 4:or. Enkla och yteffektiva planlösningar samt tillgång till minst en 
uteplats i markplan (altan) eller balkong. Hög standard, tvättmaskin och 
torktumlare i badrummet. Hiss till 2:a våningen. Gott om p-platser.

Prisexempel:
Lägenhet Månadsavgift* (ca) Insats (ca)
55 m2 2.600 kr 870.000 kr
64 m2 3.100 kr 1.000.000 kr
80 m2 3.800 kr 1.260.000 kr
*Avgift inkl  drift och värme/vatten vid 4% ränta:

Lars-Inge Petersson 
Aukt. astighetsmäklare

0705-41 41 86
lip@alefast.se

Box 2, 
446 21  ÄLVÄNGEN

Skäl att fira på nytt. Näringslivsrådets ordförande Stefan Brandt (t v) kan glädja sig åt att ett enigt 
KSAU tagit beslut om att tillskjuta 300 000 kronor till att verkställa delar av rådets åtgärdsförslag.

Näringslivsrådet har 
fått en verktygslåda

ALE. Näringslivsrådet 
i Ale kan glädjas åt en 
sommarpresent från 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Enhälligt beslutade 
man tillföra näringslivs-
arbetet i Ale 300 000 kr 
extra avsedda för rådets 
olika arbetsgrupper.

– Det känns väldigt 
angeläget att de får 
en verktygslåda att 
förverkliga vissa av de 
idéer som föds, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Näringslivsrådet beslutade 
i år att utföra arbetet i olika 

fokusgrupper. Dessa har haft 
till uppdrag att sammanställa 
förslag till åtgärder inom ett 
antal problemområden. Nu 
börjar det bli dags att gå från 
ord till handling och med 
anledning av detta föreslog 
Mikael Berglund att Kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
skulle överföra 300 000 kro-
nor från kontot för särskilda 
insatser till näringslivsarbe-
tet i Ale som från och med 18 
augusti leds av nya närings-
livschefen Pia Areblad.

– Det var ingen diskus-
sion, utan vi var helt överens 
i denna fråga. Det känns po-

sitivt att vi är det och hade 
vi inte varit det så hade det 
varit ett enormt svek mot det 
fantastiska engagemang som 
företagarna visat kommu-
nen, säger Berglund.

Näringslivsrådets har haft 
sex olika fokusgrupper; Sam-
verkan näringsliv/skola, Fö-
retagsutveckling, Samhälls-
byggnad, Internt kommun, 
Attraktionskraft och Analys.

Nu har fokusgrupperna 
jobbat fram åtgärdsförslag 
och hur dessa ska prioriteras 
blir nästa huvudvärk. Resur-
serna att verkställa delar av 
dem fi nns i alla fall.

Arbetet med att fortsätta 
förbättra näringslivsklimatet 
i Ale fortsätter därmed.

– Enhälligt KS bakom 300 000 kr
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 30 juli, första 
tidningen kommer 
den 6 augusti

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!

Missa inte 
vårt sommar-
nummer v29



Vill du ha en småbil som 
sticker ut och som inte 
är så torr som namnet 
antyder?

Citroën C4 Cactus är 
årets hetaste småbilsny-
het och skakar verkli-
gen liv i varumärkets 
fornstora epitet som 
tillverkare av snillrika 
fordon med fantastiskt 
korkade detaljer.

Nya Cactus är kort 
sagt lika trendig, enkel 
och smart som den klas-
siska lillcittran 2CV.

Alltså en bil som löser 
problemen vi inte visste 
fanns.  

”Varför köra i samma hjul-
spår? Nu får det vara nog”. 
Det var designern Mark 
Loyds ord till styrelsen för 
Automobiles Citroën S.A. 
och resultatet ser vi här idag. 
En småbil som är mer vild 
och galen än någonsin. Vad 
sägs om luftkuddar på sidor-
na, en hel soffa framtill och 
dörrar som öppnas med lä-
derstroppar?

Snacka om kuddkrig 
Cactus bygger på samma 
bottenplatta som vanliga 
C4, men har fått kortare 
överhäng. Längden är bara 
är 415 centimeter men djär-
vheten är desto större. Titta 
bara på luftkuddarna eller 
AirBump som fransmännen 
kallar dem vilka placerats 
i fronten, baken och längs 
sidorna. AirBump är som det 
låter, alltså små luftkuddar. 

Är det ett skämt? Nej, inte 
alls. Det fungerar på samma 
sätt som bubbelplasten man 
använder som emballage och 
skyddar mot bland annat 
dörruppslag. Luftkuddar-
na finns i fyra olika färger 
medan själva bilen erbjuds 
i tio läckra kulörer. Låt oss 
nu hoppa in i vår test-Cac-
tus som lackerats i ”hello 
yellow” och interiören håller 
vad det tuffa utseendet lovar. 

Framsätena har exempel-
vis utformats som en soffa 
och instrumentpanelen är 
riktigt smakfull. Baksätet 
har fått designen av en hem-
trevlig tresitssoffa medan de 
bakre sidorutorna bara kan 
tippas utåt. ”Popout” kallas 
det på Citroën-språk. 

Allt är digitalt 
Framför ratten som är av-
fasad i nederkant sitter en 
färgskärm där bland annat 
hastigheten visas med di-

gitala nuffror. Sedan finns 
en sjutums pekskärm uppe 
på mittkonsolen från vilken 
man styr alltifrån musik till 
navigation. Allt är digitalt 
och alla analoga mätare är 
bannlysta från kupén. Under 

huven erbjuds inledningsvis 
två ”gröna” motorer. Du kan 
välja på antingen en trecy-
lindrig bensinare på 82 häst-
krafter á 139 900 kronor el-
ler en fyrcylindrig dieselspis 
på 92 som kan bli din för 179 
900.

Maskinerna bjuder inte 
på några jättesensationer vid 
provkörningen i Amsterdam 
men är snåla, bekväma och 
lättkörda. Citroën skakar än 
en gång om bilindustrin och 
många undrar säkert varför 
man valde namnet Cactus? 
”Kaktusen dricker lite och 
har förmågan att överleva 
hur illa man än behandlar 
den” säger designern Mark 
Loyds. Tja, visst är det ett 
passande namn för en oöm 
lillcittra som sticker ut och 
taggar upp alla!

Johannes Gardelöf
Staffan Swedenborg

© CNP AB

Under golvet gömmer sig 
batteripacken och när det är 
dags för laddning viker man 
bara undan Renaultloggan i 
nosen och pluggar in slad-
den.

Under huven arbetar en 
elmotor på 88 hästkrafter 
i normalläge eller 60 hk i 
Eco-mode. 0-100 rullar på 
13,5 sekunder samtidigt 
som bilen toppar 135 knyck. 
Fransmännen påstår att man 
tar sig 21 mil på en laddning, 
men den siffran ska man nog 
ta med en rejäl nypa salt. 
Det tar nio timmar att få full 
kräm i batteriet och till bilen 
medföljer en laddbox att sät-
ta på väggen. 

Även installationen ingår 
då den måste monteras av en 
elektriker. Bor du i lägenhet 
kan det bli problem att hitta 
en placering och en vanlig 
230-volts laddare är tyvärr 
tillbehör. Även om bilen är 
din så kan du inte köpa loss 
batteriet utan detta får du 
hyra. Vad månadskostnaden 
landar på är olika beroende 
på hur långt du kör men pri-
set startar från 799 kronor i 

månaden om du håller dig 
under 1 250 mil om året. 

Grundpriset börjar på 
209 900 kronor och räknar 
du med supermiljöbilspre-

mien på 40 000 är du vips 
nere i 169 900. Å andra si-
dan landar batterihyran på 
9 588 kronor om året, men 
då behöver du inte oroa dig 

när batteripacken sjunger på 
sista versen!

 Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson

© CNP AB
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Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi har semesterstängt  
veckorna 30, 31, 32

Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

Fransmännens nya 
elskling sticker ut från 
mängden och då snack-
ar vi inte bara om den 
tuffa designen utan 
även prislappen.

Renault Zoe är nämli-
gen den billigaste elbi-
len på marknaden, men 
allt har en baksida.

I köpet ingår inga 
batterier utan dessa får 
man istället hyra och 
utan energikällan är 
bilen faktiskt värdelös.

Fördelen är att när det 
gamla gjort sitt är det 
bara att hämta ett nytt.

Nu är det bara att tuta 
och köra!  

Namnet Zoe härstammar 
från grekiskan och betyder 
liv. Vi rullar iväg nästintill 
ljudlöst, men för att inte 
skrämma ”livet” ur fotgäng-
are finns även tre olika var-
ningsljud att välja mellan i 
farter upp till 30 km/h. Men 
föredrar man att susa fram 
helt obemärkt i trafiken så 

går det utmärkt att stänga 
av oljudet med ett simpelt 
knapptryck.

Följer trenden
Designen ser något uppblåst 
ut med den starkt marke-
rade motorhuven, de smala 
blåtonade strålkastarna och 
luftintaget under det stora 
Renaultemblemet. Sido-
linjerna är desto elegantare 
och fransmännen har fallit 
för designtrenden med dol-
da handtag till bakdörrar-
na. Dessutom kännetecknas 
bakpartiet av en liten ut-
stickande takvinge och även 
här återfinns de blåtonade 
ljusen. 

Vi öppnar dörren och sät-
ter oss bakom ratten på nya 
Renault Zoe och upptäcker 
ganska snart att inredningen 
till större del är lånad från 
Clio. På mittkonsolen trånar 
en stor pekskärm som visar 
information om bland annat 
körsätt och räckvidd. Däri-
nunder finns de sedvanliga 
reglagen för exempelvis luft-
konditionering, följt av väx-
elväljare och avslutningsvis 
en klassisk handbromsspak. 

Mitt namn är Zoe

RENAULT ZOE

Elmotor: Permanentsynkron 
elmotor på 88 hk och 222 
Nm. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. Steglös 
automatlåda.
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre 
triangellänk. Bak: halvstel 
axel.
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,5 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 259, längd 408, bredd 

173, höjd 156. Tjänstevikt 
1 468. Batterityp Litium-jon.  
Prestanda: Toppfart 135 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 13,5 sek. 
Elförbrukning: 1,46 kWh/mil. 
Räckvidd 15 till 21 mil.  
Pris: 209 900 kr / 169 900 
kr inkl. supermiljöbilspremie. 
Batterileasing 799:-/mån.
Plus för: Billigast på mark-
naden, alltid fräscht batteri, 
hygglig räckvidd.
Minus för: Batterihyran riske-
rar bli dyr, 230-volts laddare 
ingår ej.

CITROËN C4 CACTUS E-HDI 92 ETG6

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
enkel överliggande kamaxel 
och två ventiler per cylinder. 
Max effekt: 92 hk vid 3 750 
varv/minut.
Max vridmoment: 230 Nm 
vid 1 750 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
robotiserad växellåda.
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: McPherson-fjäderben. 
Bak: bakåtriktade bärarmar. 
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,9 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 261, längd 416, bredd 
195, höjd 153. Tjänstevikt 
1 250. Bränsletank 50 liter.
Prestanda: Toppfart 176 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 12,0 sek. 
Förbrukning/miljö: 3,5 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 92 g/km.
Pris: 179 900 kronor. 
Plus för: Läckraste småbilen 
just nu, bekväm och lättkörd, 
smarta lösningar, bra komfort.
Minus för: Baksätet kan bara 
fällas i ett stycke.

Renault Zoe.

Cactus taggar upp alla

Citroën C4 Cactus e-HDi 92 ETG6.
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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

lansforsakringar.se

Spara med fast  
ränta och låg risk på  
Fasträntekonto hos oss

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!

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

Välkommen!

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

16-17/8
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Av okänd anledning körde en bil in i mitträcket i höjd med bron över E45 i Alvhem vid 17.30 på 
lördagskvällen. Räddningstjänst, polis och ambulans var snabbt på plats och vägen fick spärras av 
växelvis. Lyckligtvis inga personskador.  



Vill du ha en småbil som 
sticker ut och som inte 
är så torr som namnet 
antyder?

Citroën C4 Cactus är 
årets hetaste småbilsny-
het och skakar verkli-
gen liv i varumärkets 
fornstora epitet som 
tillverkare av snillrika 
fordon med fantastiskt 
korkade detaljer.

Nya Cactus är kort 
sagt lika trendig, enkel 
och smart som den klas-
siska lillcittran 2CV.

Alltså en bil som löser 
problemen vi inte visste 
fanns.  

”Varför köra i samma hjul-
spår? Nu får det vara nog”. 
Det var designern Mark 
Loyds ord till styrelsen för 
Automobiles Citroën S.A. 
och resultatet ser vi här idag. 
En småbil som är mer vild 
och galen än någonsin. Vad 
sägs om luftkuddar på sidor-
na, en hel soffa framtill och 
dörrar som öppnas med lä-
derstroppar?

Snacka om kuddkrig 
Cactus bygger på samma 
bottenplatta som vanliga 
C4, men har fått kortare 
överhäng. Längden är bara 
är 415 centimeter men djär-
vheten är desto större. Titta 
bara på luftkuddarna eller 
AirBump som fransmännen 
kallar dem vilka placerats 
i fronten, baken och längs 
sidorna. AirBump är som det 
låter, alltså små luftkuddar. 

Är det ett skämt? Nej, inte 
alls. Det fungerar på samma 
sätt som bubbelplasten man 
använder som emballage och 
skyddar mot bland annat 
dörruppslag. Luftkuddar-
na finns i fyra olika färger 
medan själva bilen erbjuds 
i tio läckra kulörer. Låt oss 
nu hoppa in i vår test-Cac-
tus som lackerats i ”hello 
yellow” och interiören håller 
vad det tuffa utseendet lovar. 

Framsätena har exempel-
vis utformats som en soffa 
och instrumentpanelen är 
riktigt smakfull. Baksätet 
har fått designen av en hem-
trevlig tresitssoffa medan de 
bakre sidorutorna bara kan 
tippas utåt. ”Popout” kallas 
det på Citroën-språk. 

Allt är digitalt 
Framför ratten som är av-
fasad i nederkant sitter en 
färgskärm där bland annat 
hastigheten visas med di-

gitala nuffror. Sedan finns 
en sjutums pekskärm uppe 
på mittkonsolen från vilken 
man styr alltifrån musik till 
navigation. Allt är digitalt 
och alla analoga mätare är 
bannlysta från kupén. Under 

huven erbjuds inledningsvis 
två ”gröna” motorer. Du kan 
välja på antingen en trecy-
lindrig bensinare på 82 häst-
krafter á 139 900 kronor el-
ler en fyrcylindrig dieselspis 
på 92 som kan bli din för 179 
900.

Maskinerna bjuder inte 
på några jättesensationer vid 
provkörningen i Amsterdam 
men är snåla, bekväma och 
lättkörda. Citroën skakar än 
en gång om bilindustrin och 
många undrar säkert varför 
man valde namnet Cactus? 
”Kaktusen dricker lite och 
har förmågan att överleva 
hur illa man än behandlar 
den” säger designern Mark 
Loyds. Tja, visst är det ett 
passande namn för en oöm 
lillcittra som sticker ut och 
taggar upp alla!

Johannes Gardelöf
Staffan Swedenborg

© CNP AB

Under golvet gömmer sig 
batteripacken och när det är 
dags för laddning viker man 
bara undan Renaultloggan i 
nosen och pluggar in slad-
den.

Under huven arbetar en 
elmotor på 88 hästkrafter 
i normalläge eller 60 hk i 
Eco-mode. 0-100 rullar på 
13,5 sekunder samtidigt 
som bilen toppar 135 knyck. 
Fransmännen påstår att man 
tar sig 21 mil på en laddning, 
men den siffran ska man nog 
ta med en rejäl nypa salt. 
Det tar nio timmar att få full 
kräm i batteriet och till bilen 
medföljer en laddbox att sät-
ta på väggen. 

Även installationen ingår 
då den måste monteras av en 
elektriker. Bor du i lägenhet 
kan det bli problem att hitta 
en placering och en vanlig 
230-volts laddare är tyvärr 
tillbehör. Även om bilen är 
din så kan du inte köpa loss 
batteriet utan detta får du 
hyra. Vad månadskostnaden 
landar på är olika beroende 
på hur långt du kör men pri-
set startar från 799 kronor i 

månaden om du håller dig 
under 1 250 mil om året. 

Grundpriset börjar på 
209 900 kronor och räknar 
du med supermiljöbilspre-

mien på 40 000 är du vips 
nere i 169 900. Å andra si-
dan landar batterihyran på 
9 588 kronor om året, men 
då behöver du inte oroa dig 

när batteripacken sjunger på 
sista versen!

 Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson

© CNP AB
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Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi har semesterstängt  
veckorna 30, 31, 32

Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

Fransmännens nya 
elskling sticker ut från 
mängden och då snack-
ar vi inte bara om den 
tuffa designen utan 
även prislappen.

Renault Zoe är nämli-
gen den billigaste elbi-
len på marknaden, men 
allt har en baksida.

I köpet ingår inga 
batterier utan dessa får 
man istället hyra och 
utan energikällan är 
bilen faktiskt värdelös.

Fördelen är att när det 
gamla gjort sitt är det 
bara att hämta ett nytt.

Nu är det bara att tuta 
och köra!  

Namnet Zoe härstammar 
från grekiskan och betyder 
liv. Vi rullar iväg nästintill 
ljudlöst, men för att inte 
skrämma ”livet” ur fotgäng-
are finns även tre olika var-
ningsljud att välja mellan i 
farter upp till 30 km/h. Men 
föredrar man att susa fram 
helt obemärkt i trafiken så 

går det utmärkt att stänga 
av oljudet med ett simpelt 
knapptryck.

Följer trenden
Designen ser något uppblåst 
ut med den starkt marke-
rade motorhuven, de smala 
blåtonade strålkastarna och 
luftintaget under det stora 
Renaultemblemet. Sido-
linjerna är desto elegantare 
och fransmännen har fallit 
för designtrenden med dol-
da handtag till bakdörrar-
na. Dessutom kännetecknas 
bakpartiet av en liten ut-
stickande takvinge och även 
här återfinns de blåtonade 
ljusen. 

Vi öppnar dörren och sät-
ter oss bakom ratten på nya 
Renault Zoe och upptäcker 
ganska snart att inredningen 
till större del är lånad från 
Clio. På mittkonsolen trånar 
en stor pekskärm som visar 
information om bland annat 
körsätt och räckvidd. Däri-
nunder finns de sedvanliga 
reglagen för exempelvis luft-
konditionering, följt av väx-
elväljare och avslutningsvis 
en klassisk handbromsspak. 

Mitt namn är Zoe

RENAULT ZOE

Elmotor: Permanentsynkron 
elmotor på 88 hk och 222 
Nm. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. Steglös 
automatlåda.
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre 
triangellänk. Bak: halvstel 
axel.
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,5 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 259, längd 408, bredd 

173, höjd 156. Tjänstevikt 
1 468. Batterityp Litium-jon.  
Prestanda: Toppfart 135 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 13,5 sek. 
Elförbrukning: 1,46 kWh/mil. 
Räckvidd 15 till 21 mil.  
Pris: 209 900 kr / 169 900 
kr inkl. supermiljöbilspremie. 
Batterileasing 799:-/mån.
Plus för: Billigast på mark-
naden, alltid fräscht batteri, 
hygglig räckvidd.
Minus för: Batterihyran riske-
rar bli dyr, 230-volts laddare 
ingår ej.

CITROËN C4 CACTUS E-HDI 92 ETG6

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
enkel överliggande kamaxel 
och två ventiler per cylinder. 
Max effekt: 92 hk vid 3 750 
varv/minut.
Max vridmoment: 230 Nm 
vid 1 750 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
robotiserad växellåda.
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: McPherson-fjäderben. 
Bak: bakåtriktade bärarmar. 
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,9 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 261, längd 416, bredd 
195, höjd 153. Tjänstevikt 
1 250. Bränsletank 50 liter.
Prestanda: Toppfart 176 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 12,0 sek. 
Förbrukning/miljö: 3,5 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 92 g/km.
Pris: 179 900 kronor. 
Plus för: Läckraste småbilen 
just nu, bekväm och lättkörd, 
smarta lösningar, bra komfort.
Minus för: Baksätet kan bara 
fällas i ett stycke.

Renault Zoe.

Cactus taggar upp alla

Citroën C4 Cactus e-HDi 92 ETG6.
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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

lansforsakringar.se

Spara med fast  
ränta och låg risk på  
Fasträntekonto hos oss

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!

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

Välkommen!

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

16-17/8
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Av okänd anledning körde en bil in i mitträcket i höjd med bron över E45 i Alvhem vid 17.30 på 
lördagskvällen. Räddningstjänst, polis och ambulans var snabbt på plats och vägen fick spärras av 
växelvis. Lyckligtvis inga personskador.  
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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

SURTE. Räddningstjänsten fi ck larm klock-
an 00.58, natten till torsdag, om en rökfylld 
trappuppgång på Grangärdesvägen i Surte. 
Det visades sig vara brand i ett garage på bak-

sidan av huset på bottenplan. Inne i garaget 
fanns en åkgräsklippare som stod i lågor när 
räddningstjänstens personal kom till platsen.

JONAS ANDERSSON

Räddningstjänstens personal angriper branden i ett garage på Grangärdesvägen i Surte.

Brand i Surte
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KILANDA. Klockan 14.03 i 
onsdags fi ck räddningstjäns-
ten larm om en trafi kolycka 
på väg 1968 i Kilanda. Två 
personbilar hade kolliderat 
varav det ena fordonet blivit 
påkört bakifrån och snurrat.

Vägen var helt avstängd 
under räddningsarbetet. En 
person fi ck föras till sjukhus 
med ambulans.

JONAS ANDERSSON

Två personbilar kolliderade på väg 1968 i Kilanda. En person fick föras till sjukhus med am-
bulans.

De inblandade bilarna fick rejäla plåtskador.
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Trafi kolycka i Kilanda

SKEPPLANDA. Klockan 
23.03 på måndagskvällen 
fi ck räddningstjänsten larm 
om en garagebrand i Tusse-
bo. Det fristående garaget 
var helt övertänt när brand-
männen kom till platsen och 
blev helt utbränt. Den husbil 
som stod parkerad jämte ga-
raget skyddades från lågorna. 
Räddningstjänsten var kvar 
på brandplatsen hela natten.

JONAS ANDERSSON
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Garagebrand i Tussebo

Ett fristående garaget i Tussebo började brinna på måndags-
kvällen.

ÄLVÄNGEN. Den här me-
ningslösa skadegörelsen i 
Älvängen förevigades av 
Bent Nissen när han var 
ute och tog morgonprome-
naden med hunden. Den 
nya hållplatsen är placerad 

vid Aroseniusskolan och är 
tänkt att fungera som vä-
derskydd för resenärer till 
den kommande elbussen.

– Jag blir så förbannad! 
Vad rör sig i huvudet på de 
personer som sysslar med 

sådana här dumheter, fråg-
ar sig Bent Nissen.
 En relevant fråga i sam-
manhanget.

JONAS ANDERSSON

Meningslös
skadegörelse
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Onödig vandalisering. I förra veckan utsattes en hållplats i Älvängen för en meningslös skade-
görelse.
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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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 25 juni
Skadegörelse
Klotter i form av svart färg 
har under natten sprayats på 
flertalet bilar samt nummer-
plåtar. Skadegörelsen sker på 
Alekärrsvägen/Trädgårdsvä-
gen i Surte.

Fredag 27 juni 
Inbrott
Villainbrott i Gunntorp och 
i Frövet, Skepplanda, under 
natten. Gods påträffas 
senare av en patrull och sex 
personer födda 95-01 är 
hörda i ärendet. Fyra perso-
ner är misstänkta.
På E45 Lödöse i norrgående 
riktning har en personbil 
kört in i mitträcket och står 
på tvären.

Ambulans, räddningstjänst 
och polis åker till olycksplat-
sen. Vittnen uppger att en 
kvinna och två män samt en 
hund från bilen lämnat plat-
sen. Polis på platsen uppger 
att bilen står mitt på E45 och 
blockerar trafiken. Bärgare 
rekvireras. Klockan 08.52 
meddelas att räddningstjäns-
ten släpat ner bilen i diket 
tills bärgaren kommer så att 
vägen blir fri. 13 stycken 
stolpar i norrgående riktning 
nerkörda. En rapport upp-
rättas. Hundpatrull söker i 
närområdet efter personerna 
från bilen.

Måndag 30 juni
Sexuellt ofredande
Okänd gärningsperson har 
genom ord och handling 
ofredat två personer vid 
resecentrum i Älvängen på 
ett sätt som är ägnat att 
kränka deras sexuella inte-
gritet.

KOLLANDA. Veckan innan hade alla huvud-
bry kring den trista väderprognosen. Enda 
dagen med regn omgärdad av 25-gradiga 
soldagar. Men så fel prognoserna var! Regnet 
lyste med sin frånvaro och vi sken ikapp med 
solen.  

Livet var härligt och vi öppnade grindar-
na 11. Första motorcyklarna mullrade in tio 
över och sedan stod det som en strid ström 
av hojar.

Alla i klubben visste vad var och en skulle 
göra. Nu fi ck vi examen för de två-tre må-
nader av förberedelser vi haft inför vårt tret-
tonde meet. Ett tiotal Crew hjälpte till med 
diverse sysslor: biker 5-kamp, lyckohjul, tom-
bola, armborst, lotterier och servering. Alltid 
fanns det något att göra.

Marklands MC lade dessutom en Poker-
Run-kontroll hos oss, så här blev det ytterli-
gare en strid ström av extra gäster. 

Ett tjugotal olika västklubbar räknade vi 
in, plus ett stort antal YCC och HOG-med-
lemmar.

Totalt fi ck parkeringsgruppen ihop 175-
180 gästande motorcyklar, vilket är störst an-
tal sedan starten 2002.

Det tävlades i Snygga hojar (Bike Show) 
samt i armborst. Det senare vanns av Henrik 

från Kungsbacka, som för andra gången fi ck 
ta emot förstapriset. Denna gång efter om-
skjutning. 

Ja, det var en härlig dag för oss arrangö-
rer och när vi trötta men lyckliga hade städat 
och packat ihop samt forslat hem all material 
så garanterar jag att den första ölen smakade 
väldigt gott.                                Mike  HalaSkepp MC

Spring Summit 2014 i Kollanda

Parkeringen fylldes av närmare 200 motorcyklar.

Armborstvinnaren Henrik från 
Kungsbacka.

En och annan sidvagn fanns det 
också plats för.

Gustav Östlund sitter upp på 
sin hoj.
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Lotteribordet stod uppdukat.

 Full fart på Skogsvallen i Kollanda. 
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M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

SURTE. Räddningstjänsten fi ck larm klock-
an 00.58, natten till torsdag, om en rökfylld 
trappuppgång på Grangärdesvägen i Surte. 
Det visades sig vara brand i ett garage på bak-

sidan av huset på bottenplan. Inne i garaget 
fanns en åkgräsklippare som stod i lågor när 
räddningstjänstens personal kom till platsen.

JONAS ANDERSSON

Räddningstjänstens personal angriper branden i ett garage på Grangärdesvägen i Surte.

Brand i Surte
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KILANDA. Klockan 14.03 i 
onsdags fi ck räddningstjäns-
ten larm om en trafi kolycka 
på väg 1968 i Kilanda. Två 
personbilar hade kolliderat 
varav det ena fordonet blivit 
påkört bakifrån och snurrat.

Vägen var helt avstängd 
under räddningsarbetet. En 
person fi ck föras till sjukhus 
med ambulans.

JONAS ANDERSSON

Två personbilar kolliderade på väg 1968 i Kilanda. En person fick föras till sjukhus med am-
bulans.

De inblandade bilarna fick rejäla plåtskador.
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Trafi kolycka i Kilanda

SKEPPLANDA. Klockan 
23.03 på måndagskvällen 
fi ck räddningstjänsten larm 
om en garagebrand i Tusse-
bo. Det fristående garaget 
var helt övertänt när brand-
männen kom till platsen och 
blev helt utbränt. Den husbil 
som stod parkerad jämte ga-
raget skyddades från lågorna. 
Räddningstjänsten var kvar 
på brandplatsen hela natten.

JONAS ANDERSSON
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Garagebrand i Tussebo

Ett fristående garaget i Tussebo började brinna på måndags-
kvällen.

ÄLVÄNGEN. Den här me-
ningslösa skadegörelsen i 
Älvängen förevigades av 
Bent Nissen när han var 
ute och tog morgonprome-
naden med hunden. Den 
nya hållplatsen är placerad 

vid Aroseniusskolan och är 
tänkt att fungera som vä-
derskydd för resenärer till 
den kommande elbussen.

– Jag blir så förbannad! 
Vad rör sig i huvudet på de 
personer som sysslar med 

sådana här dumheter, fråg-
ar sig Bent Nissen.
 En relevant fråga i sam-
manhanget.

JONAS ANDERSSON

Meningslös
skadegörelse
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Onödig vandalisering. I förra veckan utsattes en hållplats i Älvängen för en meningslös skade-
görelse.
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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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 25 juni
Skadegörelse
Klotter i form av svart färg 
har under natten sprayats på 
flertalet bilar samt nummer-
plåtar. Skadegörelsen sker på 
Alekärrsvägen/Trädgårdsvä-
gen i Surte.

Fredag 27 juni 
Inbrott
Villainbrott i Gunntorp och 
i Frövet, Skepplanda, under 
natten. Gods påträffas 
senare av en patrull och sex 
personer födda 95-01 är 
hörda i ärendet. Fyra perso-
ner är misstänkta.
På E45 Lödöse i norrgående 
riktning har en personbil 
kört in i mitträcket och står 
på tvären.

Ambulans, räddningstjänst 
och polis åker till olycksplat-
sen. Vittnen uppger att en 
kvinna och två män samt en 
hund från bilen lämnat plat-
sen. Polis på platsen uppger 
att bilen står mitt på E45 och 
blockerar trafiken. Bärgare 
rekvireras. Klockan 08.52 
meddelas att räddningstjäns-
ten släpat ner bilen i diket 
tills bärgaren kommer så att 
vägen blir fri. 13 stycken 
stolpar i norrgående riktning 
nerkörda. En rapport upp-
rättas. Hundpatrull söker i 
närområdet efter personerna 
från bilen.

Måndag 30 juni
Sexuellt ofredande
Okänd gärningsperson har 
genom ord och handling 
ofredat två personer vid 
resecentrum i Älvängen på 
ett sätt som är ägnat att 
kränka deras sexuella inte-
gritet.

KOLLANDA. Veckan innan hade alla huvud-
bry kring den trista väderprognosen. Enda 
dagen med regn omgärdad av 25-gradiga 
soldagar. Men så fel prognoserna var! Regnet 
lyste med sin frånvaro och vi sken ikapp med 
solen.  

Livet var härligt och vi öppnade grindar-
na 11. Första motorcyklarna mullrade in tio 
över och sedan stod det som en strid ström 
av hojar.

Alla i klubben visste vad var och en skulle 
göra. Nu fi ck vi examen för de två-tre må-
nader av förberedelser vi haft inför vårt tret-
tonde meet. Ett tiotal Crew hjälpte till med 
diverse sysslor: biker 5-kamp, lyckohjul, tom-
bola, armborst, lotterier och servering. Alltid 
fanns det något att göra.

Marklands MC lade dessutom en Poker-
Run-kontroll hos oss, så här blev det ytterli-
gare en strid ström av extra gäster. 

Ett tjugotal olika västklubbar räknade vi 
in, plus ett stort antal YCC och HOG-med-
lemmar.

Totalt fi ck parkeringsgruppen ihop 175-
180 gästande motorcyklar, vilket är störst an-
tal sedan starten 2002.

Det tävlades i Snygga hojar (Bike Show) 
samt i armborst. Det senare vanns av Henrik 

från Kungsbacka, som för andra gången fi ck 
ta emot förstapriset. Denna gång efter om-
skjutning. 

Ja, det var en härlig dag för oss arrangö-
rer och när vi trötta men lyckliga hade städat 
och packat ihop samt forslat hem all material 
så garanterar jag att den första ölen smakade 
väldigt gott.                                Mike  HalaSkepp MC

Spring Summit 2014 i Kollanda

Parkeringen fylldes av närmare 200 motorcyklar.

Armborstvinnaren Henrik från 
Kungsbacka.

En och annan sidvagn fanns det 
också plats för.

Gustav Östlund sitter upp på 
sin hoj.
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Lotteribordet stod uppdukat.

 Full fart på Skogsvallen i Kollanda. 
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Nytt centralt äldreb

36 nya lägenheter när Gula Villan byggs ut  
med två flyglar.

Utbyggnad av Nödinge Södra, Orkla,  
500 nya bostäder i varierad form. Nytt vatten- och avlo

UV-filter till 

55 nya lägenhe
småbutiker i botten

numera 

Solgården 2 med 55 nya hyresrätter  

förverkligas äntligen. 58 bostäder på Brattåsberget. Radhusområde.
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Under de föregående 
16 åren av rödgrönt 
styre präglades Ale 

av en förödande 
handlingsförlamning.  

Sedan 2011 har  
Aledemokraterna lett 

samhällsutbyggnaden och 
mycket har hänt på dessa 
knappt 4 åren. Men mer 

återstår att göra!

Läs mer på aledemokraterna.se

IN DEM IGEN!
rtsätta utveckla Ale

boende i Älvängen.

Åtgärder för att förhindra återkommande 
algblomningar i Vimmersjön

Fler säkra gång- och cykelvägar samt  
säkra ridvägar i Ale.

Ny handelsplats nr 2 i Älvängen med  
inriktning sällanköp och volymhandel.

32 lägenheter/bostäder vid Prästgården.

oppssystem med  
Alvhem.

eter, bibliotek, café och 

nplan på gamla busstorget 

Gustavas plats.

SKEPPLANDA

NÖDINGE

ALE

ÄLVÄNGEN



NÖDINGE. 105 unga 
bolltrollare drillades 
i Nödinge SK:s och 
landslagets fotbollssko-
la under dagarna fyra i 
förra veckan.

Platserna fylldes 
snabbt och behovet av 
mer yta är stort.

– Får vi klart konst-
gräsplanen till nästa 
år kan vi ha de yngsta 
barnen där och samar-
beta med fritids, säger 
eldsjälen Pernilla Hjort 
Månesköld.

15 ledare och tre feriearbe-
tare från Ale kommun såg 
till att göra fotbollsskolan på 
Vimmervi IP till något allde-
les extra. Förutom intensiva 
och lekfulla träningspass 
fylldes dagarna med lite an-
dra spännande överraskning-
ar.

– Ja, vi försöker bryta av 
med något oväntat. Vi hade 
bland annat besök av Rädd-
ningstjänsten så barnen fick 
spruta lite med slangen. Se-
dan gästades vi av Elisabeth 
Billing från STC som gav 
ungarna ett svettigt fyspass. 
Populärast var kanske ändå 
Glassbilen, säger Pernilla 
Hjort Månesköld och ler.

Förutom att utveckla fot-

bollskunskaperna handlar 
verksamheten om att ge bar-
nen rätt värderingar.

– Vi talar mycket om att 
vara goda förlorare, att käm-
pa tillsammans och göra så 
gott man kan.

Fotbollsskolan avslutades 
i torsdags med en turnering, 
där A-lagsspelarna Hedy 
Mustafa, Aldin Circic och 
Magnus Olofsson var po-
pulära domare.
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Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

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

Köp till Masters för  kr med bland annat:
 

 
 

 

www.volkswagen.se

 

 2 600

  

Nya Polo. 

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

* 

129 900  

1 990

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

105 ungar träffades i fyra dagar för att lära mer om fotboll i Nödinges och landslagets fotbollsskola. 
Deltagarna var i ålder 7-13 år.

Nödinges och landslagets 
fotbollsskola – en succé!

Talangutvecklingen går framåt i 
Nödinge. Ett 15-tal ledare i NSK 
tar semester för att ge barnen 
en rolig fotbollsskola.

Fotbollsskolan i Nödinge skulle ha kunnat ta emot ännu fler killar 
och tjejer om det funnits planer.
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NÖDINGE. 105 unga 
bolltrollare drillades 
i Nödinge SK:s och 
landslagets fotbollssko-
la under dagarna fyra i 
förra veckan.

Platserna fylldes 
snabbt och behovet av 
mer yta är stort.

– Får vi klart konst-
gräsplanen till nästa 
år kan vi ha de yngsta 
barnen där och samar-
beta med fritids, säger 
eldsjälen Pernilla Hjort 
Månesköld.

15 ledare och tre feriearbe-
tare från Ale kommun såg 
till att göra fotbollsskolan på 
Vimmervi IP till något allde-
les extra. Förutom intensiva 
och lekfulla träningspass 
fylldes dagarna med lite an-
dra spännande överraskning-
ar.

– Ja, vi försöker bryta av 
med något oväntat. Vi hade 
bland annat besök av Rädd-
ningstjänsten så barnen fick 
spruta lite med slangen. Se-
dan gästades vi av Elisabeth 
Billing från STC som gav 
ungarna ett svettigt fyspass. 
Populärast var kanske ändå 
Glassbilen, säger Pernilla 
Hjort Månesköld och ler.

Förutom att utveckla fot-

bollskunskaperna handlar 
verksamheten om att ge bar-
nen rätt värderingar.

– Vi talar mycket om att 
vara goda förlorare, att käm-
pa tillsammans och göra så 
gott man kan.

Fotbollsskolan avslutades 
i torsdags med en turnering, 
där A-lagsspelarna Hedy 
Mustafa, Aldin Circic och 
Magnus Olofsson var po-
pulära domare.
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Genomgått
kvalitetstest

Upp till 2 års 
garanti

Bytesrätt 
i 30 dagar

1:a servicen
ingår

Sommarkampanj!

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Vecka 30-31 har 
vi semesterstängt

 Aktoriserad 
märkesverkstad  

för Volvo, Renault och Dacia

  Ackrediterad  
att släcka 2:or  

från bilbesiktningen

Lack- och 
skadecenter   

(samtliga försäkringsbolag)

AC–reparation

4-hjulsintällning

Släpvagnsservice

Däckcenter/
Däckhotell

Rutbyten
  Montering/kalibrering  

Dräger alkolås

 Servicecenter  
övriga bilmodeller 

Autoexperten-verkstad

0303-74 61 79 Göteborgsv 56, Älvängen. Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se  www.hardesjobil.se

Välkomna! /Niclas med personal

KILANDA. Triathlon arrangerades för andra 
året av Anna Ranebjörk och Sandra Kler-
fors vid Hultasjön. I hällregn avverkades 
simning 200 meter, cykling till Starrkärr (cir-
ka 6 km) och löpning i Prästalundskogen (ca 

3 km). Tio tjejer kom till start. Alla var i mål 
på under en timme. Sandra Klerfors vinsttid 
blev 37.44. Allt avrundades på kvällen med 
en tjejmiddag där deltagarna fi ck prata av sig 
om sina prestationer.

Sandra Klerfors vann triathlontävlingen som arrangerades i lördags. Tvåa blev Anna Grahn och 
trea Jessika Boye.

Triathlon vid Hultasjön



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget
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NOL. Nol utklassade Nö-
dinge i vårderbyt med 
hela 8-1.

Bojan Ilic slog till tre 
gånger på 30 minuter.

– Det här var min 
match, sa skyttekungen 
och ingen lär säga emot.

Blixten slog ner flera gång-
er natten till fredag, men 
den hade redan visat sig på 
Elon i Nol Arena tidigare 
under torsdagskvällen. På 
en halvtimme slog den till 
tre gånger i rad och NSK:s 
tappre burväktare tvingade 
vittja nätet gång på gång. 
Kvicke Bojan Ilic var på ett 
strålande humör och allt 
gick verkligen hans väg. Ing-
en hängde med när han satte 
försvarslinjen i rullning och 
fick till en praktträff strax ut-
anför straffområdet. Bollen 
satt i krysset och var början 
på en förnedring av gäster-
nas defensiv. Strax därefter 
stal Fredrik Johansson bol-
len från en NSK-back och 
släppte den vidare till Bojan 
som enkelt rullade in 2-0. 
Efter en halvtimme slog ra-
darparet, Johansson/Ilic till 
igen. Fredrik slog en perfekt 
passning från vänster och vid 
bortre stolpen satte kvällens 
artist foten till. Innan halv-
leken var över passade Bojan 
på att slå en hörna som Jes-
per Garvetti stångade in. 

– Det är lätt att spela 
fotboll när alla springer åt 
samma håll och gör nästan 
allt rätt. Killarna har ett 
härligt självförtroende och 
oavsett vem vi spelar så gör 

han sitt jobb. Det ser riktigt 
bra ut och nu kan vi ta som-
marledig med gott samvete, 
konstaterade Noltränaren, 
Peter Karlsson, som ändå 
tvingades avvara veteranerna 
Stefan Berndtsson och An-
ders Isaksson i derbyt.

Jobbar hårt
Bojan Ilics uppvisning vara-
de en bit in i andra halvlek, 
då han fick en smäll över be-
net. En klassisk lårkaka en-
ligt honom själv.

– Vilken match vi gjorde! 
Vi jobbar hårt för varandra 

och sliter verkligen tillsam-
mans. Nu ska vi upp i fem-
man, lovade Bojan efteråt 
och på frågan om det betyd-
de lite extra att få måla mot 
kompisarna i Nödinge svara-
de han ärligt.

– Jag älskar derbyn och 
att spela mot Nödinge är 
extra kul, självklart vill man 
göra många mål. Hattrick på 
en halvtimme var nästan för 
bra!

Lovorden var många hos 
segrarna som spelade med 
stor övertygelse och tydli-
ga linjer samt med spelare 

som vågade göra det lilla 
extra. Jesper Pedersens yt-
tersida som betydde 6-0 var 
en av många läckerheter. 
Bojans klack som gav Mar-
cus Hansson öppet mål en 
annan, även om målet ute-
blev den gången. Att sam-
me Hansson senare fick ta 
revansch och göra matchens 
sista mål var inte mer än rätt.

– Det gick undan idag och 
Nödinge hängde helt enkelt 
inte med. Det är inget att 
skämmas för. När vi spelar 
som idag är vi för bra för 
sexan, menade Peter Karls-

son och det är definitivt san-
ningens ord.

Till saken hör också att 
NSK drabbades av ett rött 
kort i slutet av första halvlek. 
Rahel Faraj fick sitt andra 
gula kort och åtminstone ett 
av dem var väl hårt av doma-
ren. Det gjorde inte uppdra-
get att stoppa Nols kvicksil-
ver efter paus lättare.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Nol flera 
klasser bättre 
i derbyt

Bojans hattrick sänkte NSK

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Nödinge SK 8-1 (4-0)

FOTBOLL

Hattricket fullbordat. Bojan Ilic slog till tre gånger på 30 minuter.

FOTBOLL I ALE

Tor 3 juli kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda –  
Stora Mellby

Fre 4 juli kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – Sjuntorp

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Lunden ÖBK 5-1 
(2-0)
Mål AIF: Michael Hintze 3, Sebastian 
Hollstein, Peter Antonsson.
Matchens kurrar: Michael Hintze 3, 
Peter Antonsson 2, Niclas Elving 1.

Vänersborgs FK 12 14 25
Kortedala IF 12 13 25
Skoftebyns IF 12 12 22
Ahlafors IF 12 10 21
Säffle FF 12 4 20
Lunden ÖBK 12 2 20
Gunnilse IS 12 17 18
Kärra KIF 12 -2 15
Vänersborgs IF 12 -2 14
Stångenäs AIS 12 -15 12
Kungshamns IF 12 -23 8
Arvika Fotboll 12 -30 6
 

Division 5 Västergötland V
Dardania IF – Skepplanda BTK 
0-1 (0-0)
Mål: Linus Carlsson.
Matchens kurrar: Markus Samuelsson 
3, Tobias Ottosson 2, Alexander 
Andersson 1.

Skepplanda BTK 12 14 28
Dardania IF 12 9 27
Främmestad 12 15 26
Sandared/Sjömar. 12 8 19
Mariedals IK 12 15 18
Östadkulle SK 12 -3 17
Sävens BK/Hol 12 -3 13
Sparsrörs AIF 12 -4 13
Hedareds BK 12 -17 12
Herrljunga SK 12 -3 11
Sollebrunns AIK 12 -1 10
Stora Mellbyg 12 -30 2

Division 6 Trollhättan
Hjärtums IS – Lödöse/Nygård 
IK 1-1 (0-1)
Mål HIS: Mikael Persson. LNIK: 
Mattias Mabrouk.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Nödinge SK 8-1 (4-0)
Mål NIK: Bojan Ilic 3, Jesper Peder-
sen, Fredrik Johansson, Marcus 
Hansson, Oliver Axelsson, Jesper 
Garvetti. Matchens kurrar: Bojan Ilic 
3, Fredrik Johansson 2, Jesper Gar-
vetti 1. Mål NSK: Ajdin Samaijlovic. 
Matchens kurrar: Hedy Mustafa 3, 
Magnus Olofsson 2, Ajdin Samijlovic 1.

Nol IK 11 27 28
Finlandia/Pallo 11 17 25
Hälsö BK 11 23 23
Lundby IF 11 17 23
Neutrala IF 11 -10 18
Nödinge SK 11 4 16
Älvängens IK 11 24 14
Bosna IF 11 -2 14
Fotö GOIF 11 -16 9
Hålta IK 11 -37 6
Santos Cruzazul 11 -47 1

Division 7C Göteborg
Surte IS – Solväders FC 7-0
Mål: Peter Slak 3, Alen Kovacevic 2, 
Lasse Karlsson 1, Moe Al-Hashimi 1.
Matchens kurrar: Lasse Karlsson 3, 
Alen Kovacevic 2, Peter Slak 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Skepplanda BTK – Lödöse/
Nygård IK 2-1 (1-0)
Mål SBTK: Amanda Errind, Emelie Jo-
hansson. LNIK: Jessica Johannesson.
Matchens kurrar SBTK: Amanda 
Errind 3, Emelie Johansson 2, Julia 
Lillsjö 1.

FOTBOLL
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SKEPPLANDA. I hällregn 
avgjordes årets upplaga 
av Skepplanda Korpcup 
på Forsvallen.

19 lag kom till spel.
Mästare blev FC Tag-

liatelle som besegrade 
Ingen Sponsor i finalen 
med 2-0.

Lagen var indelade i sex 
grupper och resultaten av-
gjorde om det skulle bli A-, 
B- eller C-slutspel. Tan-
ken från början var att alla 
matcher skulle spelas på na-
turgräs, men då väderleken 
var den sämsta tänkbara så 
blev det för arrangören att 
ta konstgräset i anspråk samt 

7-mannaplanen.
– Trots regnet var det gott 

humör hos alla deltagare, 
säger cupgeneral Henrik 
Persson.

– Nästa år hoppas vi kun-
na locka 24 lag och då pla-
nerar vi också för en tradi-
tionell cupfest på kvällen. 
Förhoppningsvis kan vi få 
lite bättre väder.

FC Tagliatelle var det 
starkaste laget och vann 
A-slutspelet efter finalseger 
mot Ingen Sponsor. I B-slut-
spelet gick segern till Barr-
acuda Boys via 1-0 i finalen 
mot FC Gräddhyllan. I C-fi-
nalen drog Team Nippon det 
längsta strået mot Ale ÄIK.

JONAS ANDERSSON

 FC Tagliatelle segrade i Skepplanda Korpcup som avgjordes på Forsvallen i lördags. 

Alexander Olander och hans lagkamrater i Ingen Sponsor BK 
slet tappert, men fick se sig besegrade med 2-0 i finalen mot FC 
Tagliatelle.

– Blöt fotbollsfest på Forsvallen

FC Tagliatelle
årets korpmästare

 Fredrik Johansson gör allt rätt för tillfället. Han av-  
 slutar och assisterar på löpande band. 

I B-finalen vann Barracuda 
Boys (bilden) med matchens 
enda mål mot FC Gräddhyllan.



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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medlemmar, ledare, 
sponsorer och  
supportrar en

trevlig 
sommar kvar gav han energi åt göte-

borgarna. Reduceringsmålet 
var kliniskt. Direkt efter fi ck 
Lunden också ett utmärkt 
frisparksläge, men denna 
gång kunde säkre Andreas 
Skånberg lägga vantarna 
på bollen. Innan det hann 
bli riktigt spännande rusade 
Hintze igenom på nytt och 
såg till att fullborda kvällens 
hattrick. 4-1 var spiken i kis-
tan och det följdes tämligen 
omgående av ett femte där 
mittbacken Henrik Anders-
son löpte hela vägen, samar-
betade med nämnde Hintze 
som frispelade grovjobbaren 
Peter Antonsson som 
mycket rättvist fi ck anteckna 
sig i målprotokollet.

– Hollstein och Antons-
son är ovärderliga för laget. 
Kul att båda får vara med 
och måla. Vårt anfallsspel 
har lyft sig med Niclas El-
ving. Han lägger fram bol-
larna på den yta som Hintze 

gärna vill löpa på. Det ser 
riktigt intressant ut, säger 
Daniel Eriksson.

Ett litet orosmoln krusade 
den annars så klarblå himlen, 
eftersom både Rade Radovic 
och Henrik Andersson ådrog 
sig ett gult kort, vilket gör att 
båda är avstängda i onsda-
gens bortamatch mot Kärra.

– Ja, vi får nog disponera 
om laget lite, men vi har en 
bred trupp så det ska nog 
lösa sig. Idag hade vi Se-
bastian Johansson borta 
på grund av en känning i 
ljumsken. Han var ganska 
säker på att vara återställd 
till nästa match. Det bådar 
gott, avslutar Erik Henriks-
son hoppfullt.

Michael Hintze utsågs 
helt rätt till matchens hem-
malirare, tre mål och inblan-
dad i de övriga två, var ett 
facit som talade för sig själv.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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ALAFORS. Michael Hint-
ze som tog klivet från 
Nol i division sex till 
Ahlafors IF i trean i år är 
varm i kläderna.

Mot Lunden ÖBK gick 
det undan.

Hintze noterades för 
sitt första hattrick i 
AIF-tröjan.

På ett soldränkt Sjövallen 
angav hemmalaget omgå-
ende tonen. Lagkapten Se-
bastian Hollstein tryckte 
bokstavligen in lednings-
målet på straff efter en dryg 
kvart, men domaren kunde 
lika gärna ha pekat på straff-
punkten efter två minuter 

då Rade Radovic friläges-
fälldes. Niclas Elving, som 

gjorde sin första match på 
hemmaarenan efter proffs-
sejouren, hade lekstuga till 
och från. Med kvicka fötter 
satte han fart och stack in 
bollen genom backlinjen där 
Michael Hintze väntade. Is-
kallt placerade han in tvåan 
bakom Lundenmålvakten. 
Tvåmålsledningen i halvlek 
kunde ha varit ännu större. 
AIF var snabbare i både ben 
och tanke.

– Vi gjorde årets sämsta 
halvlek borta mot Arvika i 
torsdags och idag gör vi vår 
bästa match för säsongen. 
Det är tvära kast, analyserar 
AIF-tränaren Daniel Eriks-
son efter slutsignalen och 

kollegan Erik Henriksson 
fyller i:

– Killarna rörde sig fö-
redömligt idag och höll 
ett högt bolltempo. Sedan 
märktes det att Hintze var 
tillbaka, hans speed sätter 
skräck i alla motståndare.

Det skriver defi nitivt 
Lundenförsvaret under på. 
I 55:e minuten var det dags 
igen. Michael Hintze i nytt 
samarbete med Niclas El-
ving och 3-0.

Kvällens hattrick
Meriterade Mathias Etéus 
hos gästerna gjorde tre mål 
när Lunden besegrade AIF 
i vårmötet och med kvarten 

Hintze frälste en jublande hemmapublik med tre mål, men 
matchens lirare var också delaktig i de övriga två fullträffarna.

Peter Antonssons arbetskapacitet är enorm och har så varit under hela säsongen. Nu fick han änt-
ligen måla också!

Niclas Elving tog rollen som framspelare i 5-1-segern över 
Lunden ÖBK.

– Hattrick i femettan mot Lunden
Hintze frälste Ahlafors!

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors - Lunden ÖBK 5-1 (2-0)

FOTBOLL

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Skänker pris till bästa spelare

Division 5 Västra Herr
KL 19.00

SBTK –STORA MELLBY SK

TORSDAG 3 JULI

BORÅS. Matchuret ticka-
de upp mot 89 minuter.

Då slog Linus Carlsson 
till och avgjorde seriefi -
nalen.

– Till slut fi ck vi hål på 
dem, konstaterade en 
lycklig segerskytt när 
han vandrade av Krans-
mossens Idrottsplats.

Ett åskoväder gjorde att av-
sparken i toppmötet mellan 
Dardania och Skepplanda 
BTK fi ck fl yttas fram tio 
minuter. När väl domaren 
Mikael Palmér blåste igång 
matchen så var det hemma-
laget som inledde klart pig-
gast. Markus Samuelsson i 
SBTK-kassen tvingades till 
en svettig frilägesparad efter 
bara några minuter och gäs-
ternas försvarslinje fi ck jobba 
hårt för att inte släppa till yt-
terligare chanser.

Mot slutet av halvleken 
var det däremot Skepplanda 
som tog över taktpinnen och 
styrde händelserna. Tryck-

et mot hemmalaget blev än 
mer påtagligt under den an-
dra halvleken. SBTK brände 
en handfull klara lägen och 
tillresa supporters började 
misströsta. Fast skam den 
som ger sig. Med drygt en 
minut kvar av ordinarie spel-
tid landade bollen framför 
fötterna på Linus Carlsson, 
som lyckades få hål på Dar-
danias storspelande burväk-
tare, Safet Ibishi.

– En blytung seger! Dar-
dania hade elva matcher utan 
förlust, så det är en skalp som 
heter duga. Nu möter vi Sto-
ra Mellby hemma på torsdag, 
seger där och vi skaffar oss 
ett utmärkt läge inför hös-
ten, sammanfattade SBTK:s 
assisterande tränare Olof 
Samuelsson.

Skepplanda leder serien 
efter tolv omgångar, en po-
äng före Dardania och två 
före Främmestad. Dessa tre 
lag kommer med all sanno-
likhet att göra upp om guldet 
när det drar ihop sig.

JONAS ANDERSSON

Linus Carlsson blev matchhjälte för Skepplanda BTK i seriefina-
len borta mot Dardania. Linus gjorde matchens enda mål i den 
89:e minuten.
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– Linus Carlsson avgjorde seriefi nalen

SBTK åter i topp

Div 5 Västergötland västra
Dardania IF – Skepplanda 0-1 (0-0)

FOTBOLL
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ÄLVÄNGEN. Folkfesten 
regnade bort.

Ovädret hindrade 
emellertid inte brö-
derna Stenborg, Philip 
och Simon, att utklassa 
sina konkurrenter i den 
tredje SM-deltävlingen i 
sidvagnscross.

Hemmaekipaget vann 
båda heaten plättlätt!

Regnet fullkomligen vräkte 
ner och det var rejält söligt 
när starten för SM i sidvagn-
scross gick. Ett 50-tal tappra 
åskådare hade tagit sig till 
Paradisbanan, men det skul-
le naturligtvis varit betydligt 
fl er om väderleken varit av 
annan karaktär.

Hemmahoppet Philip 
Stenborg, med brorsan Si-
mon i burken, gjorde ingen 

besviken. De vann i utklass-
ningsstil båda heaten. 

Tvåa i tävlingen blev 
Magnus Birgersson/Pierre 
Collin, Varbergs MK. Även 
bronset gick till Varberg och 
duon Lennart Svensson/
Eddie Linné.

Älvbygdens MK hade yt-
terligare ett ekipage till start 
i Andreas Mattson/Rick-
ard Söderberg som slutade 
sjua totalt.

För Philip och Simon 
Stenborg kommer SM-gul-
det allt närmare. Bröderna 

gör även bra ifrån sig på VM 
och ligger på åttonde plats i 
sammandraget efter fyra del-
tävlingar.

Nästa publika arrange-
mang på Paradisbanan blir 
lördagen den 2 augusti då 
det körs folkrace.

Lördagens häftiga regnande gjorde att det blev rena lervälling-
en.

Philip och brorsan Simon i ensamt majestät.Banan var svårbemästrad, men tack och lov inträffade inga all-
varliga incidenter på Paradisbanan i lördags.

Leder SM och ligger åtta i VM-sammandraget. Philip och Simon Stenborg har all anledning att 
vara belåtna. 

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Utklassade konkurrenterna på Paradisbanan
Bröderna Stenborg överlägsna

 Philip och Simon Stenborg, Älvbygdens MK, utklassade 
 konkurrenterna och vann båda heaten när den tredje 
 SM-deltävlingen avgjordes på Paradisbanan i lördags. 

SKEPPLANDA. Skepp-
landas damer går till 
sommarvila i serieled-
ning – tio poäng före 
Borås GIF.

Lördagens Göta älv-
dalsderby blev en na-
gelbitare och avgöran-
det föll med sju minuter 
kvar att spela.

Matchvinnare för 
hemmalaget blev Eme-
lie Johansson.

Skepplanda fortsätter att 
rada upp vinster. I derbyt 
mot Lödöse/Nygård kom 
tionde raka fullpoängaren. 
Samtidigt förlorade jagan-
de Borås GIF högst ovän-

tat borta mot Sjömarken. 
SBTK-tränaren Stig Pers-
son tycker dock det är på tok 
för tidigt att börja prata om 
serieseger.

– Det kan hända mycket, 
men visst ser det bra ut. Vi 
känner ingen press på oss att 
vi måste avancera utan foku-
serar på att göra vårt bästa i 
varje match. Det är alltid ro-
ligt att vinna, säger Persson 
till Alekuriren.

Amanda Errind gav 
hemmalaget ledningen i den 
24:e spelminuten, Jessica 
Johannesson kvitterade för 
LNIK i matchminut 72.

– Eftersom jag visste att 
Borås hade fått stryk var jag 
ganska nöjd med oavgjort. 
Det var viktigt att inte förlo-
ra, förklarar Stig Persson.

Det skulle bli bättre än 
så. Med sju minuter kvar av 

matchen fi xade Emelie Jo-
hansson segermålet som be-
tydde 2-1.

– Det var en bra match i 
ett högt tempo. Båda lagen 
ville framåt, förklarar Stig 
Persson.

Lödöse/Nygård ska ha all 
heder av sin insats och gav 
verkligen seriesuveränerna 
en rejäl match. Skepplandas 
försvar är emellertid svårfor-
cerat med Sandra Augusts-
son som en ovärderlig mitt-
backsjätte.

– Jag vill också ge beröm 
till vår målvakt, 15-åriga Ju-
lia Lillsjö, som gjorde debut 
mellan stolparna. Hon spela-
de stabilt.

Skepplandas damer åter-
upptar seriespelet söndagen 
den 10 augusti då man möter 
Äspereds IF på Lundavallen.

JONAS ANDERSSON
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SBTK:s damer har all anledning att jubla över en lyckad vårsäsong. I lördags kom tionde raka 
segern via 2-1 i Göta älvdalsderbyt mot Lödöse/Nygård.

– Och ryckte i toppen
SBTK:s damer derbyvann igen

Division 2 Västergötland S
Skepplanda – Lödöse/Nygård IK 2-1 (1-0)

FOTBOLL
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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

FR

BO I CAMPINGSTUGA PÅ RIIS FERIEPARK.LE
G

O,
 th

e 
LE

G
O 

lo
go

, t
he

 M
in

ifi
gu

re
 a

nd
 L

EG
OL

AN
D 

ar
e 

tr
ad

em
ar

ks
 o

f t
he

 L
EG

O 
G

ro
up

 a
nd

 h
er

e 
us

ed
 w

ith
 s

pe
ci

al
 p

er
m

is
si

on
. ©

20
14

 T
he

 L
EG

O 
G

ro
up

. L
al

an
di

a 
is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k.

ÄLVÄNGEN. Ale kommun arbetar just 
med att renovera och rekonstruera 
Repslagarbron.

Projektet är indelat i tre etapper.
Kommunen har beviljats en miljon 

kronor i bidrag från Riksantikvarieä-
mbetet.
Restaureringen av Repslagarbron grundar 
sig i kommunens strävan att göra älven mer 
tillgänglig. Det var förra året som diskussio-
nerna om en båtramp tog fart.

– Den har placerats 40 meter uppströms. 
När Repslagarbron inspekterades konstate-
rades att det förelåg en rasrisk. Vi beviljades 
100 000 kronor av Länsstyrelsen för att ta 
fram en förstudie om ett eventuellt restau-
reringsprojekt av bron, förklarar enhetschef 
Magnus Casperson. 

Bron, som byggdes i slutet av 40-talet, 
utgör en ytterst väsentlig del av repslagarba-
nans historia. När repslagarbanan var i bruk 
vinschades den ned när den skulle användas 

och var uppfälld resten av tiden.
– Genom att fälla ner en vindbrygga över 

Grönån vann man 30 meter och banan kunde 
nå full längd för traditionellt tillverkade rep 
som är 300 meter. Nu sker en etappvis re-
novering och rekonstruktion av bron för att 
återskapa en fullängdsbana, berättar Magnus 
Casperson.

Bland annat sker en förstärkning av grun-
den och av de fundament som håller uppe 
bron.

– Vi har tagit bort ett 50-tal pålar som låg 
en bit under vattenytan och som utgjorde en 
fara om någon skulle hoppa i och bada från 
bron, säger Magnus Casperson.

– Nästa år är tanken att vi ska göra i ord-
ning broklaffen och bygga ett nytt trädäck 
med räls som gör att banan blir helt funk-
tionsduglig.

Totalkostnaden för projektet beräknas lan-
da på cirka 2,5 miljoner kronor.

JONAS ANDERSSON

Just nu pågår en renovering och rekonstruktion av Repslagarbron i Älvängen. Kommunen har be-
viljats en miljon kronor i bidrag till projektet, som ska vara klart nästa år.

Repslagarbron i Älvängen restaureras
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ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00

NÖDINGE. Sommarboken är populära-
re än någonsin.

Till den första av tre träffar kom 65 
barn.

Mer än hälften återvände för skatt-
jakt i måndags.

Sommarboken vänder sig till barn i åldern 
8-12 år. Klubben träffas tre gånger på Ale 
bibliotek och syftar till att deltagarna ska in-
spireras till läsning under lovet.

– När vi träffades första gången fi ck bar-
nen sin sommarbokenpåse att fylla med litte-
ratur. Responsen var över förväntan, berättar 
Sara Dahl.

I måndags fanns lokaltidningen på plats 
när deltagarna bjöds in till skattjakt. I ett låst 
skrin fanns den första ledtråden och sedan 
fortsatte mysteriet runtom i biblioteket.

I ett separat rum på andra våningen var det 

riggat med fi ka. Utöver saft och kaka serve-
rades boktips.

– Nu har vi en gång kvar och det är mån-
dagen den 11 augusti. Då blir det fl er bok-
tips, barnen får bokpresent plus att det är 
utlovat tårtkalas, avslutar Sara Dahl.

JONAS ANDERSSON

Bibliotekarie Sara Dahl visar upp det skrin som utgjorde starten för måndagens skattjakt.

Deltagarna i Klubb Sommarboken har genom-
fört två träffar. Avslutning sker måndagen den 
11 augusti då det vankas tårtkalas.

– Stort intresse för Klubb Sommarboken

Skattjakt på biblioteket
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ÄLVÄNGEN. Folkfesten 
regnade bort.

Ovädret hindrade 
emellertid inte brö-
derna Stenborg, Philip 
och Simon, att utklassa 
sina konkurrenter i den 
tredje SM-deltävlingen i 
sidvagnscross.

Hemmaekipaget vann 
båda heaten plättlätt!

Regnet fullkomligen vräkte 
ner och det var rejält söligt 
när starten för SM i sidvagn-
scross gick. Ett 50-tal tappra 
åskådare hade tagit sig till 
Paradisbanan, men det skul-
le naturligtvis varit betydligt 
fl er om väderleken varit av 
annan karaktär.

Hemmahoppet Philip 
Stenborg, med brorsan Si-
mon i burken, gjorde ingen 

besviken. De vann i utklass-
ningsstil båda heaten. 

Tvåa i tävlingen blev 
Magnus Birgersson/Pierre 
Collin, Varbergs MK. Även 
bronset gick till Varberg och 
duon Lennart Svensson/
Eddie Linné.

Älvbygdens MK hade yt-
terligare ett ekipage till start 
i Andreas Mattson/Rick-
ard Söderberg som slutade 
sjua totalt.

För Philip och Simon 
Stenborg kommer SM-gul-
det allt närmare. Bröderna 

gör även bra ifrån sig på VM 
och ligger på åttonde plats i 
sammandraget efter fyra del-
tävlingar.

Nästa publika arrange-
mang på Paradisbanan blir 
lördagen den 2 augusti då 
det körs folkrace.

Lördagens häftiga regnande gjorde att det blev rena lervälling-
en.

Philip och brorsan Simon i ensamt majestät.Banan var svårbemästrad, men tack och lov inträffade inga all-
varliga incidenter på Paradisbanan i lördags.

Leder SM och ligger åtta i VM-sammandraget. Philip och Simon Stenborg har all anledning att 
vara belåtna. 

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Utklassade konkurrenterna på Paradisbanan
Bröderna Stenborg överlägsna

 Philip och Simon Stenborg, Älvbygdens MK, utklassade 
 konkurrenterna och vann båda heaten när den tredje 
 SM-deltävlingen avgjordes på Paradisbanan i lördags. 

SKEPPLANDA. Skepp-
landas damer går till 
sommarvila i serieled-
ning – tio poäng före 
Borås GIF.

Lördagens Göta älv-
dalsderby blev en na-
gelbitare och avgöran-
det föll med sju minuter 
kvar att spela.

Matchvinnare för 
hemmalaget blev Eme-
lie Johansson.

Skepplanda fortsätter att 
rada upp vinster. I derbyt 
mot Lödöse/Nygård kom 
tionde raka fullpoängaren. 
Samtidigt förlorade jagan-
de Borås GIF högst ovän-

tat borta mot Sjömarken. 
SBTK-tränaren Stig Pers-
son tycker dock det är på tok 
för tidigt att börja prata om 
serieseger.

– Det kan hända mycket, 
men visst ser det bra ut. Vi 
känner ingen press på oss att 
vi måste avancera utan foku-
serar på att göra vårt bästa i 
varje match. Det är alltid ro-
ligt att vinna, säger Persson 
till Alekuriren.

Amanda Errind gav 
hemmalaget ledningen i den 
24:e spelminuten, Jessica 
Johannesson kvitterade för 
LNIK i matchminut 72.

– Eftersom jag visste att 
Borås hade fått stryk var jag 
ganska nöjd med oavgjort. 
Det var viktigt att inte förlo-
ra, förklarar Stig Persson.

Det skulle bli bättre än 
så. Med sju minuter kvar av 

matchen fi xade Emelie Jo-
hansson segermålet som be-
tydde 2-1.

– Det var en bra match i 
ett högt tempo. Båda lagen 
ville framåt, förklarar Stig 
Persson.

Lödöse/Nygård ska ha all 
heder av sin insats och gav 
verkligen seriesuveränerna 
en rejäl match. Skepplandas 
försvar är emellertid svårfor-
cerat med Sandra Augusts-
son som en ovärderlig mitt-
backsjätte.

– Jag vill också ge beröm 
till vår målvakt, 15-åriga Ju-
lia Lillsjö, som gjorde debut 
mellan stolparna. Hon spela-
de stabilt.

Skepplandas damer åter-
upptar seriespelet söndagen 
den 10 augusti då man möter 
Äspereds IF på Lundavallen.

JONAS ANDERSSON
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SBTK:s damer har all anledning att jubla över en lyckad vårsäsong. I lördags kom tionde raka 
segern via 2-1 i Göta älvdalsderbyt mot Lödöse/Nygård.

– Och ryckte i toppen
SBTK:s damer derbyvann igen

Division 2 Västergötland S
Skepplanda – Lödöse/Nygård IK 2-1 (1-0)
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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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ÄLVÄNGEN. Ale kommun arbetar just 
med att renovera och rekonstruera 
Repslagarbron.

Projektet är indelat i tre etapper.
Kommunen har beviljats en miljon 

kronor i bidrag från Riksantikvarieä-
mbetet.
Restaureringen av Repslagarbron grundar 
sig i kommunens strävan att göra älven mer 
tillgänglig. Det var förra året som diskussio-
nerna om en båtramp tog fart.

– Den har placerats 40 meter uppströms. 
När Repslagarbron inspekterades konstate-
rades att det förelåg en rasrisk. Vi beviljades 
100 000 kronor av Länsstyrelsen för att ta 
fram en förstudie om ett eventuellt restau-
reringsprojekt av bron, förklarar enhetschef 
Magnus Casperson. 

Bron, som byggdes i slutet av 40-talet, 
utgör en ytterst väsentlig del av repslagarba-
nans historia. När repslagarbanan var i bruk 
vinschades den ned när den skulle användas 

och var uppfälld resten av tiden.
– Genom att fälla ner en vindbrygga över 

Grönån vann man 30 meter och banan kunde 
nå full längd för traditionellt tillverkade rep 
som är 300 meter. Nu sker en etappvis re-
novering och rekonstruktion av bron för att 
återskapa en fullängdsbana, berättar Magnus 
Casperson.

Bland annat sker en förstärkning av grun-
den och av de fundament som håller uppe 
bron.

– Vi har tagit bort ett 50-tal pålar som låg 
en bit under vattenytan och som utgjorde en 
fara om någon skulle hoppa i och bada från 
bron, säger Magnus Casperson.

– Nästa år är tanken att vi ska göra i ord-
ning broklaffen och bygga ett nytt trädäck 
med räls som gör att banan blir helt funk-
tionsduglig.

Totalkostnaden för projektet beräknas lan-
da på cirka 2,5 miljoner kronor.

JONAS ANDERSSON

Just nu pågår en renovering och rekonstruktion av Repslagarbron i Älvängen. Kommunen har be-
viljats en miljon kronor i bidrag till projektet, som ska vara klart nästa år.

Repslagarbron i Älvängen restaureras
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HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00

NÖDINGE. Sommarboken är populära-
re än någonsin.

Till den första av tre träffar kom 65 
barn.

Mer än hälften återvände för skatt-
jakt i måndags.

Sommarboken vänder sig till barn i åldern 
8-12 år. Klubben träffas tre gånger på Ale 
bibliotek och syftar till att deltagarna ska in-
spireras till läsning under lovet.

– När vi träffades första gången fi ck bar-
nen sin sommarbokenpåse att fylla med litte-
ratur. Responsen var över förväntan, berättar 
Sara Dahl.

I måndags fanns lokaltidningen på plats 
när deltagarna bjöds in till skattjakt. I ett låst 
skrin fanns den första ledtråden och sedan 
fortsatte mysteriet runtom i biblioteket.

I ett separat rum på andra våningen var det 

riggat med fi ka. Utöver saft och kaka serve-
rades boktips.

– Nu har vi en gång kvar och det är mån-
dagen den 11 augusti. Då blir det fl er bok-
tips, barnen får bokpresent plus att det är 
utlovat tårtkalas, avslutar Sara Dahl.

JONAS ANDERSSON

Bibliotekarie Sara Dahl visar upp det skrin som utgjorde starten för måndagens skattjakt.

Deltagarna i Klubb Sommarboken har genom-
fört två träffar. Avslutning sker måndagen den 
11 augusti då det vankas tårtkalas.

– Stort intresse för Klubb Sommarboken

Skattjakt på biblioteket
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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.
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NÖDINGE. Sång och mu-
sik för unga och äldre.

Årets sommarmusiker 
är ute på turné.

– Ett jätteroligt feri-
earbete, strålar Ingrid 
Brännudd.

Årets sommarmusiker i Ale 
kommun är en kvintett be-
stående av Sebastian Steen, 
Pontus Svensson, Jasmin 
Ashkani, Felicia Karlsson 
och Ingrid Brännudd.

– Ett gäng hänsynsfulla 
och väldigt duktiga ungdo-
mar, berömmer handledare 
Paula Kaltenbach.

Sommarmusiker är ett 
feriearbete som varar i tre 

veckor. Platserna lottades ut 
bland de sökande.

– Gemensamt för oss fem 
är att vi har ett stort intresse 
för musik, säger Ingrid.

Under de två första veck-
orna har ungdomarna övat 
tillsammans i Ale kulturrum. 
De har med gemensamma 
krafter tagit fram en reper-
toar lämpad för servicehus 
och äldreboenden samt en 
låtlista som vänder sig till 
förskolebarn.

– Äldreboenden och för-
skolor har fått möjlighet att 
boka upp oss, så nu blir det 
att ge sig iväg på turné. 

Musiken som ska fram-
föras för den äldre publiken 
blir låtar hämtade från olika 
decennier, bland annat Cor-
nelis, Elvis, Ted Gärdestad 
och Abba.

Förskoleeleverna kommer 

däremot att få lyssna till en 
blandad kompott av barnvi-
sor där Astrid Lindgren-me-
lodierna är ett givet inslag.

– Vi kommer också att 

ha med oss lite rekvisita 
som sätter en extra touch på 
framträdandet.

Totalt är åtta spelningar 
inbokade under fyra dagar.

Sommarmusiker underhåller
Årets sommarmusiker. Från vänster Ingrid Brännudd, Felicia Karlsson, Jasmin Ashkani, Sebastian Steen och Pontus Svensson.

Skönsång. Ingrid Brännudd och Felicia Karlsson sjunger upp sig. 
Den här veckan turnerar kommunens sommarmusiker på äldre-
boenden och förskolor.
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Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com

Unna er en tur på vackra  
Dalslands kanal med  

M/S DALSLANDIA

Turlista 16/6 - 23/8.  
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

2 augusti 2014
Paradisbanan Älvängen

- Nu kör vi igen!

Inträde 80:-. Barn under 15 år fri entré

Första start 14.00
- Missa inte denna folkfest!

ÄLVBYGDENS MK Välkomna!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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den berömda Bayeux-tapeten (31 
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i det otroliga Mont-St-Michel-
klostret som är beläget på sin 
alldeles egna klippö (125 km). 
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Valfri t.o.m. 26/8 2014. 
Turistskatt EUR 1 per person och dygn.

          Hotel Malherbe

Pris per person i dubbelrum

3.449:-
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 1 barn 0-5 år gratis.
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4 dagar i Neubrandenburg

Hotel Horizont  
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NÖDINGE. Sång och mu-
sik för unga och äldre.

Årets sommarmusiker 
är ute på turné.

– Ett jätteroligt feri-
earbete, strålar Ingrid 
Brännudd.

Årets sommarmusiker i Ale 
kommun är en kvintett be-
stående av Sebastian Steen, 
Pontus Svensson, Jasmin 
Ashkani, Felicia Karlsson 
och Ingrid Brännudd.

– Ett gäng hänsynsfulla 
och väldigt duktiga ungdo-
mar, berömmer handledare 
Paula Kaltenbach.

Sommarmusiker är ett 
feriearbete som varar i tre 

veckor. Platserna lottades ut 
bland de sökande.

– Gemensamt för oss fem 
är att vi har ett stort intresse 
för musik, säger Ingrid.

Under de två första veck-
orna har ungdomarna övat 
tillsammans i Ale kulturrum. 
De har med gemensamma 
krafter tagit fram en reper-
toar lämpad för servicehus 
och äldreboenden samt en 
låtlista som vänder sig till 
förskolebarn.

– Äldreboenden och för-
skolor har fått möjlighet att 
boka upp oss, så nu blir det 
att ge sig iväg på turné. 

Musiken som ska fram-
föras för den äldre publiken 
blir låtar hämtade från olika 
decennier, bland annat Cor-
nelis, Elvis, Ted Gärdestad 
och Abba.

Förskoleeleverna kommer 

däremot att få lyssna till en 
blandad kompott av barnvi-
sor där Astrid Lindgren-me-
lodierna är ett givet inslag.

– Vi kommer också att 

ha med oss lite rekvisita 
som sätter en extra touch på 
framträdandet.

Totalt är åtta spelningar 
inbokade under fyra dagar.

Sommarmusiker underhåller
Årets sommarmusiker. Från vänster Ingrid Brännudd, Felicia Karlsson, Jasmin Ashkani, Sebastian Steen och Pontus Svensson.

Skönsång. Ingrid Brännudd och Felicia Karlsson sjunger upp sig. 
Den här veckan turnerar kommunens sommarmusiker på äldre-
boenden och förskolor.
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Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com

Unna er en tur på vackra  
Dalslands kanal med  

M/S DALSLANDIA

Turlista 16/6 - 23/8.  
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

2 augusti 2014
Paradisbanan Älvängen

- Nu kör vi igen!

Inträde 80:-. Barn under 15 år fri entré

Första start 14.00
- Missa inte denna folkfest!

ÄLVBYGDENS MK Välkomna!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

NUMMER 26         VECKA 27| 27INSÄNT

Svenska kraftnäts (SVK) 
utredning och redo-
visning av planerad 

uppgradering av befi ntligt 
400 KV ledningsnät mellan 
Skogsäter väster Trollhättan 
och Stenkullen i Lerum är 
ansvarslös och bristfällig. 
Trots att 1000-tals timmar 
och stora skattepengar redan 
lagts ner saknas fortfarande 
en bredare och djupare re-
dovisning av lokaliseringsval 
och teknik.

Det mest självklara alter-
nativet, en uppgradering av 
ledning i befi ntlig lednings-
gata har snabbt avförts med 
motivering att driftsäkerhet 
och robusthet blir sämre. 
Hur mycket sämre och 
på vems bekostnad? Det 
är tydligt att SVK tidigt 
bestämt sig för att försöka 
bygga en ny luftledningsgata 
på nya oförstörda områden 
med gammal teknik, trots 
stora merkostnader samt 
på bekostnad av människor, 
djur och naturs lidande. 
SVK bygger idag med 
samma teknik som för 50-70 
år sedan. När det blir fullt 
i en ledning eller när SVK 
skall bygga för eventuella 
framtida behov, bygger man 
en ny ledning bredvid.

Bilden visar sträckning 
över E6 norr Varberg, där 
SVK mötte svagt lokalt och 
politiskt motstånd. 

Är detta en acceptabel 
framtida landskapsbild i Ale?

Detta är bara början i 
en lång rad av nya led-
ningar som SVK planerar 

med ökning av människ-
ors strålningsexponering 
samt ytterligare förstörda 
landområden i Sverige. I 
Samrådsunderlaget står bla 
att ”Vi står inför en lång 
period av stora investeringar 
i det svenska stamnätet för 
el”, ”Investeringar fördubb-
las de närmsta åren”. 

Även Energimarknads-
inspektionen som provar 
och ger SVK koncession för 
starkström, verkar ointresse-
rad av de ökande områdena 
strålningsexponeringen samt 
att ny beprövad teknik fi nns 
att använda. 

Den kostnadseffektiva 
redan beprövade lösningen:

 Den bästa lösningen 
måste vara att uppgradera av 
en av de två befi ntliga led-
ningarna mellan Skogssäter 
och Stenkullen.

ningsgata är 50-70 år gamla, 
de behöver ändå bytas då 
de nått sin ekonomiska 
livslängd.

befi ntlig ledning kan göras 
utan elavbrott sommartid, 
när det är lite överföring av 
el. Ingen påverkas, eftersom 
den då lilla mängden el kan 
överföras på den andra led-
ningen, som förblir obruten 
under byggnation. 

avslutat ett projekt med 
uppgradering av befi nt-
lig ledning. En av de två 
parallella 400 kv ledningar, 
ca 90 km mellan Stackbo i 
Gävle kommun och Hamra 

i Enköpings kommun har 
uppgraderats i tre etapper 
under 2011-2013 för att 
kunna överföra mer el. 
Den befi ntliga ledningen 
revs och en helt ny ledning 
byggdes i den befi ntliga 
ledningsgatan. ”Lyckat 
projekt” enl SVK hemsida. 
http://www.svk.se/Projekt/
Utbyggnadsprojekt/Avsluta-
de-projekt/Stackbo-Hamra/ 

Med en modern stolpe till 
vänster i bilden, kan man vä-
sentligt öka kapaciteten och 
samtidigt hålla en smalare 

ledningsgata som hushåller 
med markresurserna.

Det är oacceptabelt att 
öka antalet människors 
exponering av strålning samt 
slösa bort 100 tals skatte-
miljoner på att förstöra nya 
markområden när det fi nns 
en befi ntlig ledningsgata att 
använda.

Magnus Arthurson
Fjärhult

Ansvarslöst och bristfälligt av Svenska Kraftnät

KÄNNER DU 
DIG TRYGG?

Tyrone Hansson

SAMVERKAN,  framtidiale.se

I vårt trygghetspaket  
kommer vi att ha:

Tryggare orter/närpolis
Utveckla det drogföre- 
byggande arbetet
Verka genom  
föreningslivet 

För Ales trygghet vill vi ha en 
bred politisk samverkan. Läs 
mer på www.framtidiale.se  
och gilla oss gärna på 
Facebook.

Att vara beroende av 
droger är ett enda 
långt lidande! Inte 

bara för missbrukaren själv 
utan även för de anhöriga. 
Under min tid som social-
sekreterare på missbruksen-
heten i Ale mötte jag väldigt 
många människor som 
verkligen ville ha hjälp att 
komma ur detta helvete. Jag 
mötte fruar, barn, mammor, 
pappor, syskon och kamra-
ter som fi ck pendla mellan 
hopp och förtvivlan om deras 
anhörige missbrukare skulle 
överleva? Komma hem igen? 
Återigen få återfall? Eller 
kanske till och med skulle 
detta bli gången när man gav 
upp? 

För dessa personer vill 
Socialdemokraterna nu dra 
åt svångremmen… och det 
hårt! Man tycker att individ- 
och familjeomsorgen (IFO) 
ska spara 10 miljoner, trots 
att IFO är de som sparat 
enormt under det senaste 
året. Den tidigare IFO-che-
fen var duktig på att hitta 
former för att spara. Jag är 

övertygad om att det går att 
effektivisera den verksam-
heten än mer, men att dra 
ner 10 miljoner i ett slag 
känns som ett hån mot våra 
duktiga socialsekreterare 
och de klienter som redan är 
marginaliserade. 

Vi moderater i Ale är för 
hemmaplanslösningar, inte 
bara för att de är mer ekono-
miskt givande, men för att få 
vara i sin hemmiljö där man 
sen ska fortsätta ett drogfritt 
liv är i de fl esta fall det bästa 
alternativet. Det är viktigt att 
vi fortsätter det drogförebyg-
gande arbetet som vi har en 
fantastiskt bra form för i Ale 
kommun som vi kommunin-
vånare kan vara stolta över, 
men det är av största vikt 
att vi fortsätter att utveckla 
det! För i samma veva som 
vi politiker och tjänstemän 
blivit uppdaterade på de nya 
internetdrogerna som kom-
mer så utvecklas de och vi 
hinner helt enkelt inte med. 
I Ale kommun ska vi satsa 
på att barn är lyckliga och är 
aktiva i våra föreningar, för 

det är så man förebygger ett 
missbruk på bästa sätt! Men 
för de personer som hamnat 
i ett beroende ska hjälpen 
inte vara långt borta! Våra 
socialsekreterare ska ha god 
kunskap, ett humanistiskt 
bemötande och ha tid för 
sin klient. Helt enkelt så ska 
det vara svårt att komma in 
i ett missbruk, men det ska 
vara enkelt att få komma ur! 
I mitt arbete som skolkurator 
ser jag hur ungdomar lätt 
blir påverkade av de liberali-
seringsvindar som blåser! Ef-
tersom stolta alebor är målet 
måste vi fortsätta kriget mot 
droger, det är vi skyldiga vår 
framtid!

Carina Zito Averstedt
Moderaterna i Ale
Ledamot omsorg- 

och arbetsmarknadsnämnden

Mat är en viktig 
del av livet, 
självklart också 

för de äldre i kommunen. 
Livskvalitén är starkt 
kopplad till matupplevel-
sen och maten ska vara 
smakrik och nyttig. Vi är 
alla olika och njuter av 
olika mat, och därför är 
valfriheten viktig. Vi vill 
att de äldre som idag får 
mat hemkörd till sig ska 
få den levererad från de 
lokala restaurangerna. 
Det kan fungera så här: 
På söndagen sitter Oskar 
tillsammans med sin 
hemtjänstpersonal och går 
igenom restaurangernas 
menyer för veckan som 
kommer. Tillsammans 
beställer man till exempel 
husmanskost från en lokal 
krog måndag till torsdag, 
till fredagen beställer man 
istället pizza för att på 
lördagen välja thaimat. 
Veckan avslutas med att 
en av restaurangerna har 
slottsstek, vilket är något 
som Oskar har sett fram 
emot så det väljer han. 
Hemtjänstpersonalen 
skickar beställningen och 
sedan kommer de olika 
restaurangerna att leve-
rera fräsch mat varje dag. 
Oskar är inte annorlunda 
än någon av oss, han vill 

ha variation och han vill 
bestämma själv vad han 
ska äta och när. Om han 
inte gillar hur kocken på 
en restaurang tillreder 
maten så kommer han 
inte att beställa därifrån 
fortsättningsvis utan välja 
någon annan.

Tidigare förslag som 
fl orerat i tidningen har 
ställt höga krav på mat-
lagningskunskaper hos 
vår personal och blivit en 
halvhjärtad lösning som 
låter bättre än den smakar. 
Med vår lösning sätter 
vi matlagningskvalitén i 
fokus men också varia-
tion och valfrihet för de 
äldre, och detta utan att 
kostnaderna skenar iväg 
till att bli helt orimliga. 
Den måltid som i dag 
erbjuds kostar ca 90 kr. 
Ställ detta mot priset på 
en dagens lunch så ser 
man att det absolut är ett 
genomförbart förslag som 
gynnar alla. Tillsammans 
förbättrar vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Valledare

Carina Zito (M)
Ledamot Omsorg och 

arbetsmarknadsnämnden

Restaurangmat 
till våra äldre

S drar åt svångremmen 
– för de mest utsatta!

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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Vid vårens sista Rota-
rymöte i Ale avgick Leif 
Axelsson efter två år som 
president. Han efterträddes 
av Wimar Sundeen, som 
innehaft presidentposten ett 
tidigare år. Wimar som  bor 
i Skepplanda har bland annat 
jobbat som privatrådgivare 
på Swedbank. Numera är 
han förtroendevald revisor 
inom Västra Götalandsregi-
onen.

Avgående ordföranden i Ale Rotary Leif Axelsson önskar efter-
trädaren Wimar Sundeen lycka till.

President-
skifte i Ale 
Rotary

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Sommarmusik:
”BRUDMUSIK FRÅN SVENSKA LANDSKAP”
Gabriel Hellman, fiol
Ingela Ekström, orgel
Söndag 20 juli kl. 17.00, Ale-Skövde kyrka, Nygård 
OBS! Musikgudstjänsten är 20:e och inte 27:e!

”SÅNGER I SOMMARTID”
Ellenor Lorentsson, sång
Ingela Ekström, ackompanjemang
Söndag 3 augusti kl. 17.00,  
S:t Peders kyrka, Lödöse

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

Sommarmusik

Tis 22 juli kl 19 i Nödinge kyrka
”En solig blandning”  
Sören Renulf, operasångare och 
sångpedagog, sjunger sommarens 
vackraste sånger tillsammans med 
pianisten Lowe Pettersson. Visor, 
psalmer och klassisk musik varvas 
med tankar och berättelser. 

Tis 8 juli kl 19 i Surte kyrka
”Sparven från Paris” 
Ida Andersson, sångerska och 
kyrkomusiker, sjunger och berättar 
om den franska vissångerskan Edith 
Piaf som erövrade världen med sin 
fantastiska röst. 

Tis 29 juli kl 19 i Nödinge kyrka
”Minns du sången” 
Roland Utbult med musiker sjunger 
välkända sånger och psalmer ur den 
kristna sångskatten. En sommar-
turné med inspiration från den 
uppskattade tv-serien ”Minns du 
sången”.

Tis 15 juli kl 19 i Surte kyrka
”Visor i sommartid” 
Visprästen Åke Andreasson, tidig-
are kyrkoherde på Öckerö, sjunger 
visor om hav, sommar och längtan 
till före detta färjeskepparen Bertil 
Bryngelssons dragspelstoner.

20 medlemmar tog tåget 
till Bohus och gick genom 
Vinningsbo dalar upp till 
Björkärrs äng. Stigen är 
förbättrad och försedd med 
spänger och mer lättvand-
rad än tidigare. Ängen 
slås av Nödinge sockens 
hembygdsförening. Tack 

vare detta är ängsfl oran väl 
bevarad. Vi kunde glädja 
oss åt åsynen av nattviol, 
jungfru Marie nycklar med 
fl era. Solen sken och vi njöt 
av vårt kaffe. Vi fortsatte 
en fi n stig ner till Klädkäl-
laren. Väl komna hem bröt 
ett åskväder löst. Som van-

ligt hade fredagsvandrarna 
haft tur med vädret.

Denna vecka tar vi tåget 
till Nol och går till Nö-
dinge via fältspatgruvan vid 
Gillestan. Trevlig sommar!

Lennart Mattsson

SPF Alebygden i Vinningsbo dalar

Tillsammans med kollegan 
Rose-Marie Orderud har 
Liselott Andersson fi xat må-

larstunder under våren för de 
boende på Soläng. Arbetet 
resulterade i en utställning 
som hade premiär i tisdags.

– Deltagarantalet har va-
rierat mellan tio och tjugo 

personer. De boende har fått 
måla på fri hand, berättar Li-
selott Andersson.

– En del är dementa och 
har tappat språket. Målning-
en har blivit ett sätt att kom-
municera. För många har det 
varit en stor upplevelse och 
man har försjunkits i projek-
tet.

Till tisdagens vernissage 
hade boende och dess anhö-
riga samt personal på Soläng 
bjudits in. Det serverades 
skumpa och spelades vacker 
livemusik.Boende på Soläng har under våren träffats för att måla tillsammans. I förra veckan bjöd man in 

till vernissage.

Färgsprakande 
vernissage på Soläng
LÖDÖSE. I förra veckan bjöd Solängs äldreboende 
in till vernissage.

Konstverk som de boende har skapat tillsammans 
visades upp i en färgsprakande utställning.

– Om det blir någon fortsättning i höst återstår 
att se, men jag hoppas vi kan spinna vidare på den 
här inslagna vägen, säger arbetsterapeut Liselott 
Andersson.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Veckans rosor till er som 
hjälpte oss med vårt ikull-
välta träd.

Tacksamma grannar
i Starrkärr

VECKANS ROS

Veckans ros till Köpmans 
hytta i Surte för trevligt 
bemötande och mycket god 
mat. Tack!

PRO Surte-Bohus

Vad sa dom 
på Rapport 
i går kväll?

Hörselskadades Riksförbund

Det blir svårare att hänga 
med när man börjar höra lite 

dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888 000.

www.horsellinjen.se



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

JORDFÄSTNINGAR

Gert Carlsson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 24 juni 
begravningsgudstjänst för 
Gert Carlsson, Surte. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Anette Blom. I Surte kapell 
hölls torsdagen 26 juni 
begravningsgudstjänst för
Anette Blom, Bohus. Offici-
ant var komminister Reine 
Bäck.

Bernt Ahlgren. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 27 juni 
begravningsgudstjänst för 
Bernt Ahlgren, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Sönd 20/7 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte kyrka. 
Gunnar Kampe.

Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
Sönd 6/7 kl 11, Gemensam 
gudstjänst. Pingstkyrkan, 
Bohus. Sönd 13/7 kl 11, 
Gemensam gudstjänst. 
Surte kyrka. Sönd 20/7 kl 
11, Gemensam gudstjänst. 
Surte missionskyrka. Gunnar 
Kampe. Servering. Sönd 27/7 
kl 11, Sommarandakt. Malte 
Jansson. Enkelt fika. Sönd 3/8 
kl 11, Gemensam gudstjänst. 
Dala-Valfrids stuga, Nödinge. 
Ta med fikakorg. Samåkning 
från Surte missionskyrka kl 
10:30. Onsd 6/8 kl 18:30, Som-
maraktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Det kan 
bli ändringar i detta program, 
men www.surtemissionskyrka.
se har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 2/7 Björkliden kl 14.30, 
Mässa, Nilsson. Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmusik 
Klassiska pärlor – se mittiale.
se/sommarmusik. Sönd 6/7 
Nols kyrka kl 10, Mässa, 
Nilsson. Kilanda kyrka kl 19, 
Kvällsmässa, Nilsson. Onsd 
9/7 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Sommarmusik – se mittiale.
se/sommarmusik. Sönd 13/7 
Starrkärrs kyrka kl 10, Mässa, 
Holmgren Martinsson. Älväng-
ens kyrka kl 19, Gudstjänst 
medmusikcafé. Onsd 16/7 
Björkliden kl 14.30, Andakt, 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 20, Sommarmusik – se mit-
tiale.se/sommarmusik. Sönd 
20/7 Nols kyrka kl 10, Mässa, 
Andersson. Kilanda kyrka kl 
19, Kvällsmässa, Andersson. 
Onsd 23/7 Starrkärrs kyrka kl 
20, Sommarmusik – se mittiale.
se/sommarmusik. Sönd 27/7 
Starrkärrs kyrka kl 10, Mässa, 
Andersson. Älvängens kyrka 
kl 19, Mässa med musikcafé, 
Andersson. Onsd 30/7 Björkli-
den kl 14.30, Mässa, Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 20, 
Sommarmusik – se mittiale.se/
sommarmusik. Sönd 3/8 Nols 
kyrka kl 10, Mässa, Andersson. 
Kilanda kyrka kl 19, Kvälls-
mässa, Andersson.

Equmeniakyrkan Älvängen
Under sommaren firar vi 
gudstjänst med Smyrnaförsam-
lingen. Sö 6/7 kl 10, Gemen-
sam gudstjänst i  Smyrnakyr-
kan. Daniel Höglund. Sö 13/7 
kl 10, v 28 Gemensam guds-
tjänst i Equmeniakyrkan. Pia 
Johansson - Tedefjord. Sång: 

Kajsa och Emma Hansson. Sö 
20/7 kl 10 v 29  Gemensam 
gudstjänst i  Smyrnakyrkan. 
L-G Eriksson. Sö 27/7 kl 10 
v 30 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Bo Ceder-
gård. Sö 3/8 kl 10 v 31 Gemen-
sam gudstjänst i Smyrnakyrkan. 
Ewa-Lena Sandberg.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6/7 kl 10, 
Mässa R Olausson. Sönd 13/7 
kl 10, Gudstjänst R Olausson. 
Sönd 20/7 kl 10, Mässa R 
Olausson. Sönd 27/7 kl 17, 
Friluftsgtj Hembygdsstugan, 
Grönköp, M Auvinen. Sönd 
3/8 kl 10, Mässa M Auvinen. 
Hålanda sönd 6/7 kl 12, Guds-
tjänst R Olausson. Sönd 13/7, 
se övriga. Sönd 20/7 kl 12, 
Gudstjänst R Olausson. Sönd 
27/7 kl 12, Mässa M Auvinen. 
Sönd 3/8 kl 12, Gudstjänst M 
Auvinen. S:t Peder sönd 6/7 
kl 10, Gudstjänst I Olenius. 
Sönd 13/7 kl 18, Friluftsgtj 
Valla Marias, stuga, Lödöse  
R Olausson. Sönd 20/7 se 
övriga. Sönd 27/7 kl 10, Mässa 
M Auvinen. Sönd 3/8 kl 17, 
Musikgudstjänst – M Auvinen 
”Sånger i sommartid” - Ellenor 
Lorentsson, sång och Ingela 
Ekström ackompanjemang. Ale 
- Skövde sönd 6/7, se övriga. 
Sönd 13/7, se övriga. Sönd 
20/7 kl 17, Musikgudstjänst 
R Olausson - ”Brudmusik 
från svenska landskap”. Gab-
riel Hellman, fiol och Ingela 
Ekström, orgel. Sönd 27/7, 
se övriga. Sönd 3/8, se övriga. 
Tunge sönd 6/7 kl 12, Mässa I 
Olenius. Sönd 13/7, se övriga. 
Sönd 20/7, se övriga. Sönd 
27/7, se övriga. Sönd 3/8, se 
övriga.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Sönd 6/7 kl 10, Gudstjänst, 
Daniel Höglund. Nattvard. 
Sönd 13/7 kl 10, Gudstjänst 
i Equmeniakyrkan, Pia 
Tedefjord-Johansson. Sönd 
20/7 kl 10, Gudstjänst, LG 
Eriksson. Sönd 27/7 kl 10, 
Gudstjänst i Equmeniakyrkan, 
Bo Cedergård. Sönd 3/8 kl 
10, Gudstjänst, Ewa-Lena 
Sandberg. Nattvard. Sönd 10/8 

kl 10, Gudstjänst med Jörgen 
Kawanishi, missionär i Japan. 
Kyrkkaffe.

Fuxerna -  
Åsbräcka församling
4-11 Juli: Sönd kl 10, Hög-
mässa, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Isacson. Sommarkyrka, 
mån-fred, 23/6-6/7, kl 13-16, 
andakt kl 15. 11 – 18 Juli: sönd 
kl 10, Högmässa, Kristensson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom. 18 – 25 Juli: sönd kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Onsd 
kl 18.30, Mässa, Pettersson. 
Åsbräcka kyrka: sönd kl 18, 
Musikgudstjänst, Kristensson.

Nödinge församling
Sön 6/7 kl 11 i Bohus Pingst-
kyrka: Gemensam gudstjänst i 
sommartid, Leif Carlsson, Åke 
Andreasson m.fl Arr: Bohus 
pingstkyrka, Nödinge försam-
ling, Surte Missionskyrka.Tis 
8/7 kl 19 i Surte kyrka: Som-
marmusik. ”Edith Piaf - spar-
ven från Paris”. Ida Andersson. 
Sön 13/7 kl 11 i Surte kyrka: 
Gemensam mässa i sommar-
tid, Åke Andreasson m.fl. Arr: 
Bohus pingstkyrka, Nödinge 
församling, Surte Missions-
kyrka. Kl 15 i Bohus servicehus: 
Gudstjänst, Åke Andreasson. 
Tis 15/7 kl 19 i Surte kyrka: 
Sommarmusik. ”Visor i som-
martid”. Åke Andreasson, 
Bertil Bryngelsson. Sön 20/7 
kl 11 i Surte Missionskyrka: 
Gemensam gudstjänst i som-
martid, Gunnar Kampe m 
fl. Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling, Surte 
Missionskyrka. Tis 22/7 kl 19 
i Nödinge kyrka: Sommar-
musik. ”En solig blandning”. 
Sören Renulf. Sön 27/7 kl 
11 i Nödinge kyrka: Mässa i 
sommartid, Gunnar Kampe. 
Tis 29/7 kl 19 i Nödinge kyrka: 
Sommarmusik. ”Minns du 
sången”. Roland Utbult. Sön 
3/8 kl 11 i Nödinge Dala Val-
frids stuga: Friluftsgudstjänst, 
Reine Bäck. Hembygdsför-
eningen bjuder på kaffe. Arr: 
Nödinge församling, Surte 
Missionskyrka och Hembygds-
föreningen.

Vår kära Sissi

Signild
Jacobsson
* 24 maj 1926

har idag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,

övrig släkt och
många vänner.

Alafors
12 juni 2014

Gull-Maj, Jan-Erik,

Christer med familjer

Ett hjärta av godhet

har slutat att slå

Den eviga vilan har

kommit

Oändlig är saknaden,

bitter och svår

Dock finns en tröst,

Du sover i ro

Vi tackar för allt vad i

livet Du skänkt

För kärlek och omsorg,

vad vackert Du tänkt

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

16 juli kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 14 juli.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Stiftelsen för Astrid
Lindgrens Barnsjukhus
bg. 5066-4077. Info via
www.astrid-barn.nu.

Kattflickan ”Minuz”, 7 år – 
försvunnen från Alvhem.
Rör sig f.a i områdena 
Alvhem och Lödöse. Hon är 
kastrerad, och väldigt snäll. 
Bär ett svart halsband med 
silvertråd, som kan ha tap-
pats...Har Du sett henne? 
Snälla, ring till nummer:  
0303-233040 eller mobil: 
0735-284888

BORTSPRUNGEN

TACK

Ett varmt tack till er alla 
som hedrade minnet och 
tillsammans tog avsked av

Marinus Nielsen
i Nödinge Kyrka.

Tack även för all omtanke, 
blommor, kort, gåvor och 
till er som har skänkt till 

stiftelsen för ALS-fonden.

Cathrin och barnen
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Thomas

Fredman

Ett år av saknad. 

Med oändlig kärlek 

och tacksamhet skall

jag alltid minnas Dig.

Jag älskar och 

saknar Dig så

ANNE

TILL MINNE

Signild Jacobsson, Alafors 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ingrid Jönsson, Surte har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar sonen Stefan med 
familj som närmast sörjande.

DÖDSFALL

Gerd Kristofersson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1950 och efterlämnar 
modern Oddrun, barnen 
Cecilia och Magnus med 
familjer samt syskon som 
närmast sörjande.
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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
Kattungar födda 14/6 finns 
i Lilla Edet. Grå och gula. 
Rumsrena och avmaskade när 
du hämtar.
tel. 0520-65 77 65
el. 0701-73 92 96

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

Husbil LMC 545. Fiat diesel, 
turbo. Årsmodell 2000. Gått 
15 000 mil. Fint skick.
tel. 0707-76 95 27

Moppe årsm 1963. Bra körbart 
skick. Ny kedja, fina däck samt 

instruktionsbok. Pris 4200kr.
tel. 031-98 18 43

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

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

ÖNSKAS HYRA
Garage/mekplats/uppställ-
ningsplats för amerikansk 
bil sökes i och runt Ale. Ring 
Conny Hallberg.
tel. 0735-34 51 88

ch_gbg@hotmail.com

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

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/

Hyr verktyg
För hemmet och träd-
gård. Röjsåg, Skruvdra-
gare, Kap-Gersåg, Häcksax, 
Motorsåg, osv. priser från 50 
kronor om dagen.
tel. 0736-60 65 83 Stanley

VECKANS ROS

De allra vackraste rosorna i 
världen vill vi ge till Anna, 
Jeanette och Lisbet på 
Äpplet, Hövägens förskola.
Er glädje, värme, entusi-
asm och omtanke är otro-
lig! Vi är så glada att Alex-
ander har fått vara hos er i 
tre fantastiska år, det ni har 
gett honom och alla dom 
andra äpplebarnen kommer 
dom att bära med sig hela 
livet. Som vi kommer att 
sakna er! Massor av kramar 

från Alex med familj

Ett fång rosor till killarna på 
Meca i Älvängen som ställer 
upp på ett underbart sätt.

Mazdan med trasig fjäder
från Alex med familj

Veckans ros till Anette och 
Tommy Hagström för att ni 
alltid är så gulliga och stäl-
ler upp i vårt och torrt.

Sofia och Susanne

En sommarfin ros till alla på 
ICA Matkassen i Lödöse för 
fin service året om.

Från oss alla på
Barnkullens förskola, 

Hålanda

VECKANS RIS

Veckans ris till er föräldrar 
i Kollanda som lät era barn 
åka på släpkärra ”Midsom-
marafton” med onykter fyr-
hjulingsförare.

”Förälder”

UTHYRES

Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 
Arbetshöjd: 10,5m. Räck-
vidd: 6,8m. Finns i Lödöse.

tel. 0760-07 59 85

UNDANBEDES

All ev. uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Birgit Johansson
Skepplanda

ÖVRIGT

Cresent damcykel upphittad 
21/6, Älvängen. Återfås mot 
beskrivning.

tel. 0704-67 82 51
Lotta

Grattis
Elliot

på 10-årsdagen 30/7
Farfar & Lisbeth
Farmor & Kjell

Grattis
Ludvig

på 3-årsdagen önskar
Farmor & Farfar

Grattis våran goa
Oliver

på 8-årsdagen den 7/7.
Många pussar och kramar
Rebecca, Mamma & Pappa

Grattis
Nathalie

på 4-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Emilia

Kenny
fyller 50 år den 10 juli

Grattis önskar
Mamma & Mads

Grattis
Helena

fyller 50 år den 7 juli
önskar Kasper och Björn

GRATTIS
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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
Kattungar födda 14/6 finns 
i Lilla Edet. Grå och gula. 
Rumsrena och avmaskade när 
du hämtar.
tel. 0520-65 77 65
el. 0701-73 92 96

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

Husbil LMC 545. Fiat diesel, 
turbo. Årsmodell 2000. Gått 
15 000 mil. Fint skick.
tel. 0707-76 95 27

Moppe årsm 1963. Bra körbart 
skick. Ny kedja, fina däck samt 

instruktionsbok. Pris 4200kr.
tel. 031-98 18 43

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

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

ÖNSKAS HYRA
Garage/mekplats/uppställ-
ningsplats för amerikansk 
bil sökes i och runt Ale. Ring 
Conny Hallberg.
tel. 0735-34 51 88

ch_gbg@hotmail.com

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

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/

Hyr verktyg
För hemmet och träd-
gård. Röjsåg, Skruvdra-
gare, Kap-Gersåg, Häcksax, 
Motorsåg, osv. priser från 50 
kronor om dagen.
tel. 0736-60 65 83 Stanley

VECKANS ROS

De allra vackraste rosorna i 
världen vill vi ge till Anna, 
Jeanette och Lisbet på 
Äpplet, Hövägens förskola.
Er glädje, värme, entusi-
asm och omtanke är otro-
lig! Vi är så glada att Alex-
ander har fått vara hos er i 
tre fantastiska år, det ni har 
gett honom och alla dom 
andra äpplebarnen kommer 
dom att bära med sig hela 
livet. Som vi kommer att 
sakna er! Massor av kramar 

från Alex med familj

Ett fång rosor till killarna på 
Meca i Älvängen som ställer 
upp på ett underbart sätt.

Mazdan med trasig fjäder
från Alex med familj

Veckans ros till Anette och 
Tommy Hagström för att ni 
alltid är så gulliga och stäl-
ler upp i vårt och torrt.

Sofia och Susanne

En sommarfin ros till alla på 
ICA Matkassen i Lödöse för 
fin service året om.

Från oss alla på
Barnkullens förskola, 

Hålanda

VECKANS RIS

Veckans ris till er föräldrar 
i Kollanda som lät era barn 
åka på släpkärra ”Midsom-
marafton” med onykter fyr-
hjulingsförare.

”Förälder”

UTHYRES

Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 
Arbetshöjd: 10,5m. Räck-
vidd: 6,8m. Finns i Lödöse.

tel. 0760-07 59 85

UNDANBEDES

All ev. uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Birgit Johansson
Skepplanda

ÖVRIGT

Cresent damcykel upphittad 
21/6, Älvängen. Återfås mot 
beskrivning.

tel. 0704-67 82 51
Lotta

Grattis
Elliot

på 10-årsdagen 30/7
Farfar & Lisbeth
Farmor & Kjell

Grattis
Ludvig

på 3-årsdagen önskar
Farmor & Farfar

Grattis våran goa
Oliver

på 8-årsdagen den 7/7.
Många pussar och kramar
Rebecca, Mamma & Pappa

Grattis
Nathalie

på 4-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Emilia

Kenny
fyller 50 år den 10 juli

Grattis önskar
Mamma & Mads

Grattis
Helena

fyller 50 år den 7 juli
önskar Kasper och Björn

GRATTIS
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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.


