
Handeln på stark 
frammarsch i Ale

Tifeldts traktor satte 
stopp för buset

Anna-Lisa fi rade 
100 år

Årets stora folkracefest ägde rum som vanligt i augusti på Paradisbanan i Älvängen. Publiken fi ck se många spektakulära 
rullningar.

Folkracefesten!
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/kg
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Jag ska inte skrämma 
någon och skriva att ”så 
var ännu en sommar 

över”, men faktum är att 
vardagen trots allt närmar 
sig. De fl esta av oss har nu 
hittat tillbaka till arbetslun-
ken och de dagliga ruti-
nerna. Som vanligt har det 
varit skönt med ett avbrott, 
men all skön värme till trots 
har jag inte kunnat undgå 
att känna en viss oro över 
utvecklingen i världen. I 
öster strider Ukraina med 
sina landsmän, vilket till 
och med medfört att 300 
oskyldiga på 10 000 meters 
höjd fi ck sätta livet till. På 
Västbanken har det eviga 
kriget mellan Israel och 
Palestinerna eskalerat. I 
Afrika härjar det fruktade 
ebolaviruset utan kontroll.
Det har känts konstigt att 
bara titta på och sitta passivt 
i solstolen.

Nu tror jag inte det är 
så mycket du och jag hade 
kunnat bidra med för att 
förändra krisen i Ukraina, 
Gaza eller Afrika, men inte 
ens när vi kan påverka gör vi 
det. Det fi nns nämligen fl er 
hot. Den globala uppvärm-
ningen är ett av dem. Alla 
vet att vårt miljöarbete inte 
är tillräckligt. Den negativa 
miljöpåverkan av vårt kon-
sumtionssamhälle har inte 
stannat av. Vi vet att fl yget 
är en stor miljöbov, ändå 
fl yger vi mer än någonsin. 

Vi vet att kärleken till köttet 
skadar miljön, ändå äter vi 
mer kött för varje år och 
låter biffen vara mer eller 
mindre helig i vårt kök. Vi 
uppmanas att göra ekologis-
ka val, men prisskillnaden 
gör att fl ertalet fortfarande 
väljer det billigare alter-
nativet. Vi bidrar inte ens 
med det vi kan bidra med 
och handlar inte efter sunt 
förnuft. Det är bara att er-
känna. Jag är själv inklude-
rad och jag tror vi är väldigt 
få som inte kan känna skuld. 
Vi åker gärna charter, grillar 
gärna biffen och letar inte 
ihjäl oss efter det ekologiska 
alternativet.

Det är tunga frågor, men 
vi måste väldigt snart börja 
ta dessa på fullt allvar. 

Desto roligare att skriva 
om sommarens glädjebe-
sked från Svensk Handel.
Handeln i Ale som länge 
präglats av ett stort utfl öde 
har återhämtat sig kraftigt 
sedan de tuffa åren under 
väg- och järnvägsutbygg-
naden. I siffror från bland 
andra Handelns utred-
ningsinstitut kan vi nu 
tydligt se ett trendbrott 
från det att byggdammet 
har lagt sig. Under 2013 
som var det första hela 
året utan vägavspärrning-
ar växte handeln i Ale 
med hela 20%. Av alebor-
nas köpglada hundralapp 
stannar nu 60 kronor i 

butikerna på hemmaplan. Så 
trogna har aleborna aldrig 
tidigare varit. Köptroheten 
är en viktig förutsättning för 
en tillväxtkommun. Ökad 
handel betyder också fl er 
arbetstillfällen. 

Utmaningen att minska 
utfl ödet kvarstår emellertid. 
Glöm inte att 40 kronor av 
varje hundralapp fortfarande 
hamnar utanför kommun-
gränsen. Dessutom bör ju 
målet vara att bli som några 
av våra kranskommuner, 
Kungälv och Alingsås, som 
har ett infl öde av handel. 
Klädkällarens etablering i 
Stora Viken har defi nitivt 
visat att det går att locka 
kunder från andra kommu-
ner att handla i Ale.  

Glädjebesked!

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 32         NUMMER 28|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård 

Lördag 9 augusti 
kl 12-15

Brödbakning ~ Kaffeservering 
Slöjdare ~ Hantverkare

 Lotterier ~ Loppis

Välkomna!

HÄLSOMÄSSA 9-10 AUG

Prova-på behandlingar
Prova Yoga, Qi Gong m.m.

Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

Korsordsvinnare

Norine Svensson Älvängen
Barbro Johansson Prässebo
Sara Aronsson Surte
Kari Sokka Surte
Ann-Marie De Zwart Alafors
Pamela Schött Hjärtum
Ann-Marie Revelj Västerlanda
Bertil Aronsson Lödöse
Inger Olausson Nödinge
Siv Ögren Älvängen

Tommy Hagman Surte
Sune Ahrnberg Nödinge
Gerd Hagman Nödinge
Ulla-Stina Eriksson Nödinge
Roger Åkesson Bohus
Gunilla Olofsson Göta
Barbro Backlund Lilla Edet
Gunnel Nilsson Nödinge
Lena Nilsson Bohus 
Albin Nilsson Alafors

Följande personer har skickat in rätt lösning och vunnit 
vunnit varsin trisslott som kommer med posten.

Grillkrysset Solkrysset

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*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

eller hela lådor. Endast svenska bär. Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- tranbärs- och 

salmbärssylt. Allt i mån av tillgång. 
För priser – se hemsidan. Säljes från lastbil 

VARJE LÖRDAG 8/8 – 20/9: 
Kungälv vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

 Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se
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över”, men faktum är att 
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sig. De fl esta av oss har nu 
hittat tillbaka till arbetslun-
ken och de dagliga ruti-
nerna. Som vanligt har det 
varit skönt med ett avbrott, 
men all skön värme till trots 
har jag inte kunnat undgå 
att känna en viss oro över 
utvecklingen i världen. I 
öster strider Ukraina med 
sina landsmän, vilket till 
och med medfört att 300 
oskyldiga på 10 000 meters 
höjd fi ck sätta livet till. På 
Västbanken har det eviga 
kriget mellan Israel och 
Palestinerna eskalerat. I 
Afrika härjar det fruktade 
ebolaviruset utan kontroll.
Det har känts konstigt att 
bara titta på och sitta passivt 
i solstolen.

Nu tror jag inte det är 
så mycket du och jag hade 
kunnat bidra med för att 
förändra krisen i Ukraina, 
Gaza eller Afrika, men inte 
ens när vi kan påverka gör vi 
det. Det fi nns nämligen fl er 
hot. Den globala uppvärm-
ningen är ett av dem. Alla 
vet att vårt miljöarbete inte 
är tillräckligt. Den negativa 
miljöpåverkan av vårt kon-
sumtionssamhälle har inte 
stannat av. Vi vet att fl yget 
är en stor miljöbov, ändå 
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Vi vet att kärleken till köttet 
skadar miljön, ändå äter vi 
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låter biffen vara mer eller 
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ka val, men prisskillnaden 
gör att fl ertalet fortfarande 
väljer det billigare alter-
nativet. Vi bidrar inte ens 
med det vi kan bidra med 
och handlar inte efter sunt 
förnuft. Det är bara att er-
känna. Jag är själv inklude-
rad och jag tror vi är väldigt 
få som inte kan känna skuld. 
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gärna biffen och letar inte 
ihjäl oss efter det ekologiska 
alternativet.

Det är tunga frågor, men 
vi måste väldigt snart börja 
ta dessa på fullt allvar. 

Desto roligare att skriva 
om sommarens glädjebe-
sked från Svensk Handel.
Handeln i Ale som länge 
präglats av ett stort utfl öde 
har återhämtat sig kraftigt 
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andra Handelns utred-
ningsinstitut kan vi nu 
tydligt se ett trendbrott 
från det att byggdammet 
har lagt sig. Under 2013 
som var det första hela 
året utan vägavspärrning-
ar växte handeln i Ale 
med hela 20%. Av alebor-
nas köpglada hundralapp 
stannar nu 60 kronor i 

butikerna på hemmaplan. Så 
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tidigare varit. Köptroheten 
är en viktig förutsättning för 
en tillväxtkommun. Ökad 
handel betyder också fl er 
arbetstillfällen. 
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hamnar utanför kommun-
gränsen. Dessutom bör ju 
målet vara att bli som några 
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Kungälv och Alingsås, som 
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Klädkällarens etablering i 
Stora Viken har defi nitivt 
visat att det går att locka 
kunder från andra kommu-
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Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård 
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kl 12-15

Brödbakning ~ Kaffeservering 
Slöjdare ~ Hantverkare

 Lotterier ~ Loppis

Välkomna!

HÄLSOMÄSSA 9-10 AUG

Prova-på behandlingar
Prova Yoga, Qi Gong m.m.

Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

Korsordsvinnare

Norine Svensson Älvängen
Barbro Johansson Prässebo
Sara Aronsson Surte
Kari Sokka Surte
Ann-Marie De Zwart Alafors
Pamela Schött Hjärtum
Ann-Marie Revelj Västerlanda
Bertil Aronsson Lödöse
Inger Olausson Nödinge
Siv Ögren Älvängen

Tommy Hagman Surte
Sune Ahrnberg Nödinge
Gerd Hagman Nödinge
Ulla-Stina Eriksson Nödinge
Roger Åkesson Bohus
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Albin Nilsson Alafors

Följande personer har skickat in rätt lösning och vunnit 
vunnit varsin trisslott som kommer med posten.

Grillkrysset Solkrysset

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*
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BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

eller hela lådor. Endast svenska bär. Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- tranbärs- och 

salmbärssylt. Allt i mån av tillgång. 
För priser – se hemsidan. Säljes från lastbil 

VARJE LÖRDAG 8/8 – 20/9: 
Kungälv vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

 Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

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

NÖDINGE. Inga-Lill 
Andersson (S) var på 
väg att avveckla sitt 
politiska engagemang 
när frågan om kommu-
nalrådsposten kom.

Istället är hon den 
som nu har svingat 
klubban längst som 
ledande kommunalråd i 
Ales 40-åriga historia.

– Jag har hela tiden 
sett det som ett stort 
privelegium och ett 
uppdrag som givit mig 
oförglömliga upplevel-
ser, säger hon.

Sven Pettersson hade 
vunnit, förlorat och återtagit 
makten mellan 1987 och 
1997 när han meddelade det 
socialdemokratiska partiet 
i Ale att han ville kliva av. 
Frågan gick till Inga-Lill 
Andersson som vid den 
tidpunkten börjat fundera 
på att avveckla sig själv från 
politiken.

– Jag hade aldrig haft en 
tanke på att bli kommunal-
råd, men när frågan kom 
insåg jag vilket förtroende 
partiet visade mig. Det gick 
inte att tacka nej och det har 
jag heller aldrig ångrat, säger 
Inga-Lill när vi pratar om ti-

den då hon bestämde sig för 
att bli heltidspolitiker.

Första dagen som kom-
munalråd blev 1 juli 1997. 
Ale kommun stod inför en 
stor omorganisation. De 
fem kommundelsnämnder-
na med tillhörande kontor 
avvecklades och en central 
organisation bildades. Det 
var en turbulent period och 
personal blev övertalig.

Hetluften
– Jag kastades in i hetluften 
och just då var jag fundersam 
över om vi verkligen tagit 
rätt beslut. Det gick väldigt 
fort och många var berörda. 
Jag lärde mig att stora omor-
ganisationer är sårbara och 
att det är bättre att göra små 
anpassningar hela tiden. Alla 
förändringar måste ske med 
stor försiktighet, säger hon.

Första tiden handlade 
mycket om att få den nya 
organisationen på plats, men 
snart skulle Inga-Lill få an-
nat att tänka på.

På vägen till jobbet i bör-
jan av januari 1999 blev hon 
uppringd av Bo Lindvall, vd 
på Tudor i Nol.

– Vi har tagit beslut om 
att avveckla tillverkningen 
av startbatterier i Nol, berät-
tade han och Inga-Lill hann 
bara till parkeringen utanför 
kommunhuset i Alafors inn-
an första journalisten dök 
upp.

– Alla ville veta vad kom-
munen skulle göra för de 
drygt 350 anställda. Det var 
en chock, men i efterhand 
kan jag bara applådera det 
gemensamma arbete som fö-
retaget, arbetsförmedlingen, 
facket och kommunen gjor-
de. I princip alla fi ck jobb 
och just då var Ale kommun 
i behov av personal, vilket 
självklart underlättade.

Nu var det inte bara en 
fråga om jobb, utan minst 
lika allvarlig var miljöfrågan. 
Marken var minst sagt för-
orenad och Tudors intresse 
för att sanera var svalt.

– Det var en tuff match, 
kanske en av mina tuffaste, 
som kommunalråd. Tjejerna 
på miljökontoret gjorde en 
ovärderlig insats och till sist 
insåg även Tudor allvaret. 
Bo Lindvall kom tillbaka i 
tjänst och Exidekoncernen 
som Tudor ingick i tog fullt 
ansvar. Saneringen kosta-
de hundratals miljoner. Vi 
gjorde en slutbesiktning och 
telefonsamtalet från en av 
miljöinspektörerna glöm-
mer jag aldrig. ”Vi är långt 
ifrån gränsvärdena, nu är vi 
i hamn”. Det var en enorm 
lättnad, säger Inga-Lill.

Efter nästan tio år vid 
makten är hon rik på upp-
levelser och minnesvärda 
ögonblick. Många av dem 
har internationell prägel. 
Inga-Lill drev ett offensivt 
arbete med att skapa relatio-
ner utanför Ales gränser. I 
början av år 2000 skrevs ett 
vänortsavtal med Bertinoro i 
Italien. Sedan tidigare fanns 
ett liknande avtal med tyska 
Kaufungen och fi nska Ruuk-
ki.

Givande utbyten
– Det har medfört många 
givande utbyten både mel-

lan kommunala tjänstemän, 
verksamhetspersonal och 
inte minst elever i våra sko-
lor. Musikskolan som kul-
turbärare var en stark del i 
vårt internationella arbete 
och alla utbyten lade till sist 
grunden för entreprenörsut-
bildningen YEE. Lika stolt 
som jag var på den tiden, 
lika ledsen är jag idag när 
jag ser det svala intresset för 
internationella kontakter 
hos den nuvarande politiska 
ledningen i Ale. De vet inte 
vad vi går miste om. I grun-
den är det ett fredsarbete 
och främlingsfi entlighet är 
ett av många ämnen som vi 
har haft givande diskussioner 
kring med våra vänorter, sä-
ger Inga-Lill.

Visionsarbetet för Ale och 
planeringen för en omfattan-
de infrastrukturutbyggnad 
löpte parallellt under hela 
hennes tid som kommunal-
råd. Resultatet blev precis 
som hon drömt.

– Det var ett fascinerande 
planeringsarbete, där Bert 
Andersson svarat för en 
enastående insats från kom-
munens sida. Våra önskemål 
om alla trafi kplatser och 
fem pendelstationer är idag 
verklighet och jag minns 
vad Bjarne Färjhage i Lilla 
Edets kommun sa: ”Ni har 
fått fem pendelstationer och 
vi har inte få en enda”. Jag 
förstod vilken förmån Ale 
skulle få av BanaVäg i Väst-
utbyggnaden, berättar Inga-
Lill.

Den sista trafi kplatsen, 
den i Stora Viken, var långt 
ifrån enkel att få igenom. 
Trafi kverket var inte med på 
noterna från början.

– Vi fi ck lära oss att de 
bygger för dagens behov, 
inte framtidens. Från kom-
munens sida såg vi ett stort 

behov av trafi kplatsen för 
att förverkliga ett framtida 
verksamhetsområde på höj-
den, fortsatt bostadsexploa-
tering i södra Nödinge samt 
etableringen av Klädkällaren 
i Stora Viken. Det var många 
och långa förhandlingar. Nå-
got beslut fi ck jag aldrig själv 
vara med om, men jag vet ju 
hur det slutade.

Ale gymnasium stod på 
sin topp under Inga-Lills tid 
som komnunalråd och var 
ofta omnämnt i olika riks-
medier.

– Det var kommunens 
fl aggskepp med ett tydlig 
fokus på demokrati och ele-
vinfl ytande. Jag vet inte om 
vi hade kunnat påverka ut-
vecklingen, men det hade 
varit spännande om vi vågat 
ta upp entreprenörsspåret 
tidigare. Konkurrensen, det 
fria gymnasievalet och de 
snabba kommunikationerna 
med Göteborg hade ändå va-
rit svåra att matcha, funderar 
Inga-Lill.

Är det något hon kan så är 
det just gymnasiefrågor. Ef-
ter valet 2006 lämnade hon 
posten till förmån för Jarl 
Karlsson (S). Inga-Lill ville 
hinna med något mer innan 
pensionen.

– Jag återgick från min 
tjänstledighet i Göteborgs 
stad och fi ck jobba fyra år 
med utvecklingsfrågor för 
gymnasieskolorna i Göte-
borg. Det var väldigt roligt 
att komma tillbaka till ett 
civilt jobb.

Däremot lämnade hon 
inte politiken helt. 2006-
2010 satt hon som kommun-
fullmäktiges ordförande, se-
dan 2010 är hon vice.

– Jag lämnar politiken när 
partiet anser att jag ska göra 
det och inte har något behov 
av mig längre.
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Tänkte lägga av – blev kommunalråd
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– Tänker engagera sig så länge hon orkar och är önskvärd

INGA-LILL 
ANDERSSON (S)

Ålder: 68 år.
Yrke: Pensionär.
Bor: Lägenhet Bohus.
Familj: Särbo, sönerna Per 
och Ulf samt fyra barnbarn.
Uppväxt: På landet i Borås.
Politiska uppdrag:  Kom-
munfullmäktiges vice 
ordförande, ledamot i Göte-
borgs symfonikers styrelse, 
Förvaltningshögskolans ut-
bildningsråd samt borgerlig 
begravningsoffi ciant. 
Tuffa beslut: ”Det var 
när jag satt ordförande i 
Socialnämnden 1979 och vi 
tog beslut om att lägga ner 
Trollevik. Det var rätt, men 
svårt att förmedla”.
Favoritplats i Ale: ”Det fi nns 
många, men Vikingagården 
har en härlig atmosfär”.
Favoritresmål: ”Då säger jag 
Italien och vår vänort Ber-
tinoro. Det är en fantastisk 
plats”.

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)

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

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

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

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

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

Ale kommun var vid den-
na tidpunkt i en pressad si

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

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

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

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

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

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

centrala förvaltningarna.
– Jag hävdar fortfarande 

att det var bra för Ale – i alla 
fall just då. Vi kom närma-
re invånarna och inte minst 
föreningslivet. Jag minns att 
många av idrottsklubbarna 
rustade upp sina anläggning

Han ledde Ale under krisåren

EVALD MALM

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

Evald Malm var nummer två i ordningen att svinga klubban som Kommunstyrelsens ordförande i Ale. 
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– Evald Malm om kommundelar, miljö-
protester och kampen för nya jobb
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ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-
sons förslag i Skepplanda 
om att kalla den nya stor-
kommunen för Ale, berättar 
Arne Adiels.

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan 
sammanslagningen. I Skepp-
landa tog man hastigt beslut 
om att bygga en simhall, 
men fl era av räkningarna 

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där.

Ett annat diskussions-
ämne var den framtida in-
frastrukturen. Riksväg 45 
ansågs vara underdimensio-

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-
vängen var ett av fl era stora 
skolprojekt.

Ekonomiskt var den nya 
kommunen ofta på grön 

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en 
lång politisk bakgrund.

– Pappa var vice ordfö-
rande i kommunalnämnden i 
Starrkärr och mina farbröder 

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön 
eller i lägenheten i spanska 
Torre Vieja. Och sjuk, det är 
han nästan aldrig.

– Nej, jag fi ck rosfeber 

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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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

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

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

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

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 flera gånger Till

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

Mer Nödinge än Sven är svårt att bli
– Under hans 
ledning tog 
orten en ny 
vändning
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Artikelserien om Ales makt-
havare började med kommu-
nens första kommunalråd, Arne 
Adiels (S)....

...och fortsatte med Evald Malm 
(S) som ledde Ale under åren 
direkt efter att bland annat 
Surte Glasbruk lades ner.

Sven Pettersson (S) var tredje 
man att svinga klubban i Kom-
munstyrelsen i Ale. 

ÄLVÄNGEN. U-båtsjak, 
njurtransplantationer, 
säkerhetsanalyser åt ki-
nesiska staten och inte 
minst lokalpolitik.

Jan Skog (M), ett av 
Ales tidigare kommu-
nalråd har mycket spän-
nande att prata om.

– De stora besluten 
har vi varit politiskt eni-
ga om i Ale och det tror 
jag är ett framgångsre-
cept, säger han.

Efter en framgångsrik val-
rörelse 1991 blev Jan Skog 
fjärde man att ta hand om 
ordförandeposten i Kom-
munstyrelsen i Ale.

– Vår ekonomiska politik 
om ordning och reda, mer 
pengar till välfärden, samt att 
till varje pris behålla byskolor-
na gav oss väljarnas förtroen-
de, minns Jan.

Ale kommun hade redo-
visat ett minusresultat på 28 
miljoner och det fanns enligt 
Skog mycket att ta tag i.

– Vi stramade åt budget-
processen och införde nollbas-
budgetering. Det betydde att 
ansvariga verksamhetschefer 
fi ck i uppgift att redovisa ex-
akt vad verksamheten egent-
ligen skulle kosta. Det fanns 
en tradition i Ale kommun 
att bara köra på. Det kom nya 
pengar om det behövdes, men 
det vägrade jag att acceptera. 
I oktober 1992 införde jag ett 
köpstopp i kommunen, inte 
för att pengarna var slut, utan 
för att förhindra tjänstemän 
från ”det-fi nns-pengar-kvar-
köp”. Det var många som blev 
upprörda, men ganska snabbt 

heterna tappade kvalité, säger 
Jan och tillägger:

– Vi gick från minus 28 till 
ett överskott på 24 Mkr på tre 
år.

Jan Skog höll i klubban när 
några av kommunens tyngsta 
beslut togs, förvisso i enighet, 
men ändå.

– Det är roligt att ha fått 
vara med om att forma ett helt 
nytt Nödinge för det blev ef-
fekten när vi beslutade att läg-
ga Ale gymnasium där samt 
att vi gav Ale Exploatering i 
uppdrag att skapa Ale Torg. 
Det var nödvändigt. Man kan 
säga att vi sanerade Nödinge 
och höjde statusen på hela 
samhället. Titta, vad bra det 
blev, säger han.

E få i

viktiga gällde emellertid gym-
nasieskolan.

– Vi voterade om vem som 
skulle rita skolan. Sossarna 
höll på GF (Göteborgs Föror-
ter) och vi på den borgerliga 
sidan ville att Gert Wingårdh 
skulle få stå för arkitekturen. 
Vi vann med 3-2 och det tror 
jag ingen ångrar idag.

Visionsarbetet pågick och 
mycket kretsade kring beho-
vet av en motorväg, men vart 
den skulle ligga var man inte 
överens om. Moderaterna fö-
respråkade att vägen och en 
eventuell ny järnväg skulle 
dras genom Vättlefjäll uppe i 
bergen. Ett förslag Jan Skog 
fortfarande tycker vore det 
bästa – på lång sikt.

D ä h d b

ret,  men jag trodde aldrig det 
skulle bli verklighet. Jag höll 
med Hugo Hummel (S) i 
fullmäktige när han sa att ”Jag 
har aldrig sett någon kliva ut i 
älven och gå på ett tåg, där går 
det inte att bygga någon ny jär-
väg”, berättar Jan.

Skinnskallar
Utmaningarna var många i 
början av 90-talet. Ungdoms-
arbetslösheten var hög och en 
grupp skinnskallar hade fått 
fäste i Nödinge.

– Vi heltidsanställde två 
personer som fi ck i uppdrag 
att punktmarkera de som oro-
ade oss mest. Det fungerade 
och problemet löste sig, men 
vid ett tillfälle hotades även 
jag och dåvarande kommun-

lyckades dock stoppa borgar-
na från idén.

– Det var en kostsam re-
form som medförde adminis-
tration i överfl öd. Vi fi ck ha 
fem av allting istället för en 
central administration. Dess-
utom förstärktes bytänkandet 
och det var inte bra för Alean-
dan. Jag är glad att Sven Pet-
tersson (S) och Socialdemo-
kraterna till sist insåg allvaret.

Politiken kom att bli en 
viktig del av Jan Skogs liv och 
vardag, men det var egent-
ligen en ren slump. Han var 
nyinfl yttad och hans fru Gu-
nilla jobbade ihop med Jan 
A Pressfeldts fru Birgitta. 
De blev hembjudna till dem 
på middag och sent på kväll

Tunga beslut under Skogs år
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– Ale Torg och Ale gymnasium förvandlade Nödinge

JAN SKOG (M)

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

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

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

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

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

Ale kommun var vid den-
na tidpunkt i en pressad si

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

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

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

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

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

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

centrala förvaltningarna.
– Jag hävdar fortfarande 

att det var bra för Ale – i alla 
fall just då. Vi kom närma-
re invånarna och inte minst 
föreningslivet. Jag minns att 
många av idrottsklubbarna 
rustade upp sina anläggning

Han ledde Ale under krisåren

EVALD MALM

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

Evald Malm var nummer två i ordningen att svinga klubban som Kommunstyrelsens ordförande i Ale. 
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– Evald Malm om kommundelar, miljö-
protester och kampen för nya jobb

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)
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ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-
sons förslag i Skepplanda 
om att kalla den nya stor-
kommunen för Ale, berättar 
Arne Adiels.

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan 
sammanslagningen. I Skepp-
landa tog man hastigt beslut 
om att bygga en simhall, 
men fl era av räkningarna 

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där.

Ett annat diskussions-
ämne var den framtida in-
frastrukturen. Riksväg 45 
ansågs vara underdimensio-

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-
vängen var ett av fl era stora 
skolprojekt.

Ekonomiskt var den nya 
kommunen ofta på grön 

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en 
lång politisk bakgrund.

– Pappa var vice ordfö-
rande i kommunalnämnden i 
Starrkärr och mina farbröder 

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön 
eller i lägenheten i spanska 
Torre Vieja. Och sjuk, det är 
han nästan aldrig.

– Nej, jag fi ck rosfeber 

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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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-

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

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.

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

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

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

Mer Nödinge än Sven är svårt att bli
– Under hans 
ledning tog 
orten en ny 
vändning
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Artikelserien om Ales makt-
havare började med kommu-
nens första kommunalråd, Arne 
Adiels (S)....

...och fortsatte med Evald Malm 
(S) som ledde Ale under åren 
direkt efter att bland annat 
Surte Glasbruk lades ner.

Sven Pettersson (S) var tredje 
man att svinga klubban i Kom-
munstyrelsen i Ale. Samtli-
ga artiklar hittar ni på aleku-
riren.se.

Jan Skog har varit både Kommunstyrelsens ordföran-
de och kommunalråd i opposition vid två tillfällen. 
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Jan Skog (M) var först som bor-
gerlig ordförande i Kommun-
styrelsen, 1991-1994.

Samtliga artiklar hittar ni på 
alekuriren.se.

Inga-Lill Andersson är den som suttit längst som ledande 
kommunalråd i Ales 40-åriga historia. 9,5 år blev det. 
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ALE. Detaljhandeln i Ale 
omsatte 2013 för första 
gången över 1 miljard 
kronor.

Livsmedelsbutikerna 
har lyckats få aleborna 
att vara allt mer köp-
trogna.

Den största enskilda 
händelsen som bidra-
git till den positiva 
handelsutvecklingen 
är dock Klädkällarens 
etablering i Stora Viken.

Siffrorna från Handelns Ut-
redningsinstitut beträffande 
detaljhandelns utveckling i 
Sverige det senaste året är 
nu färdigställda. För Ales del 
är det en positiv läsning och 
en milstolpe har passerats. 
Detaljhandeln i Ale omsatte 
drygt 1 miljard kronor un-
der 2013. Från bottennote-
ringarna i början av 90-talet, 
då blott dryga 40 kronor av 

alebornas hundralapp ham-
nade hos de lokala butikerna 
konsumeras nu 60 kronor på 
hemmaplan. Detaljhandeln i 
Ale har totalt sett ökat med 
20% under det senaste året.

Dagligvaruhandeln när-
mar sig tidigare rekord-
nivåer och omsatte totalt 
760 miljoner kronor (Mkr). 
Störst marknadsandel har 
ICA Kvantum på Ale Torg 
med 216 Mkr. I redovis-
ningen för 2013 märks inget 
av den ökade konkurrensen 
från Coop Extra i Älvängen 
som hade premiär i slutet av 
oktober 2013. 

Lättillgängliga
– Att köptroheten ökar är ett 
svar på att butikerna är bra 
och mer lättillgängliga nu 
än vad som var fallet under 
den jobbiga vägutbyggna-
den. Nu kan vi också skör-
da effekterna av pendeltåg 
och motorväg. De utveck-
lade kommunikationerna 
mellan Ale och Göteborg 
är ett fantastiskt argument 
i marknadsföringen av Ale 

som boendekommun. Idag 
är Ale en väldigt stark del 

av Göteborg och jag tror på 
Nödinge i allmänhet och Ale 
Torg i synnerhet, säger Ma-
rianne Sjöö, framgångsrik 
ICA-handlare på Ale Torg.

Hon påpekar också att det 
arbete som görs nu med cen-
trumutveckling i Nödinge är 
avgörande för att Ale Torg 
kan moderniseras och vida-
reutvecklas så att det i fram-
tiden kan bli än mer attrak-
tivt för aleborna och därmed 
ta större marknadsandelar.

– Jag tror också att Kläd-
källaren har bidragit till att 
vi har fått ett visst infl öde av 
handel till kommunen. Hit-
tar man som kund inte allt 
där så är det mycket troligt 
att man åker vidare till Ale 
Torg för att komplettera och 
passar samtidigt på att köpa 
mat, avslutar Marianne Sjöö.

Köptrohet
Glädjande för alla företag 
inom dagligvaruhandeln är 
att de gemensamt ser till att 

84 kronor av varje spenderad 
hundralapp på livsmedel sker 
inom kommunen. Samtidigt 
kan konstateras att 2006 var 
samma siffra 90. Den nivån 
kan mycket väl nås under 
innevarande år när Coop 
Extra summerar sitt första 
hela år. 

Att livsmedelshandeln 
totalt förlorade greppet om 
aleborna under några år för-
klaras med vägbygget som 
under en period hämmade 
de stora butikerna. Inte bara 
livsmedel backade under 
Bana Väg i Västs intensivas-
te period (2007-2011), det 
gjorde all handel i Ale. Nu 
syns dock en mycket kraft-
full återhämtning. Återigen 
visar aleborna en ökad köp-
trohet inom dagligvaruhan-
deln, men ökningen är inget 
att jämföra med vad som har 
skett när det gäller sällanköp. 
Här har försäljningen ökat 
med 136 miljoner kronor 
det senaste året och hundra 

av dessa kan tillskrivas Kläd-
källaren. Det har medfört att 
35% av alebornas sällanköp 
sker inom kommunen. Det 
är den högsta siffran någon-
sin.

Glädjande
– Det är oerhört glädjande 
att känna att vi tillför Ale 
kommun något. Vi har fått 
ett otroligt genomslag och 
vi är långt ifrån färdiga. Vi 
kommer fortsätta utveckla 
varuhuset och Stora Viken 
till ett attraktivt handelsom-
råde. Sedan hoppas jag att 
utvecklingen fortsätter både 
i Älvängen och Nödinge. 
Det fi nns goda förutsätt-
ningar för handeln att växa 
ytterligare i Ale, säger Peter 
Lindberg på Klädkällaren.

Siffrorna för 2013 är de 
bästa någonsin för handeln i 
Ale och de lär inte bli sämre 
när Handelsplats Älvängen 
läggs till i nästa års samman-
ställning.

Stark utveckling för handeln i Ale

ALE. Jan-Erik Olsson, 
70, var projektledare 
för Ale Torg från 1993-
2004 och hade länge 
utfl ödet av handel från 
Ale som största utma-
ning.

Idag gläds han åt att 
vindarna äntligen har 
vänt och att allt fl er 
alebor väljer att handla 
på hemmaplan.

– Ska den positiva 
utvecklingen fortsätta 
krävs att kommunen 
fokuserar på en plats, 
säger han.

Är det någon som har längtat 
efter att få läsa hur handeln 
i Ale tar marknadsandelar så 
är det Jan-Erik Olsson. 

– Det är roligt att så här i 
efterhand konstatera att de-
taljhandeln i Ale nu tar ett 
skutt uppåt i ligan. Äntligen 
kan man kanske säga. Antalet 

sysselsatta inom detaljhan-
deln har stigit från 347 till 
464  årsarbetare mellan 
2012-2013. Hur förändring-
arna i Älvängen slår får vi 
veta först nästa år. De kom-
mer i första hand givetvis att 
påverka dagligvaruhandeln 
inom samhället. Sällanköps-
handeln, särskilt shopping-
delen med kläder med mera 
har för Ale dock fortfarande 
den största avvikelsen mel-
lan efterfrågan och tillgång 
inom kommunen. Här be-
hövs fortsatta satsningar. 
Den typen av handel fordrar 
ett samlat utbud på ett geo-
grafi skt ställe, annars kom-
mer inte de stora kedjorna 
att vilja etablera. Det som 
nu pågår inom kommunens 
gränser har inte gynnat den 
utvecklingsmöjligheten, 
menar Jan-Erik Olsson och 
syftar på Handelsplats Äl-
vängen.

Samtidigt betonar han 
att kommunledningen mås-

te skapa förutsättningar för 
handeln att fortsätta växa. 
Kranskommunerna ligger 
inte på latsidan.

– Trollhättan satsar på en 
utbyggnad av Överby köp-
center. Kungälv kommer nu 
igång på Kongahällatomten 
med fl era tunga detaljhan-
delsaktörer. Angereds cen-
trum och SKF:s lokaler i 
Gamlestaden planerar för 
väsentlig utbyggnader för 
detaljhandeln. Nordstan har 
nyligen informerat om sina 
utbyggnadsplaner. Backap-
lan har länge planerat för en 
radikal omdaning och utök-
ning av detaljhandeln. Alla 
brevlådor inom Ale kom-
mun kommer att fyllas med 
reklam för detta detaljhan-
delsutbud. För att handeln i 
Ale ska kunna möta all den 
konkurrensen fordras ge-
nomtänkta strategier av de 
kommunala företrädarna. 
Jag skulle vilja att man vän-
der synsättet och frågar efter 

vilka krav de stora aktörerna 
inom detaljhandeln har för 
att etablera inom kommu-

nen, avslutar Jan-Erik Ols-
son som fortfarande följer 
handelns utveckling i Ale 

nogsamt – fast numera från 
utsidan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Genomtänkta strategier för att möta framtidens konkurrens

Jan-Erik Olsson, projektledare för Ale Torg 1993-2004.
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  Total Bruttoomsättn. Index/andel Totalt
År Befolkning försäljning DV SK DV SK %
2013 28074 1 049 760 289 84 35 60
2012 27842 857 704 153 80 19 50
2011 27577 802 663 139 78 17 48
2010 27442 789 649 140 77 17 48
2009 27394 792 655 137 79 17 49
2008 27154 785 633 152 81 19 50
2007 27092 737 577 160 87 21 51
2006 26800 717 573 144 90 20 53
2000 25421 522 388 134 79 27 53
1997 25338 405 305 100 67 24 47
1994 25357 355 272 83 60 21 42
1993 25204 342 274 68 62 18 42

Så här läser du tabellen:
Ales befolkning 2013 var 28 074 och den totala detaljhandeln omsatte 1 miljard och 
49 miljoner kronor. Av dessa spenderades 760 miljoner kronor inom dagligvaruhandeln
(DV) som förutom livsmedel också omfattar till exempel apotek, systembolag och blom-
mor. Sällanköp (SK), skrymmande varor, omsatte 289 miljoner kronor. 84% av det som 
aleborna köpte dagligvaror för under 2013 skedde i Ale, 35% av sällanköpen. 
Totalt innebär det att 60% av alebornas inköp skedde på hemmaplan. För 20 år sedan, 
1994, var samma siffra 42%.

Klädkällarens etablering i Stora Viken har medfört att sällanköpen i Ale nästan har fördubblats på ett år. Detaljhandeln totalt har 
ökat med 20% i Ale under 2013.
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ALE. Detaljhandeln i Ale 
omsatte 2013 för första 
gången över 1 miljard 
kronor.

Livsmedelsbutikerna 
har lyckats få aleborna 
att vara allt mer köp-
trogna.

Den största enskilda 
händelsen som bidra-
git till den positiva 
handelsutvecklingen 
är dock Klädkällarens 
etablering i Stora Viken.

Siffrorna från Handelns Ut-
redningsinstitut beträffande 
detaljhandelns utveckling i 
Sverige det senaste året är 
nu färdigställda. För Ales del 
är det en positiv läsning och 
en milstolpe har passerats. 
Detaljhandeln i Ale omsatte 
drygt 1 miljard kronor un-
der 2013. Från bottennote-
ringarna i början av 90-talet, 
då blott dryga 40 kronor av 

alebornas hundralapp ham-
nade hos de lokala butikerna 
konsumeras nu 60 kronor på 
hemmaplan. Detaljhandeln i 
Ale har totalt sett ökat med 
20% under det senaste året.

Dagligvaruhandeln när-
mar sig tidigare rekord-
nivåer och omsatte totalt 
760 miljoner kronor (Mkr). 
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från Coop Extra i Älvängen 
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oktober 2013. 

Lättillgängliga
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och motorväg. De utveck-
lade kommunikationerna 
mellan Ale och Göteborg 
är ett fantastiskt argument 
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som boendekommun. Idag 
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av Göteborg och jag tror på 
Nödinge i allmänhet och Ale 
Torg i synnerhet, säger Ma-
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– Jag tror också att Kläd-
källaren har bidragit till att 
vi har fått ett visst infl öde av 
handel till kommunen. Hit-
tar man som kund inte allt 
där så är det mycket troligt 
att man åker vidare till Ale 
Torg för att komplettera och 
passar samtidigt på att köpa 
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Köptrohet
Glädjande för alla företag 
inom dagligvaruhandeln är 
att de gemensamt ser till att 

84 kronor av varje spenderad 
hundralapp på livsmedel sker 
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Glädjande
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Stark utveckling för handeln i Ale

ALE. Jan-Erik Olsson, 
70, var projektledare 
för Ale Torg från 1993-
2004 och hade länge 
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Ale som största utma-
ning.
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mun kommer att fyllas med 
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Ale ska kunna möta all den 
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kommunala företrädarna. 
Jag skulle vilja att man vän-
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49 miljoner kronor. Av dessa spenderades 760 miljoner kronor inom dagligvaruhandeln
(DV) som förutom livsmedel också omfattar till exempel apotek, systembolag och blom-
mor. Sällanköp (SK), skrymmande varor, omsatte 289 miljoner kronor. 84% av det som 
aleborna köpte dagligvaror för under 2013 skedde i Ale, 35% av sällanköpen. 
Totalt innebär det att 60% av alebornas inköp skedde på hemmaplan. För 20 år sedan, 
1994, var samma siffra 42%.

Klädkällarens etablering i Stora Viken har medfört att sällanköpen i Ale nästan har fördubblats på ett år. Detaljhandeln totalt har 
ökat med 20% i Ale under 2013.
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Grundskolorna och grundsärskolan startar måndag den 18 augusti, gymnasieskolan startar den 
21 augusti. Eleverna har hel skoldag och serveras lunch i skolan. Fritidshemmen har öppet mellan 
06.00-18.00. Eventuella undantag framgår av respektive skolas information nedan.  Eventuell 
inflyttning eller utflyttning ska anmälas snarast till respektive rektorsexpedition. 

Inför det nya läsåret

Ansökan om skolskjuts och skolkort

Upplysningar

Läs mer 

 

 

 

Grundsärskolan

Surteskolan

Bohusskolan

Nödingeskolan 

Kyrkbyskolan

Da Vinciskolan 

Nolskolan

Himlaskolan

Aroseniusskolan 

Madenskolan 

Älvängenskolan 

Garnvindeskolan

Alboskolan

Ale gymnasium 

 
6 augusti till 1 september 2014 

Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 
 

Kommunens webbplats: 
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Utställning av detaljplan för 
bostäder Utby 1:103, 
Ale kommun, Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för granskning 
från och med den 06 augusti 2014 till och med den 
01 september 2014. Detaljplanen har tidigare varit 
föremål för samråd.

Planområdet är ca 0,38 ha stort och ligger i 
sydöstra Älvängen längs med Hövägen. Området 
är tidigare detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
avstyckning av 3 nya bostadstomter av 
fastigheten Utby 1:103 och förtäta redan befintligt 
bostadsområde med friliggande småhus samt 
skapa nya byggrätter.

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 06 augusti 2014 till 01 september 2014 på 
följande plats:
  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 

Alafors (expeditionstider mån - tors kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

  Kommunens webbplats:  www.ale.se/
invanare/invanare/bygga-bo--miljo/planer-
och-byggprojekt/pagaende-planer/planer-pa-
samrad-utstallning-.html

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Ivana Markovic 0303- 37 12 17 ivana.
markovic@ale.se och enhetschef Plan Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun,  
449 80 Alafors eller till plan@ale.se, senast  
den 1 september 2014. Den som inte framfört 
skriftliga synpunkter senast under granskningen 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att 
anta planen.

Nu har vi flyttat!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f d Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

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

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41

ALVHEM. Med hjälp av 
en traktor, spännband 
och modigt ingripande 
lyckades grannarna 
övermanna en bildåre i 
Lilla Alvhem.

Han greps och över-
lämnades till polisen.

En dryg timme senare 
var han tillbaka och 
hämtade sin bil.

– Tja, det är klart man und-
rar vad det är för ett samhäl-
le? Han kunde ha kört ihjäl 
både djur och människor på 
sin vansinnesfärd, suckar Pe-

ter Tifeldt, en av hjältarna.
Klockan hade precis pas-

serat halv elva på söndags-
kvällen den 20 juli, då Kjell 
Claesson och Kaja Marti-
kainen ser hur en bil fl yger 
fram över gårdsplanen hos 
grannen Tifeldt. Föraren 
spinner loss utanför stall-
byggnaden och fortsätter i 
ilfart på grusvägarna. Gran-
narna i området tar kontakt 
med varandra. Peter Tifeldt 
sätter sig i traktorn och be-
stämmer sig för att försöka 
spärra vägen för ”bildåren”. 
Utanför Terje Ahlbom får 
han sin chans.

– Han körde rakt in i sko-
pan och han hann knappt 
öppna bildörren förrän Terje 
övermannade honom. Han 

var chanslös. I traktorn hade 
jag spännband så det var bara 
att bunta ihop honom, säger 
Tifeldt.

Till stor hjälp var också det 
faktum att Terjes son, Patrik 
Ahlbom, polis till yrket, var 
på besök den aktuella kvällen.

– Ja, men han var inte nöjd 
med att jag utan tanke kasta-
de mig över gärningsmannen 
i bilen och det hade han ju 
rätt i. När Patrik visiterade 
killen visade det sig att han 
bar kniv, berättar Terje.

Polisen larmades självfal-
let och var på plats efter 45 
minuter, men inte helt utan 
bekymmer.

– Nej, Patrik fi ck guida 
dem. Skyltningen är under 
all kritik, samtidigt är det 

konstigt att de inte har en 
aktuell GPS, funderar Kjell 
Claesson.

Mannen, en 27-åring från 
Stenungsund, uppfattades 
påverkad och togs in för 
provtagning. En och en halv 
timma senare var han tillbaka 
på brottsplatsen för att hämta 
sin bil mitt i natten.

– Döm av vår förvåning 
när vi återigen hörde bilen på 
höga varv köra härifrån. Han 
hade släppts direkt, trots att 
han visat prov på dåligt om-
döme, vårdslöshet i trafi k, 
brott mot knivlagen och varit 
en stor allmän fara. Det var ju 
bara tur att ingen kommit till 
skada, säger en förvånad Pe-
ter Tifeldt.

Fyra dagar senare i en kon-

takt med polisen får grannar-
na information om att man-
nen gripits på nytt. Denna 
gång har han varit inblandad 
i en incident med dödlig ut-
gång och sitter nu anhållen.

Händelsen i Västergården 
i Lilla Alvhem ägde rum pre-
cis jämte den nyligen uppsatta 
varningsskylten ”Grannsam-
verkan” och att den fungerar 
behöver ingen tvivla på.

– Greps och överlämnades till polisen men var snart ute igen

Grannsamverkan 
stoppade dåre i Alvhem

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

Grannsamverkan på riktigt. Kjell Claesson, Terje Ahlbom och Peter Tifeldt.

HELA ALE 
SKA LEVA
Rösta på Centerpartiet
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– Greps och överlämnades till polisen men var snart ute igen

Grannsamverkan 
stoppade dåre i Alvhem

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

Grannsamverkan på riktigt. Kjell Claesson, Terje Ahlbom och Peter Tifeldt.

HELA ALE 
SKA LEVA
Rösta på Centerpartiet

www.alesossarna.se

I FRAMTIDENS ALE
LAGAR VI MAT I HEMMEN 

HOS VÅRA ÄLDRE
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Behövs du som företagare?

VÄLKOMMEN PÅ
VALAKTIVITET
MED FÖRETAGARNA ALE

#4av5jobb

Vem driver frågorna som påverkar dig i din vardag? 

Vilka frågor tycker du ska hamna högst på agendan 

inför valet? Tag chansen att träffa dina lokala poli-

tiker och var med och påverka företagarklimatet i 

Ale. Företagarna bjuder mat och mingel!

14 augusti kl. 19:00 – 21.00
Medborgarhuset, Alafors
Anmälan senast den 10 augusti

För all info och anmälan besök
foretagarna.se/valaktivitetale

Vem driver frågorna som påverkar dig i din vardag?
Vilka frågor tycker du ska hamna högst på agendan
inför valet? Tag chansen att träffa dina lokala poli-
tiker och var med och påverka företagarklimatet i
Ale. Företagarna bjuder på enklare förtäring!

• 14 augusti kl. 19:00 – 21.00
• Medborgarhuset, Alafors
•  Anmälan senast den 10 augusti till  

ericson.barbro@gmail.com

Mer än bara
lokaltidning

ALE. Supervalåret 2014 börjar 
närma sig sin kulminering. 
Den 14 september går Sve-
rige till val i region, riksdag 
och kommun. Vallistorna 
börjar nu spridas och det 
finns en del intressant fakta 
att analysera. Av listettorna 
är männen överrepresente-
rade, sju av tio. Bara Soci-
aldemokraterna, Folkpartiet 
och Centerpartiet har en 
kvinna överst. Könsfördel-
ning är ganska jämn och 
partierna har lärt läxan. För-

utom Sverigedemokraterna 
sticker också Centerpartiet 
ut som bara har tre kvinnor 
bland de tio första namnen, 
men som sagt de har på sätt 
och vis kompenserat det ge-
nom att låta en stå överst…

Medelåldern bland de tio 
översta namnen på de tio 
vallistorna till Ale kom-
munfullmäktige är 48 år. 
Aledemokraterna noteras för 
den högsta, 62 år, och Sve-
rigedemokraterna för den 
lägsta, 30. Bland de etable-
rade partierna når Socialde-
mokraterna ett snitt på 46 år 
och Moderaterna knappt 50. 
Yngsta kandidaten till kom-
munfullmäktige i Ale hittar 
vi på Folkpartiets lista, Han-
na Wolodarska, blott 18 år 
gammal. Äldst är Aledemo-
kraternas evigt unge Sven 
Rydén, 77. Pensionärerna 
är väl representerade, 21% 
av kandidaterna har gått i 
pension. Aledemokraterna 
har flest.

Kandidaternas geografis-

Ett turbulent åskväder med ett säreget väderfenomen drog fram över Ale under söndagseftermidda-
gen. I Älvängen innehöll nederbörden inte bara ett häftigt regn, utan dessutom föll stora iskristaller 
från skyn. Upp till tre centimeter stora iskuber, något som är oerhört sällsynt. SMHI förklarar att det är 
konsekvensen av en kollision av extremt varma och kalla luftströmmar.

– Bara åtta av 97 kandidater är från Surte-Bohus

FAKTA

Sverigedemokrat. 30  6/1 1* 0 
Framtid i Ale 39,5  5/5 2 1
Aledemokraterna 62  5/5 5 0
Moderaterna 49,5  5/5 2 1
Folkpartiet 53  5/5 3 0
Kristdemokrat. 49,7  6/4 2 0
Centerpartiet 54  7/3 2 1
Socialdemokrat. 46  5/5 1 2
Vänsterpartiet 54  5/5 3 2
Miljöpartiet 41  5/5 0 1

*SD har bara sju kandidater på sin lista till kommunfullmäktige.

pensionärerM/K
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ka spridning är kanske det 
mest anmärkningsvärda. 
Från Surte-Bohus finns det 
bara åtta personer som kan-
diderar på någon av partilis-
torna. Socialdemokraterna 
har två av dessa, men Alede-
mokraterna, Sverigedemo-
kraterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna saknar 
helt namn från södra Ale. Att 
bara 8% av partiernas kandi-
dater kommer från den södra 
delen speglar inte det faktum 
att 6000 alebor är bosatta i 
just Surte-Bohus.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hanna Wolodarska är yngsta kandidaten, 18 år, till Ale kom-
munfullmäktige. Hon representerar Folkpartiet Liberalerna Ale.
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NÖDINGE. En stekande 
sommar som inbjuder 
till svalkande dopp.

I Vimmersjön och 
Hålsjön avråder man 
dock allmänheten från 
att bada.

Anledningen är alg-
blomning.

Det är inte första gången, 
och förmodligen inte den 
sista heller, som Vimmersjön 
i Nödinge och Hålsjön i Hå-
landa drabbas av algblom-
ning.

– När växtplankton förö-
kar sig så mycket att vattnet 
grumlas, färgas eller täcks av 

tydliga algstråk kallar man 
det algblomning. Det fi nns 
en mängd olika växtplankton 
som kan blomma. Algblom-
ning är egentligen ett i allra 
högsta grad normalt, mycket 
viktigt och regelbundet åter-
kommande fenomen, säger 
miljö- och hälsoskyddsin-
spektör Paula Morelli. 

Ale kommun har nu satt 
upp skyltar på respektive 
badplatser som avråder folk 
från att bada.

– Vissa algblomningar 
består av arter som kan pro-
ducera gifter och som kan 
innebära hälsorisker för både 
människor och djur. När 
förutsättningarna är rätt, lite 

varmare i vattnet och det 
fi nns ett näringstillskott, kan 
algblomning uppstå, säger 
Paula Morelli.

Vad är orsaken till att 
Hålsjön och Vimmersjön 
gång efter annan drabbas 
av denna typ av algblom-
ning?

– Dessa sjöar är grunda, 
med liten omsättning av 
vatten och de är närings-
rika vilket ökar risken för 
algblomning. Hur länge al-
gblomningen pågår beror 
bland annat på vädret och 
vilka arter som blommar, av-
slutar Paula Morelli.

JONAS ANDERSSON

Ale kommun avråder från bad i Vimmersjön (bilden) och Hålsjön på grund av algblomning. 

– Kommunen avråder folk att bada
Algblomning i Vimmersjön och Hålsjön
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Passa på att besöka  
ditt lokala elbolag!  
Vi visar upp vår verksamhet  
för både stora och små.

Ställ frågor om el  

och elnät eller kanske  

solcellsproduktion! 

Vi bjuder på  
korv med bröd  

och ansiktsmålning  
för den som vågar…

Spana in vår bandvagn, åk skylift,prova på att klättra i stolpe, delta i vår  teckningstävling  
eller gå vår  

tipspromenad.

Lördagen den 
6 september 
kl 11.00–14.00 

ÖPPET 
HUS

Välkommen på

CYKELREA

         SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

MONARK DAMCYKEL 
3-vxl med fotbroms, alu-ram, 
godkänt lås, korg, kjolskydd,   
belysning. Röd eller svart.
Rek pris 4495:-

MONARK DAMCYKEL 
7-vxl med fotbroms, alu-ram, 
godkänt lås, korg, kjolskydd, 
belysning med navgenerator.
Endast svart.
Rek pris 5995:-

ÄLVÄNGENS CYKEL
NU ÄVEN

WEBSHOP!

REA
3499:-

REA
4999:-
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 29 juli
Inbrott
En väktare beger sig till ett 
företag på Nols Teknikpark 
efter det att larmet har 
utlösts. Väl framme på plat-
sen kan man konstatera att 
en dörr är uppbruten, men 
oklart vad som har tillgripits. 
En patrull skickas till platsen 
för att ta uppgifter för en 
anmälan samt eventuellt 
säkra spår.

Onsdag 30 juli
Stöld
Vid Bohus centrum är det tre 
killar som stjäl en fyrhjuling. 
Killarna blir skrämda av en 
allmänhet och springer från 
platsen. Polisen anträffar en 
av tjuvarna i området och 
han grips. Fyrhjulingen åter-
lämnas till ägaren.

En person, född 1990 och 
hemmahörande i Lödöse, 
grips i Bohus misstänkt för 
grov olovlig körning.

Söndag 3 augusti
Villainbrott
Villainbrott på Bohushöjds-
vägen i Bohus. Okända 
gärningsmän plockar ur ett 
fönster och söker igenom 
båda våningsplanen. Fem 
klockor tillgrips. Spårsäkring 
sker.

Lägenhetsinbrott på Vide-
gårdsvägen i Surte. Oklart 
vad som tillgripits.

Måndag 4 augusti
Trafi kolycka
Singelolycka klockan 04.45 
på E45. Vid rondellen Tunge 
är det en bilist som kör av 
vägen. Två personer körs till 
NÄL med nackkragar.

NÖDINGE. En kassör-
ska på Ica Kvantum 
Ale Torg misshandla-
des på torsdagskväl-
len av en kvinna i 
20-årsåldern. 

Händelsen inträffa-
de strax före klockan 
tio.

En annan kvinna 
som befann sig i buti-
ken fi ck ett slag över 
näsan när hon försök-
te avstyra bråket.

Den aggressiva 20-åring-
en kom fram till kassaper-
sonalen och frågade om 

hon visste namnet på en 
viss person. Därefter bör-
jade hon dra kassörskan i 
håret för att sedan slå hen-
ne i bakhuvudet.

När är en kund försökte 
gå emellan fi ck hon också 
ta emot en snyting av den 
uppretade kvinnan, som 
sedan lämnade platsen 
tillsammans med en annan 
person.

Polisen har rubricerat 
ärendet som misshandel. 
Spaningstips fi nns i ären-
det.

JONAS ANDERSSON

En kvinna i 20-årsåldern är misstänkt för misshandel efter 
en incident som inträffade på Ica Kvantum Ale Torg i tors-
dags kväll.

Kassörska misshandlad 
på Ica Kvantum

Rose-Marie Fihn Klas Nordh

Det socialliberala alternativet i Ale!

ALE ska vara den 
mest attraktiva 
kranskommunen!
Nära samverkan mellan medborgare, 
näringsliv och kommun!

Augustierbjudanden! Gäller t o m 2014-08-31

Gäller t o m 2014-08-31

Gäller t o m 2014-08-31

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

ALE
DJURKLINIK

Välkommen att 
boka tid på

0303-33 59 70

100 kr rabatt
på veterinärbesök  
på smådjursavdelningen vid 

uppvisande utav denna kupong

15% rabatt
på Specifics foder  
vid uppvisande utav  

denna kupong

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

ALE. Nu kommer signa-
ler som är mycket posi-
tiva för företagen i Ale. 
Bankernas utlåning ökar.

Det visar att både 
företagen och bankerna 
har framtidstro. 

I Västsverige är tren-
den särskilt stark, vilket 
är extra gynnsamt för 
Ale.

 När bankerna ökar sin utlå-
ning och företagen går bättre 
får det en positiv spiraleffekt 
för hela näringslivet. Även 
statliga Almi känner av före-
tagens framtidstro.

– Vi på Almi Väst märker 
av det ökade trycket tydligare 
än i övriga landet. Utlåning-
en ökar och det gäller främst 
krediter för framåtriktade 
satsningar, säger Sara Wal-
lin, vd på Almi Väst.

Närmare hälften av bank-
kontoren uppger att utlå-
ningen till företag ökade 
under årets andra kvartal.  
Man är också mycket positiv 
till den kommande utlåning-
en, Både för det kommande 
kvartalet och på längre sikt. 
Det framgår av färska under-
sökningar som genomförts 
på uppdrag av Almi Före-
tagspartner.

– Det här är en ganska 
stark signal på att man är 
positiv. Det har varit en osä-
kerhet tidigare, nu har fl er 

– Bankernas utlåning ökar
Positivt konjunkturtecken för företag i Ale

framtidstro. Det innebär att 
företagen går bra och i näs-
ta steg vågar anställa, säger 
Sara Wallin.

För det kommande kvar-
talet tror närmare hälften av 
de tillfrågade bankcheferna 
att utlåningen kommer att 
öka. På ett års sikt är ännu 
fl er positivt inställda då så 

mycket som 70 procent tror 
på en ökad utlåning.

När samma fråga ställs till 
företagen svarar 27 procent 
av företagen att lånebehovet 
ökade under första kvartalet. 
På längre sikt tror 38 pro-
cent av företagen att lånebe-
hovet kommer att öka.

ALE. Måndag 11 au-
gusti blir det valduell 
i Sveriges radio P4 
Göteborg.

Ales båda kom-
munalråd Mikael 
Berglund (M) och Pau-
la Örn (S) gör upp om 
maten i äldreomsor-
gen.

Sändningen börjar 
kl 07.30 så det gäller 
att vara uppe med 
tuppen.

Maten inom äldreomsor-
gen för de som är berät-
tigade denna service har 
blivit en valfråga i Ale. 
Socialdemokraterna har 
föreslagit att Ale ska göra 

som Munkedals kommun 
och låta hemtjänsten laga 
maten i hemmen hos äldre. 
För dyrt, för omständigt 
och tidskrävande har Mo-
deraterna svarat. Istället 
har de lanserat ett eget för-
slag under rubriken ”Res-
taurangmat till våra äldre”. 
Förslaget innebär att de 
äldre ska kunna beställa 
mat från de lokala krögar-
na och därmed kunna få en 
varierad kost. När P4 Gö-
teborg går vidare med sina 
lokala valdueller är det just 
matfrågan till Ales äldre 
som ska debatteras i radi-
on. Kommunalråd Mikael 
Berglund möter opposi-
tionsråd Paula Örn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ales kommunalråd i valduell
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100 kr rabatt
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Tel 020-902090

ALE. Nu kommer signa-
ler som är mycket posi-
tiva för företagen i Ale. 
Bankernas utlåning ökar.

Det visar att både 
företagen och bankerna 
har framtidstro. 

I Västsverige är tren-
den särskilt stark, vilket 
är extra gynnsamt för 
Ale.

 När bankerna ökar sin utlå-
ning och företagen går bättre 
får det en positiv spiraleffekt 
för hela näringslivet. Även 
statliga Almi känner av före-
tagens framtidstro.

– Vi på Almi Väst märker 
av det ökade trycket tydligare 
än i övriga landet. Utlåning-
en ökar och det gäller främst 
krediter för framåtriktade 
satsningar, säger Sara Wal-
lin, vd på Almi Väst.

Närmare hälften av bank-
kontoren uppger att utlå-
ningen till företag ökade 
under årets andra kvartal.  
Man är också mycket positiv 
till den kommande utlåning-
en, Både för det kommande 
kvartalet och på längre sikt. 
Det framgår av färska under-
sökningar som genomförts 
på uppdrag av Almi Före-
tagspartner.

– Det här är en ganska 
stark signal på att man är 
positiv. Det har varit en osä-
kerhet tidigare, nu har fl er 

– Bankernas utlåning ökar
Positivt konjunkturtecken för företag i Ale

framtidstro. Det innebär att 
företagen går bra och i näs-
ta steg vågar anställa, säger 
Sara Wallin.

För det kommande kvar-
talet tror närmare hälften av 
de tillfrågade bankcheferna 
att utlåningen kommer att 
öka. På ett års sikt är ännu 
fl er positivt inställda då så 

mycket som 70 procent tror 
på en ökad utlåning.

När samma fråga ställs till 
företagen svarar 27 procent 
av företagen att lånebehovet 
ökade under första kvartalet. 
På längre sikt tror 38 pro-
cent av företagen att lånebe-
hovet kommer att öka.

ALE. Måndag 11 au-
gusti blir det valduell 
i Sveriges radio P4 
Göteborg.

Ales båda kom-
munalråd Mikael 
Berglund (M) och Pau-
la Örn (S) gör upp om 
maten i äldreomsor-
gen.

Sändningen börjar 
kl 07.30 så det gäller 
att vara uppe med 
tuppen.

Maten inom äldreomsor-
gen för de som är berät-
tigade denna service har 
blivit en valfråga i Ale. 
Socialdemokraterna har 
föreslagit att Ale ska göra 

som Munkedals kommun 
och låta hemtjänsten laga 
maten i hemmen hos äldre. 
För dyrt, för omständigt 
och tidskrävande har Mo-
deraterna svarat. Istället 
har de lanserat ett eget för-
slag under rubriken ”Res-
taurangmat till våra äldre”. 
Förslaget innebär att de 
äldre ska kunna beställa 
mat från de lokala krögar-
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lokala valdueller är det just 
matfrågan till Ales äldre 
som ska debatteras i radi-
on. Kommunalråd Mikael 
Berglund möter opposi-
tionsråd Paula Örn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ales kommunalråd i valduell

STOLTA 

ALEBOR 

ÄR MÅLET

Tillsammans
förbättrar vi Ale

Bota ungdomsarbetslösheten!
Restaurangmat till våra äldre!
Näridrottsplatser i hela Ale!
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Det är vi
som är
Axelssons!

Nygår
d

Fritidshus utanför Nygård!

Drömmer ni också om en liten oas att 
ladda batterierna på?
Här har man skogen med kantareller och 
blåbär som närmsta granne. Närhet till 
badsjö och en mycket lättskött trädgård 

Välkomna hit! 48 kvm.

Bohus

Funkispärla med utsikt!

otrolig charm och är perfekt för dig som vill 
sätta din egen prägel. Utsikt mot Göta älv 
och gångavstånd till pendelstationen som 
tar dig till Gbg på ca 15 min. Ett sällsynt 

 
140 kvm.

Nol

På-landet-känsla i Nol!

Vi har fått förmånen att få förmedla denna 

efter egen smak. Stor tomt om 5660 kvm 

Lödöse

Mindre hästgård med  
2 boxar!

Välkomna till denna lantliga idyll med 

hästgård med stall och två boxar. Drygt 1 

vedspis. Välkommen på visning! 146 kvm.

Pris 395.000:- som utgångspris. 
Visas 13/8 kl 17-18. Simontorp 111.
Maria Karlsson 070-2406330  
maria@axelssonsfast.se

Pris 1.950.000:- som utgångspris. 
Visas 10/8. Genvägen 8. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.895.000:- som utgångspris.
Visas 10/8. Gallåsvägen 8.
Henrik Kjellberg 0727 316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.850.000:- som utgångspris. 
Visas 12/8. Hältorp 127.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Hur har du som lantbruka-
re upplevt den varma och 
torra sommaren?
– Den har varit härlig! Jag 
kan inte påminna mig om 
att vi har haft en sådan varm 
sommar sedan 80-talet.

Har torkan ställt till pro-
blem?
– Faktum är att växtligheten 
har hängt med förvånansvärt 
väl. Det beror på att maj må-
nad var torr vilket gjorde att 
rötterna gick ner betydligt 
längre för att hämta vatten.

Hur har förutsättningarna 
för er lantbrukare för-
ändrats under de senaste 
decennierna?
– Vi har upplevt en oerhörd 
strukturutveckling, det har 
blivit större enheter. Den 
förändringen är väldigt på-
taglig för det svenska lant-
bruket. Stenhård specialise-
ring har det blivit. Jag ägnar 
mig åt grovfoder och halm-
bärgning. Jag odlar visserli-
gen spannmål, men gör inte 

mycket av jobbet själv. Det 
gör de som har maskinerna. 
Det går på nolltid.

Beskriv en vanlig dag?
– Det börjar med mjölkning 
och skötsel av mina sexton 
kor. Det sker klockan sex och 
därefter blir det en välbehöv-
lig frukost. Sedan väntar en 
bra stund med telefon- och 
pappersarbete, som har ökat 
ofantligt på senare tid. Det 
blir en del praktiskt arbe-
te innan ytterligare ett pass 
väntar med korna på efter-
middagen. Under skördetid 
blir det också en del kvälls-
jobb. Det är ju trots allt en 
väderberoende bransch man 
jobbar i.

Vad säger du till dem som 
menar att ni lantbrukare 
alltid klagar på vädret?
– Generellt sett så klagar vi 
bönder på vädret, det kan jag 
hålla med om. Någon gång 
kan emellertid väderleken 
vara väldigt lagom, som ex-
empelvis nu. Grödorna ser 

vackra ut och det är bra på 
alla sätt.

Du har ett stort intresse för 
jakt, eller hur?
– Det stämmer. Jag är ord-
förande i Ale Jaktvårdskrets 
och har så varit under ett 
antal år. Jag och min fru 
Yvonne tog jägarexamen 
för femton år sedan. Det var 
roligt att få lära sig mer om 
det vilda djurlivet. Jakt är för 
mig en naturupplevelse, man 
får lära sig spåra djur och du 
lägger märke till så mycket 
mera i naturen.

Blir det någon semester i 
år?
– Ja, faktiskt. Det blir en 
vecka och den startar på fre-
dag. Då tar jag in en avbytare 
från Sollebrunn som håller 
ställningarna på gården. Det 
skönaste med semestern är 
att slippa passa tider. Troligt-
vis blir det att vi åker bort, 
kanske till Värmland.

JONAS ANDERSSON

Lantbrukare som 
njuter av värmen

Trots en rekordvarm sommar klagar inte lantbrukaren Åke Niklasson.
Han tycker att väderleken har varit alldeles lagom.

Nu hägrar en veckas semester, därefter återupptas arbetet och som politiskt aktiv 
för Centerpartiet stundar en hektisk valspurt.

VECKANS PROFIL

ÅKE NIKLASSON

Ålder: 57.
Bor: Skaltorp.
Yrke: Lantbrukare.
Intressen: Föreningsliv.
Bästa med sommaren: Att 
det är långa ljusa dagar, som 
bjuder på en vacker natur. 
Jag gillar för övrigt alla 
årstider och de omväxlingar 
som blir.
Gör helst en ledig dag: Tar 
en promenad i skogen med 
hunden.
Äter helst: All mat är god 
mat.
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SKEPPLANDA. Traditio-
nen hålls vid liv.

Nu på lördag stundar 
sommarfest på Grönköp.

– Vår hembygdsdag 
är en årlig höjdpunkt, 
förklarar Sten Olsson, 
ordförande i Skepplan-
da Hembygdsförening.

Hembygdsdagen började 
som en tillställning i bygde-
gården innan arrangemanget 
så småningom fl yttade ner 
till Grönköp.

– Det är åtminstone en 
20-årig tradition, säger Sten 
Olsson.

Arrangören brukar ha för 
vana att pricka in en dag med 
sol och vackert väder. För-
hoppningsvis blir det så den 
här gången också.

– Jag kan faktiskt inte 
minnas att det har regnat. 
Ibland har det kommit nå-
gon skur när vi har packat 
ihop sakerna.

Varför ska aleborna 
komma till Grönköp på 
lördag?

– Bland annat för att vi 
bjuder på ett fantastiskt 
brödbak över öppen ugn. 
Det brukar vara populärt 
och brödkakorna går åt som 
smör i solsken, säger Sten 
Olsson och fortsätter:

– Jag vill också nämna den 
utsökta bryn- och äggosten 
som fi nns till försäljning i 
serveringstältet. Sedan har vi 
8-10 utställare som erbjuder 
alltifrån blommor till ho-
nung.

JONAS ANDERSSON

Sommarfest på Grönköp

På lördag arrangeras Hembygdsdag på Grönköp i Skepplanda. Brödbaket över öppen ugn är ett 
givet inslag.
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FLER LÄRARE I SKOLAN FRAMFÖR NYTT KOMMUNHUS!
MER STUDIERO OCH TRYGGHET TILL ELEVERNA

Den 14 september kan du säga ifrån!

Ale
lansforsakringar.se

Vi hjälper dig  
med företagets  
försäkringslösningar

Lennart Svensson Försäkringsrådgivare Företagsförsäkring

Peter Johlund Försäkringsrådgivare Liv och Pension

0520-49 49 15

0520-49 49 09

SURTE. Den 27 juli fyllde 
Anna-Lisa Martinsson 
100 år.

Det fi rades med ett 
storslaget kalas på Frid-
hem där hon bor.

– Jag fi ck telegram 
från självaste kungen 
och drottningen. Tänka 
sig!

Anna-Lisa Martinsson här-
stammar från Trollhättan, 
men har också bott i Göta 
och på rasområdet i Surte 
när det begav sig.

– Visst minns jag raset. 
Det var hemskt! Jag hade 
min son på tåget och vi trod-
de att järnvägen hade gått i 
älven, berättar Anna-Lisa.
Sonen är Gunleif Martins-
son, 78, som fi nns på plats i 
lägenheten på Fridhem när 
lokaltidningen kommer på 
besök.

– Precis som mamma be-
rättar så fanns jag med på 
tåget som gick mellan Surte 
och Agnesberg. Jag minns 
att det blev strömlöst i höjd 
med Agnesbergsbron och att 
vi rullade in till stationen.

Anna-Lisa Martinsson 
har upplevt mycket under 
sina hundra levnadsår. Hon 
föddes samma år som första 
världskriget bröt ut.

– Det som slår mig är den 
tekniska utvecklingen som 
har skett. Jag har fått uppleva 
alltifrån radio till tv-appara-
ter och datorer.

Några ålderskrämpor 

känner hon inte av. Däremot 
har synen och hörseln börjat 
svikta, men det är inget som 
bekymrar henne.

– Det fi nns sådana fi na 
hjälpmedel, säger hon.

Framför radion
Dagarna tillbringar hon gär-
na framför radion. Under 
de heta sommardagarna har 
fl äkten fått stå på.

– Jag klagar inte över vär-
men, säger Anna-Lisa be-
stämt.

Förr ägnade sig Anna-Li-

sa mycket åt handarbete, så 
som stickning och virkning. 
Numera blir det inte så 
mycket av just den varan.

100-årskalaset fi rade An-
na-Lisa med släkt och vän-
ner i samlingslokalen på 
Fridhem. Gratulanterna stod 
i kö.

– Förutom telegrammet 
från kungahuset var det väl-
digt roligt att Ale kommun 
uppmärksammade mig med 
en blomma.

Anna-Lisa Martinsson 
trivs med livet på Fridhems 

äldreboende och rosar per-
sonalen.

– De tar hand om mig och 
är så rara. Det jag klarar av 
på egen hand vill jag emel-
lertid utföra själv.

Hur lever man för att 
bli 100 år?

– Hon är envis, säger so-
nen Gunleif.

– Då är vi två, replike-
rar Anna-Lisa Martinsson 
snabbt…

JONAS ANDERSSON

100-åring som trivs på Fridhem

Anna-Lisa Martinsson tillsammans med sonen Gunleif Martins-
son.

Anna-Lisa Martinsson fyllde 100 år den 27 juli. Födelsedagen firades på Fridhems äldreboende i 
Surte.
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de att järnvägen hade gått i 
älven, berättar Anna-Lisa.
Sonen är Gunleif Martins-
son, 78, som fi nns på plats i 
lägenheten på Fridhem när 
lokaltidningen kommer på 
besök.

– Precis som mamma be-
rättar så fanns jag med på 
tåget som gick mellan Surte 
och Agnesberg. Jag minns 
att det blev strömlöst i höjd 
med Agnesbergsbron och att 
vi rullade in till stationen.

Anna-Lisa Martinsson 
har upplevt mycket under 
sina hundra levnadsår. Hon 
föddes samma år som första 
världskriget bröt ut.

– Det som slår mig är den 
tekniska utvecklingen som 
har skett. Jag har fått uppleva 
alltifrån radio till tv-appara-
ter och datorer.

Några ålderskrämpor 

känner hon inte av. Däremot 
har synen och hörseln börjat 
svikta, men det är inget som 
bekymrar henne.

– Det fi nns sådana fi na 
hjälpmedel, säger hon.

Framför radion
Dagarna tillbringar hon gär-
na framför radion. Under 
de heta sommardagarna har 
fl äkten fått stå på.

– Jag klagar inte över vär-
men, säger Anna-Lisa be-
stämt.

Förr ägnade sig Anna-Li-

sa mycket åt handarbete, så 
som stickning och virkning. 
Numera blir det inte så 
mycket av just den varan.

100-årskalaset fi rade An-
na-Lisa med släkt och vän-
ner i samlingslokalen på 
Fridhem. Gratulanterna stod 
i kö.

– Förutom telegrammet 
från kungahuset var det väl-
digt roligt att Ale kommun 
uppmärksammade mig med 
en blomma.

Anna-Lisa Martinsson 
trivs med livet på Fridhems 

äldreboende och rosar per-
sonalen.

– De tar hand om mig och 
är så rara. Det jag klarar av 
på egen hand vill jag emel-
lertid utföra själv.

Hur lever man för att 
bli 100 år?

– Hon är envis, säger so-
nen Gunleif.

– Då är vi två, replike-
rar Anna-Lisa Martinsson 
snabbt…

JONAS ANDERSSON

100-åring som trivs på Fridhem

Anna-Lisa Martinsson tillsammans med sonen Gunleif Martins-
son.

Anna-Lisa Martinsson fyllde 100 år den 27 juli. Födelsedagen firades på Fridhems äldreboende i 
Surte.
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Vinn biljetter

I FURULUND
Nu lottar vi ut 10 biljetter till  
Streaplers spelning i 

Furulundsparken, Alafors, fredagen 
den 22 augusti, klockan 19.00.

Genom att ringa in rätt svar på 
frågorna nedan och skicka in 
annonsen till Alekurirens redaktion 
har Du chansen att vinna en 
entrébiljett (värde 150:-).

Vilket efternamn har tvillingarna som  
var med och startade Streaplers?
1. Liljeblad  
X. Liljegren   
2. Liljelund

Vad heter Streaplers senaste skiva?
1. Härliga fredag    
X. Lördag hela veckan   
2. Hela veckan lång

Vad heter Streaplers sångare  
och tillika gitarrist? 
1. Kenny Samuelsson   
X. Kent Svensson    
2. Krister Svantesson

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet 
 ”Streaplers”. 
Vi måste ha Ditt svar 
senast fredag 8 augusti!

NAMN _______________________

ADRESS ______________________

TELEFON _____________________

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

Den superfräcka kärran 
är varken bil eller mo-
torcykel - utan en helt 
ny skapelse med fl ug-
vingsliknande dörrar.

Nu återstår frågan om 
det här är en insekt för 
året-runt-bruk eller en-
bart en sommarfl uga?

Det är varken en motorcykel 
eller bil, men fransosen har 
plats för två och har fyra hjul 
samt en ratt. Renault Twizy 
är en minst sagt udda fi lur 
vars saxdörrar öppnas som på 
en Lamborghini Aventador. 
Tja, om du nu inte tycker att 
plastdörrar och blixtlåsför-
sedda sidorutor är onödiga. 
Det är nämligen tillval för 
9 400 kronor. 

100% eldrift
Inredningen är väldigt spar-
tansk och det enda som är 
uppvärmt här är vindrutan. 
Att ta sig in bakom ratten 
är lika enkelt som i en tra-
ditionell bil, men lite mari-
gare är det att ta sig in som 
passagerare bakom föraren. 
Ändå är komforten hyfsat bra 
då förarsätet går att justera i 
längsled. 

Framtill, under en lucka, 
hittar vi påfyllningen för spo-
larvätska och till höger om 
den en laddningskabel. Twizy 
är nämligen 100% eldriven 
och efter 3,5 timmars ladd-
ning så ska litiumjonbatte-
riernas räckvidd vara fem till 
åtta mil beroende på väder 

och vind. Låt oss äntligen 
vrida om startnyckeln och 
vips påbörjar instrumentpa-
nelen en liten startprocedur. I 
väntan på att ordet ”GO” ska 
skina upp i grönt så ges det 
tid att tänka efter om du ska 
ta med antingen en passage-
rare eller femtio liter bagage.     

100% körglädje
Hur är då körupplevelsen? 
Maxhastigheten är fullgoda 
80 km/h och sprinten från 
stillastående till 45 tar 6,1 
sekunder. Elmotorns sjut-
ton hästkrafter driver på 
bakhjulen och är vansinnigt 
kul. Medaljens baksida är att 
minsta lilla gupp förmedlas 
genom 13-tummarna och 
känns som en hästspark i 
rumpan. 

Renault Twizy är en upple-
velse att köra och det är främst 
en upplevelse för sommaren. 

Visst får du köra med franso-
sen även på vintern men man 
får bylta på sig ordentligt då 
värme saknas. Renault Twizy 
kostar från 62 500 kronor, då 
med den mindre elmotorn på 
fem hästkrafter som toppar 
45 km/h och därmed klassas 
som EU-moppe. 

Med den större blir priset 
69 000 kronor och enligt re-
gelboken så förvandlas Twizy 
plötsligt till en tung fyrhjulig 
motorcykel med karosseri. 
Därmed gäller B-körkort, 
bältestvång men ingen behö-
ver därmed använda hjälm. 
Regelverket är nästan lika 
förvirrande som själva bilen 
(förlåt) motorcykeln, mope-
den eller rättare sagt fyrhju-
lingen. Kärt barn har många 
namn!

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Oj, vilken sommarfl uga

Renault Twizy Urban.

Den som ska åka på se-
mester vet att planering 
är A och O. 

I regel är det mycket 
saker som ska med på 
färden och då behövs 
en riktig laståsna som 
sväljer det mesta. 

Kia Ceéd har blivit en 
riktig familjefriare som 
toppat försäljningslis-
torna och vi har tagit 
pulsen på nya SW.

Koreanerna har tagit ett rejält 
kliv in på den svenska mark-
naden och när femdörrars-
versionen av nya Kia Ceéd 
hade sin svenska premiär gick 
den direkt upp till en sjät-
teplacering på Bil Swedens 
försäljningstopp. Nu är det 
således dags för familjefriaren 
Kia Ceéd SW - en bil som 
bjuder på lika mycket last 
som lust.   

Inredningen känns riktigt 
elegant, kvalitén är hög och 
mätarna lättlästa. Nospartiet 
har fått ta del av samma nya 
grill som övriga syskonska-
ran och designen är signerad 
Peter Schreyer som kanske är 
mer känd för att tidigare haft 
sitt vassa ritstift hos Audi. Ty-
värr så har bakåtsikten blivit 
lidandes under arbetet och 
backkamera á 12 900 kronor 
känns som ett måste, men då 
ingår också navigation. 

Kia Ceéd SW fi nns i tre 
utrustningsnivåer: inroparen 
”Ex” har det nödvändigaste 
med bland annat luftkondi-
tionering och ljudanläggning 
som standard. Går man ett 
snäpp upp till ”Komfort” får 
man LED-ljus, uppvärmd 
läderratt och infällbara ytter-
speglar. 

Klättrar vi längst upp på 
stegen till ”Executive” fi nns 
det mesta som bland annat 
automatisk parkeringshjälp, 

xenonljus, skinnklädsel och 
elektronisk parkeringsbroms. 
Bagageutrymmet sväljer 528 
liter eller 1 642 som mest och 
koreanerna har dessutom sat-
sat på en mängd smarta för-
varingsfack.

 
Fantastisk garanti

Motoralternativen blir som 
till femdörrarsversionen, det 
vill säga två bensinare på 100 
(173 900:-) respektive 135 
hästkrafter (169 900:-) samt 
två turbodieslar på 90 (183 
900:-) respektive 128 hk (189 
900:-). Vi har provkört den 
sistnämnda maskinen som 
har ett koldioxidutsläpp på 
117 g/km och dricker måttli-
ga 0,45 liter milen. 

Sexväxlat är standard men 
mot ett pristillägg på 10 000 
kronor så erbjuds en auto-
mat, fast med den lådan i 
dieseln ökar förbrukningen 
med 1 dl milen samtidigt som 
accelerationen och toppfar-
ten försämras. På de span-
ska vägarna känns Ceéd SW 
trygg och stabil, precis som 
en familjefriare av stora mått 
ska göra. Utöver detta toppar 
koreanen med fem stjärnor i 
EuroNCAP’s krocktester, vil-
ket inte gör valet sämre. 

I priset ingår dessutom 
sjuårig nybilsgaranti, tre års 
vagnskada och tolv års rost-
skydd. Det känns utan tvekan 
som om familjefriaren kom-
mer att få många att brista ut 
i ett rungande ”ja”.

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

Familjefriare i nöd & last

Kia Ceéd SW 1,6 CRDi.

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

FÄRSK LAXFILÉ

79:-/KG

EGENBAKATALLTID FÄRSKT
PAPRIKALIMPA, 

OLIVLIMPA OCH 

BARKIS

/ST10:-

PERSIKOR

/KG990

Välj mellan gräddglass 
 75-150 cl

FLÄSKYTTERFILÉ

/KG3990

2990
GRILLAD 

KYCKLING

/ST

790
/HG

VÅR EGNA
POTATISSALLAD

Läsk 200 cl Coca-cola
Välj mellan olika sorter.

3 FÖR

39:-Plus pant 5
2 DL COOP 

CREME FRAICHE

/ST:-BLOMKÅL

5:-/KG

FÄRSK SVENSK 
FLÄSKKOTLETT

4990
/KG

SMÖR OCH 
RAPSOLJA

:-5 /ST

 
HALLON/ 

MARÄNGTÅRTA

/ST79:-

Max 2st/hushåll

Max 1 sida/kund

SKALDJUR TILL  

LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 

FACEBOOK OCH 

SE BILLIGASTE 

PRISET DÄR.
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frågorna nedan och skicka in 
annonsen till Alekurirens redaktion 
har Du chansen att vinna en 
entrébiljett (värde 150:-).

Vilket efternamn har tvillingarna som  
var med och startade Streaplers?
1. Liljeblad  
X. Liljegren   
2. Liljelund

Vad heter Streaplers senaste skiva?
1. Härliga fredag    
X. Lördag hela veckan   
2. Hela veckan lång

Vad heter Streaplers sångare  
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1. Kenny Samuelsson   
X. Kent Svensson    
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Välkommen!
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16-17/8

Den superfräcka kärran 
är varken bil eller mo-
torcykel - utan en helt 
ny skapelse med fl ug-
vingsliknande dörrar.

Nu återstår frågan om 
det här är en insekt för 
året-runt-bruk eller en-
bart en sommarfl uga?

Det är varken en motorcykel 
eller bil, men fransosen har 
plats för två och har fyra hjul 
samt en ratt. Renault Twizy 
är en minst sagt udda fi lur 
vars saxdörrar öppnas som på 
en Lamborghini Aventador. 
Tja, om du nu inte tycker att 
plastdörrar och blixtlåsför-
sedda sidorutor är onödiga. 
Det är nämligen tillval för 
9 400 kronor. 

100% eldrift
Inredningen är väldigt spar-
tansk och det enda som är 
uppvärmt här är vindrutan. 
Att ta sig in bakom ratten 
är lika enkelt som i en tra-
ditionell bil, men lite mari-
gare är det att ta sig in som 
passagerare bakom föraren. 
Ändå är komforten hyfsat bra 
då förarsätet går att justera i 
längsled. 

Framtill, under en lucka, 
hittar vi påfyllningen för spo-
larvätska och till höger om 
den en laddningskabel. Twizy 
är nämligen 100% eldriven 
och efter 3,5 timmars ladd-
ning så ska litiumjonbatte-
riernas räckvidd vara fem till 
åtta mil beroende på väder 

och vind. Låt oss äntligen 
vrida om startnyckeln och 
vips påbörjar instrumentpa-
nelen en liten startprocedur. I 
väntan på att ordet ”GO” ska 
skina upp i grönt så ges det 
tid att tänka efter om du ska 
ta med antingen en passage-
rare eller femtio liter bagage.     

100% körglädje
Hur är då körupplevelsen? 
Maxhastigheten är fullgoda 
80 km/h och sprinten från 
stillastående till 45 tar 6,1 
sekunder. Elmotorns sjut-
ton hästkrafter driver på 
bakhjulen och är vansinnigt 
kul. Medaljens baksida är att 
minsta lilla gupp förmedlas 
genom 13-tummarna och 
känns som en hästspark i 
rumpan. 

Renault Twizy är en upple-
velse att köra och det är främst 
en upplevelse för sommaren. 

Visst får du köra med franso-
sen även på vintern men man 
får bylta på sig ordentligt då 
värme saknas. Renault Twizy 
kostar från 62 500 kronor, då 
med den mindre elmotorn på 
fem hästkrafter som toppar 
45 km/h och därmed klassas 
som EU-moppe. 

Med den större blir priset 
69 000 kronor och enligt re-
gelboken så förvandlas Twizy 
plötsligt till en tung fyrhjulig 
motorcykel med karosseri. 
Därmed gäller B-körkort, 
bältestvång men ingen behö-
ver därmed använda hjälm. 
Regelverket är nästan lika 
förvirrande som själva bilen 
(förlåt) motorcykeln, mope-
den eller rättare sagt fyrhju-
lingen. Kärt barn har många 
namn!

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Oj, vilken sommarfl uga

Renault Twizy Urban.

Den som ska åka på se-
mester vet att planering 
är A och O. 

I regel är det mycket 
saker som ska med på 
färden och då behövs 
en riktig laståsna som 
sväljer det mesta. 

Kia Ceéd har blivit en 
riktig familjefriare som 
toppat försäljningslis-
torna och vi har tagit 
pulsen på nya SW.

Koreanerna har tagit ett rejält 
kliv in på den svenska mark-
naden och när femdörrars-
versionen av nya Kia Ceéd 
hade sin svenska premiär gick 
den direkt upp till en sjät-
teplacering på Bil Swedens 
försäljningstopp. Nu är det 
således dags för familjefriaren 
Kia Ceéd SW - en bil som 
bjuder på lika mycket last 
som lust.   

Inredningen känns riktigt 
elegant, kvalitén är hög och 
mätarna lättlästa. Nospartiet 
har fått ta del av samma nya 
grill som övriga syskonska-
ran och designen är signerad 
Peter Schreyer som kanske är 
mer känd för att tidigare haft 
sitt vassa ritstift hos Audi. Ty-
värr så har bakåtsikten blivit 
lidandes under arbetet och 
backkamera á 12 900 kronor 
känns som ett måste, men då 
ingår också navigation. 

Kia Ceéd SW fi nns i tre 
utrustningsnivåer: inroparen 
”Ex” har det nödvändigaste 
med bland annat luftkondi-
tionering och ljudanläggning 
som standard. Går man ett 
snäpp upp till ”Komfort” får 
man LED-ljus, uppvärmd 
läderratt och infällbara ytter-
speglar. 

Klättrar vi längst upp på 
stegen till ”Executive” fi nns 
det mesta som bland annat 
automatisk parkeringshjälp, 

xenonljus, skinnklädsel och 
elektronisk parkeringsbroms. 
Bagageutrymmet sväljer 528 
liter eller 1 642 som mest och 
koreanerna har dessutom sat-
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vill säga två bensinare på 100 
(173 900:-) respektive 135 
hästkrafter (169 900:-) samt 
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900:-) respektive 128 hk (189 
900:-). Vi har provkört den 
sistnämnda maskinen som 
har ett koldioxidutsläpp på 
117 g/km och dricker måttli-
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mot ett pristillägg på 10 000 
kronor så erbjuds en auto-
mat, fast med den lådan i 
dieseln ökar förbrukningen 
med 1 dl milen samtidigt som 
accelerationen och toppfar-
ten försämras. På de span-
ska vägarna känns Ceéd SW 
trygg och stabil, precis som 
en familjefriare av stora mått 
ska göra. Utöver detta toppar 
koreanen med fem stjärnor i 
EuroNCAP’s krocktester, vil-
ket inte gör valet sämre. 

I priset ingår dessutom 
sjuårig nybilsgaranti, tre års 
vagnskada och tolv års rost-
skydd. Det känns utan tvekan 
som om familjefriaren kom-
mer att få många att brista ut 
i ett rungande ”ja”.
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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
Öppet: Vardagar 9-18
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

ÄLVÄNGEN. Strålande 
sol och mycket publik.

Inramningen på Para-
disbanan var den bästa 
tänkbara när Älvbyg-
dens MK bjöd in till 
folkracetävling i lördags 
eftermiddag.

Åskådarna fi ck upple-
va många raffl ande heat 
innehållande en hel del 
dramatik.

Temperaturen visade 30 
grader och förväntningarna 
var också högt uppskruvade 
inför den fristående folkra-
cetävling som Älvbygdens 
MK stod som värd för. När-
mare 450 personer kantade 
Paradisbanan denna ljuvliga 
augustilördag.

– Vi är jättenöjda och ar-
rangemanget gick klander-

fritt. En och annan rullning 
blev det, men det hör spor-
ten till, förklarar ÄMK:s Ce-
cilia Larsson.

Hon var en av 52 förare 
som kom till start. Cecilia 
såg till att köra hem segern 
i klassen dam/veteran före 
klubbkompisen Per Sven-
rot.

Juniorklassen vanns av 
Kevin Eriksson, SMK 
Trollhättan. Bästa hemmafö-
rare var Josefi n Wiklund, 
som placerade sig på femte 
plats.

I seniorklassen, som lock-
ade klart fl est deltagare, gick 
guldet till Morgan Borg, 
Varberg, följd av Göran 
Svenningson, Vänersborg. 
Bronset kneps av ÄMK:s 
Tobias Svenrot. Vidare 
konstaterades en femteplats 
för Jonas Wiklund i B-fi -
nalen, Andreas Ringgren vann D-fi nalen och placera-

de sig som femma i C-klas-
sen. Sist men inte minst no-
terade vi en tredjeplats för 
Björn Jidlund i D-fi nalen.

– I vanliga fall brukar 
startskottet gå klockan tio på 
förmiddagen, men nu hade 
vi bytt tid och körde igång 
först klockan två på efter-
middagen. Det visade sig bli 
ett lyckat drag, säger Cecilia 
Larsson.

Nästa tävling på Paradis-
banan äger rum lördagen 
den 16 augusti och då står 
cross på programmet.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

– Tobias Svenrot knep 
bronset i seniorklassen

Soldränkt folkracetävling i Älvängen

Vesa Olila, Bohus Racing, tar en genväg och smiter förbi Joakim 
Stenström, Vänersborgs MK.

Urban Eriksson tas om hand av banpersonalen efter att ha 
rullat av banan.

Kim Wilhelmsson från ÄMK kommer först in i kurvan.

 Urban Eriksson från Vänersborgs MK rullade två varv, fick bryta men klarade sig oskadd. 

 En och annan kollision blev det. Här är det Sten Persson, 
 Alingsås MK, som kör in i sidan på Johan Fondén, 
 SMK Trollhättan. 

Starten har just gått i ett av 
många heat i lördagens folkra-
cetävling på Paradisbanan som 
lockade 52 deltagare.
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Från plats 241 
till 61 på två 
år i Svenskt 
Näringslivs 

Sverigeranking.

NÄRINGS- 
LIVSKLIMATET

Tidningen Fokus 
rankar varje år 

var det är bäst att 
bo och nu hamnar 
Ale på plats 61 
av landets 290 

kommuner.

BÄST ATT BO

De äldre aleborna 
är nöjda med både 
hemtjänsten och 
äldreboendena 
enligt en färsk 

enkät.

KVALITÉN ÖKAR I 
ÄLDREOMSORGEN

Intresset för 
kommunen ökar 
stadigt. I Västra 
Götaland ökar 

huspriserna just nu 
mest i Ale och näst 

mest i Sverige, 
därför vågar 

byggföretagen 
satsa!

HUSPRISERNA 
STIGER MEST I ALE

Under fyra år har vi vänt trenden – nu är det

UPPÅT FÖR ALE!

LÅT OSS 
FORTSÄTTA 

UTVECKLA ALE!

MYCKET ÄR GJORT – MER FINNS ATT GÖRA!



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.se

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

VÄLKOMMEN TILLBAKS 
- NU BÖRJAR VI IGEN
Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
  spela fotboll med oss eller heja 
fram våra lag

  bli en av våra duktiga ledare eller 
en hjälpande hand

KOM UPP TILL OSS - ALLA BEHÖVS
Vi finns på VimmerviIP vid Vimmersjön.

Tider och kontaktpersoner hittar  
du på våra lags hemsidor

NÖDINGE–SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

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

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!
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FOTBOLL

KUNGÄLV. Både Skepp-
landas och Nols herrar 
spände bågen mot tufft 
motstånd i lördags.

SBTK som toppar fem-
man mötte division fyra 
laget Halvorstorp och 
vann med hela 5-0.

Nol IK som leder 
sexan kryssade mot 
Komarken i en målrik 
tillställning.

Skepplanda BTK:s herrar 
har tagit sikte mot division 
fyra spel nästa år. Laget top-
par femman två poäng före 
Främmestad inför höstsä-
songen. Sommaren har dock 
varit turbulent och lett fram 
till ett tränarbyte. Robert 
Bävermalm har lämnat över 
tränarsysslan till sportrådets 
och tidigare SBTK-tränaren 
Jonas Andersson. Skälet är 
ett minskat förtroende hos 
spelarna på grund av dålig 
närvaro. Till sin hjälp har Jo-
nas tagit klubbikonen Emrik 
Eklund. Situationen verkar 
inte ha påverkat laget nega-
tivt, då Skepplanda gjorde 
slarvsylta av Halvorstorp 
i en träningsmatch i Fjäll-
backa på lördagen. Drabb-
ningen slutade 5-0 och hos 
de gulsvarta fanns två två-
målsskyttar, Mathias Jo-
hansson och och Jonathan 

Westlund. Det femte målet 
prickades in av Linus Carls-
son. Mathias Johansson som 
har testat lyckan i division 
tre laget Kortedala längtar 
hem igen och förväntas inom 
kort att åter bli spelklar för 
Skepplanda. Hos de gulsvar-
ta imponerade också enligt 
uppgift till tidningen Patric 
Skånberg stort.

– Vi fi ck minimalt med tid 
att förbereda oss, då Halv-
orstorp hörde av sig i ren 
desperation på fredagskväl-
len. Deras träningsmatch 
hade blivit inställd och vi fi ck 
snabbt ställa om från träning 
till match. Med tanke på det 
gör vi en strålande insats, an-
såg Jonas Andersson.

Skepplanda har ett bra ut-
gångsläge inför höstpremiä-
ren. Två poäng före Främ-

mestad och fyra poäng före 
Dardania som dock har en 
match mindre spelad.

Vill ge det chansen
– Vi är överens om att verkli-
gen ge det här en ärlig chans. 
Konstigt vore det väl annars 
när vi toppar serien. Förut-
om ”Munken” ser det ut som 
att Mikael Maliniemi kan 
spela för fullt igen efter sin 
ryggskada och det är ett ny-
förvärv i sig, säger Anders-
son.

Seriesegraren går rakt upp 
i fyran och tvåan får kvala. 
SBTK genrepar mot Sten-
kullen på torsdag.

Nol IK reste över bron till 
Kongevi, där de ställdes mot 
starkt motstånd från division 
fem. Serietvåan FC Komar-
ken tog emot ett gästande 
lag som tvingades ställa ett 
reservbetonat lag på föt-
terna. Ingen av vårens mål-
vakter Niklas Koppel och 
Martin Johansson var till-
gängliga, utan tränare Peter 
Karlsson tvingades ringa in 
47-årige Peter Johansson. 
Han fi ck en mardrömsstart 
och rundades efter bara två 
minuter, men nolarna var på 
spelhumör och Rasmus Jo-
hansson rev upp ett stort sår 
i Komarkens backlinje med 
en läcker genomskärare. Till 
sist hamnade bollen hos en 
helt fristående Hadi Nam-
ro som kunde kvittera efter 
blott sex minuter. En tämli-
gen nykomponerad backlinje 
fi ck kapitulera ytterligare två 
gånger innan första halvlek 
var avklarad.

Står upp
– Killarna gör det ändå väl-
digt bra. Jag tycker faktiskt 
att vi står upp hela matchen, 
men jag håller med om att 
vår andra halvlek är riktigt 
imponerande, summerade 
Karlsson nöjt direkt efter 
slutsignalen.

Han hade då fått se Fred-
rik Johansson förvalta ett 
friläge på bästa sätt direkt 
efter pausvilan, Per Åsén 
skruvade in en frispark strax 
därefter och med kvarten 
kvar fi ck Jesper Garvetti 
syn på att Komarkens mål-
vakt stod för långt ut. Från 
över 30 meter precisionssköt 
mittfältsgiganten 4-4.

– Till stora delar är det ett 
nytt lag vi ställer på bena och 
ändå gör vi det så bra, men 
man spelar med de man har 
så är det för alla. Det här var 
en svår helg. Många har se-
mester och vardagen är inte 
riktigt tillbaka än. Idag im-
ponerades jag väldigt mycket 
av Rasmus Johansson. Det 
var hans klart bästa match i 
Noltröjan, menade Karls-
son.

Tunga namn under våren 
förutom målvakterna som 
saknades var Bojan Illic, 
Anders Isaksson, Marcus 
Hansson, Raied Juma och 

Stefan Berndtsson.
– Bojan är i Serbien 

och missar troligtvis första 
matchen. Raied har en arm-
bågsskada som vi inte riktigt 
vet statusen på och Stefan 
Berndtsson ska operera me-
nisken, vilket gör att han 
också blir borta från spel ett 
par veckor.

Hur tänker du kring 
det faktum att ni nu går 
in i höstsäsongen som 
serieledare?

– Vi ska fokusera på att 
vara ödmjuka, men samtidigt 
vet vi att om vi sköter oss 
fi nns det stora möjligheter 
att vinna serien. Det gäller 
att få fart på alla ben nu. Det 
här laget kan defi nitivt spela 
i femman nästa år och det är 
bara upp till oss själva, avslu-
tade Peter Karlsson.

Skepplanda är först ut av 
alelagen när fotbollshösten 
rullar igång. SBTK inleder 
måndag 11 augusti borta mot 
Sparsör. Nol går in i höstens 
seriespel fredag 15 augusti. 
Skepplanda möter botten-
laget Hedareds BK hemma 
och Nol har bortaderby mot 
Nödinge på Vimmervi IP.

Serieledarna som imponerar!
– SBTK vann och Nol kryssade i tuff a träningsmatcher

Träningsmatcher
Skepplanda – Halvorstorp 5-0
Mål SBTK: Mathias Johansson 2, Jo-
nathan Westlund 2, Linus Carlsson.

FC Komarken – Nol IK 4-4 
(3-1)
Mål NIK: Hadi Namro, Jesper Garvet-
ti, Per Åsén, Fredrik Johansson.

Ahlafors IF – Älvsborgs FF 
2-3 (1-1)
Mål AIF: Sebastian Hällbäck, Martin 
Rundqvist.

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

Glädje i Nol. Serieledarnas Per Åsén skruvade in en frispark ur dålig vinkel, vilket spred skratt hos 
både med- och motspelare. Träningsmatchen mot division fem laget Komarken slutade till sist 4-4.

Peter Johansson, 47, fick dra 
på sig handskarna när Nol trä-
ningsspelade och visade att 
det kan bli konkurrens om 
målvaktsposten i höst....

ALAFORS. På fredag 
börjar det gulsvarta 
allvaret igen.

Ahlafors som är en 
poäng bakom seriele-
dande Skoftebyn möter 
Gunnilse borta.

I fredagens genrep 
på Sjövallen blev det 
förlust med uddamålet 
mot division fyra laget 
Älvsborg.

Ahlafors IF vädrade truppen 
friskt i den sista tränings-
matchen inför höstupptak-
ten. Ordinarie mittbackarna 
Henrik Andersson och 
Markus Hedberg spelade 
emellertid inte och förste-
målvakten Andreas Skån-
berg klev ut i paus. Älvsborg 
bjöd hårt motstånd och för 
den som inte vet toppar la-
get just nu division fyra och 
är på väg tillbaka till division 
tre. Gästerna tog också led-
ningen efter bara några mi-
nuter, men AIF kvitterade 
innan vilan genom Sebasti-
an Hällbäck. Andra halvlek 
var bara sju minuter gammal 
när inbytte Martin Rund-
qvist gav hemmalaget led-
ningen med 2-1 och denna 
gång var det Niclas Elvings 
smarta passning som banade 
väg. Ahlafors gjorde hela sex 
byten under matchen, vilket 
självklart påverkade spelet 

och förmågan. Älvsborg 
kvitterade och gjorde även 
ett segermål innan domaren 
blåste eld upphör.

– En bra genomkörare 
mot ett duktigt lag. Vi be-
hövde få igång benen och 
det fi ck vi. Nu har vi en 
vecka på oss att elda på spe-
larna. Det fanns ett tydligt 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ahlafors förlorade genrepet

Erik Gunnarsson slog hörnan som Sebastian Hällbäck skick-
ade in till 1-1 i träningsmatchen mot Älvsborg som gästerna 
vann med 3-2.
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rota mig i stan.

Du var på väg hem till 
Nässjö redan under fjol-
året?

– Det är min moder-
klubb och jag spelade för 
Nässjö innan jag skrev på 
för Surte och vi hade talat 
om att jag eventuellt skul-
le gå tillbaka efter jul. Nu 
passade det dåligt både för 
klubben och min arbetsgi-
vare, vilket gjorde att jag 
blev kvar i Surte. 
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se.
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ter bandy när termome-
tern visar 34 grader?

– Suget kommer alltid 
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Det talas ofta om en 
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dos allvar. 
Magnus Karlsson har tidiga-
re bland annat spelat elit-
seriebandy för Vetlanda BK 
och Gais, men bestämde sig 
i fjol för att spela med Surte 
BK. Han var med 30 poäng, 
varav 23 mål, bäst i laget. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Har du 
fått ett 
Surte-
hjärta?

HALLÅ DÄR...

...Magnus Karlsson en av 
fjolårets vassaste vildkat-
ter och som har bestämt sig 
för att spela ytterligare en 
säsong med Surte BK i ban-
dyallsvenskan.

Mikael Maliniemi är tillbaka i 
SBTK efter ryggskada.

Arkivbild: Allan Karlsson.
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ALVHEM. Tillbaka där 
allting började.

Intresset var stort när 
hemmasonen Rikard 
Karlberg var tillbaka på 
Kungsgården i torsdags.

– Jättekul och en 
respons över förväntan 
med tanke på att det 
blev lite kort varsel, 
förklarade Rikard som 
bjöd besökarna på sina 
allra bästa golftips.

Ett par hundra personer kom 
till Ale GK i torsdags morse 
för att delta på den så kall-
lade Golf Clinic som Rikard 
Karlberg bjudit in till. Karl-
berg, som är i Sverige på till-
fälligt besök, passade på att 
under en timmes tid ge lite 
råd och inspiration om hur 
man kan förbättra sitt golf-
spel. Inbjudna var klubbens 
medlemmar och sponsorer.

– Det är självklart att jag 
har en speciell relation till 
Kungsgården. Det var här 
jag började spela golf och 
detta kommer alltid att vara 
hemma för mig även om jag 
och fästmön Pernilla för 
närvarande bor i Abu Dha-
bi nära Dubai, säger Rikard 

Karlberg som fl ackar mellan 
spel på Asientouren och Eu-
ropatouren.

– Detta är tredje veckan i 
år som jag är hemma i Sveri-
ge. Det blir inte så ofta. Täv-
lingarna duggar tätt under 
säsongen.

På ett pedagogiskt och 
samtidigt väldigt lättsamt 
sätt förklarade den ödmjuka 
27-åringen med Ale GK som 
hemmaklubb om vad man 
bör tänka på som golfare i 
olika situationer. Lektionen 
inleddes vid driving rangen, 
fortsatte i bunkern och där-
efter runt övningsgreenen.

– Lofta upp klubban, var 
en uppmaning som ofta åter-
kom.

Rikard Karlberg servera-
de några mästerliga slag som 
anstår ett golfproffs. Han fi ck 
en rungande applåd som tack 
för uppvisningen. Ale GK:s 
ordförande Merja Forsäng 
överräckte en present och 
passade samtidigt på att öns-
ka lycka till i fortsättningen.

– Jag har spelat stabilt hela 
året och väntar egentligen 
bara på att få sätta pricken 
över i:et. Det har varit otro-
ligt nära ett par gånger på 
Europatouren. Målet är att 
få vinna en tävling där. Det 
gäller att få till fyra bra run-
dor.

Känner du fortfaran-

de att du utvecklas som 
golfare?

– Absolut! Jag har utveck-
lats mentalt de senaste åren 
och är mer trygg i mitt spel. 
Det blir så när man får möta 
bättre och bättre spelare. I 
samma takt har jag också ut-
vecklat min sving och fått en 
bättre förståelse för spelet, 
säger Rikard som just nu är 
rankad tvåa på Asientouren.

Vem anser du vara värl-
dens bäste golfspelare för 
tillfället?

– Då säger jag Rory 
McIlroy.

Din favoritbana i värl-

den?
– Det är Black Mountain 

som är himla rolig att spe-
la på och som alltid har en 
grym kondition. Sentosa i 
Singapore är en annan fa-
vorit som har en fantastisk 
miljö.

Har du hunnit spela på 
Ale GK i år?

– Ja, det har blivit två 
18-hålsrundor. Banan är jät-
tefi n och det har skett en rad 
förbättringar under de senas-
te åren vilket är kul.

Torsdagens event avsluta-
des med en tävling (scram-
ble) där 140 spelare deltog.

Golfl ektion med hemmasonen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Rikard Karlberg bjöd in till en så kallad Golf Clinic på Kungsgår-
den i torsdags morse. 

Ale GK:s ordförande Merja Forsäng tackade för besöket och 
önskade Rikard Karlberg fortsatt lycka till.

– Rikard Karlberg gästade Ale GK

ALVHEM. Ale GK sva-
rade för en formidabel 
avslutningsdag, avance-
rade sju placeringar, och 
slutade på en hedrande 
sjätteplats när Lag-SM i 
golf avgjordes på Barse-
bäck 16-19 juli.

Med 291 slag var Ale 
GK hela nio slag bättre 
än värdklubben, som 
slutade sjua i tävlingen.

Segrade gjorde Lin-
köping före Borås och 
Djursholm.

Killarna i Ale GK spelade 
som i trans och överraskade 
många när man avancerade i 
resultatlistan i samband med 
den sista dagens spel på Lag-
SM. Stor del i framgången 
hade Rikard Karlberg, den 
högst rankade spelaren i lag-
tävlingen.

– Det är alltid lika kul att 
få spela Lag-SM. Vi är ett 
härligt gäng som har väldigt 
roligt tillsammans. Vi umgås 
mycket vid sidan av banan 
och det bidrar till den fan-
tastiska lagkänsla som fi nns i 

Ale GK, förklarar Karlberg.
– Vi är ett antal spelare 

som har hållit på ett tag och 
byggt upp en god samman-
hållning. Nu kommer också 
ett antal duktiga juniorer 
upp underifrån. Jag hoppas 
och tror att Ale GK går en 
ljus framtid till mötes, avslu-
tar Rikard Karlberg.

JONAS ANDERSSON
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Ale GK sexa på Lag-SM
Ale GK slutade sexa i årets Lag-SM. Bakre raden från vänster: Rikard Karlberg, Jeff Karlsson, Niklas 
Abrahamsson, Jonathan Ahrnberg, Filip Forslund och Henning Lundström (lagkapten). Främre raden: 
Simon Knutsson, Johan Jönsson och Jonas Andersson. 

Nio killar från Älvängens IK har deltagit i Milan Junior Camp i 
Göteborg. Killarna, som är mellan 9-14 år, tränade fotboll varje 
dag mellan 9-16.30 på det läger som anordnades av FC Milan och 
IFK Göteborg. Deltagarna var indelade i olika grupper, som letts 
av en italiensk och en svensk tränare. Övre raden från vänster: 
Olle Hansson, Björnram, David Christensson, Gustav Andreasson, 
Hannes Berggren, Lucas Sjöborg, Oscar Lindo, Elias Norberg, Emil 
Hansson-Björnram, Melvin Berggren. Liggande Alexander Steen.

ÄIK-killar med på 
Milan Junior Camp

HÅLANDA. Helgen 5-6 
juli genomfördes SM 
i Nordisk trap för da-
mer och juniorer samt 
Svenskt Veteranmäs-
terskap på Skepplanda 
Sportskyttars anlägg-
ning.

Värdklubben hade tre 
egna skyttar som deltog 
och bäst av dem lycka-
des Jake Söderström 
från Skepplanda som 
blev silvermedaljör i sin 
andra tävling någonsin. 
Debuten begick han hel-
gen innan på Distrikts-
mästerskapet. Jake avlade 
lerduvekortet så sent om 
helgen före midsommar 
och därmed så kunde han 
lösa tävlingslicens och 
börja tävla. Jake Söder-
ström slutade tvåa endast 
en duva efter segraren 
efter att ha skjutit fullt i 
fi nalskjutningen.

För övrigt så deltog 
Douglas Hjärtinge och 
Kim Andersen i klassen 
50+ med något blygsam-
mare placeringar. Som 
vanligt så fi ck klubben 
mycket beröm för ett 
proffsigt arrangemang 
från skyttarna och Skyt-
tesportförbundets repre-
sentant.

JONAS ANDERSSON

Jake Söder-
ström tvåa i 
Nordisk trap
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Jake Söder-
ström tvåa i 
Nordisk trap

STARRKÄRR. Prästalunds 
hembygdsgård fyller 
70 år.

Ett jubileumsfi rande 
är inplanerat lördagen 
den 30 augusti.

För den musikaliska 
underhållningen svarar 
Lennart Thorstensson, 
Lars-Eric Frendberg och 
Jan Albertsson.

Det är nu 70 år sedan som 
Prästalunds hembygdsgård 
uppfördes. Direkt efter att 
invigningen ägt rum börja-
de familjer att leta sig dit på 
kvällar och helger.

– Det blev omedelbart en 
populär mötesplats och har 
så förblivit under alla år, för-
klarar Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening 
som ansvarar för skötsel och 
underhåll av den idylliska 
träffpunkten som är belägen 
alldeles i närheten av Starr-
kärrs kyrka.

Gamla föremål
Hembygdsföreningen grun-
dades redan 1938. Syftet var 
bland annat att ta vara på 
gamla föremål, som försvann 

i en rasande takt.
– En insamling gjordes 

och det genererade mängder 
av olika saker. Det blev ett 
bekymmer vad man skulle 
härbärgera allt. Man ville ha 
ett permanent ställe och då 
öppnade sig en möjlighet i 
Hällebäckahult. Det var ett 
hus som tidigare hade fung-
erat som bostad för prästen, 
men som vid den tidpunk-
ten stod tomt. Kyrkan ägde 
huset och tiondeboden som 
hörde till, berättar Inga-Britt 
Karlbom.

Husen monterades ner 
och kördes med hjälp av häst 
och vagn till Starrkärr. 1944 
var det klart för invigning av 
Prästalund, som förrättades 
av den dåvarande landshöv-
dingen.

– Därefter har 
Prästalundsstigen tillkommit 
som är en mycket uppskat-
tad promenadslinga i vacker 
natur.

70-årsjubileet är tänkt att 
bli en lättsam tillställning 
den aktuella lördagsefter-
middagen. Ett stort partytält 
ska sättas upp då fi randet 
kommer att ske utomhus.

– En fest i all enkelhet. 
Anmälan görs senast den 25 

augusti. Vi kommer att ser-
vera mat och därutöver bjuds 
det musik av Lennart Thor-
stensson, Lars-Eric Frend-
berg och Jan Albertsson, som 
alla tre har en väldigt speciell 
anknytning till Prästalund. 
Dessutom blir det fi lmvis-
ning i form av det bygdespel 
– ”Sockenstämman” – som 
skrevs inför invigningsfi ran-
det 1944, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 30 augusti sker 70-årsfirandet av Prästalunds hembygdsgård i Starrkärr.

Lennart Thorstensson svarar 
för den musikaliska under-
hållningen, tillsammans med 
Lars-Eric Frendberg och Jan 
Albertsson.
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– Jubileumsfi rande med mat och musik

Prästalund fyller 70 år

De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
fredag 5 september kl 18.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
Ange namn och adress Vi måste ha svaren 

senast den 22 augusti

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 22 augusti

Namn 

Adress 

Postadress 
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LILLA EDET. Nu på sön-
dag intar Funk Connec-
tion utomhusscenen på 
Askeröd. 

Gitarristen Mats Jo-
hansson är högaktuell i 
Digiloo och gör ett av-
brott för att kunna vara 
med. Arrangemanget 
skapas för att få en mer 
levande landsbygd i 
kommunen.

Drivkrafterna bakom even-
tet är sångaren Christer 
Lärk och Askeröds byalag.

– Vi har en rad nya lå-
tar som vi hoppas publiken 
kommer att gilla. Men vi 

kommer självklart att spela 
våra gamla hits också, säger 
sångaren Christer Lärk.

Tillsammans med det ny-
bildade byalaget arrangerar 
Christer Lärk denna spel-
ning för att vara med och 
stötta utvecklingen av en le-
vande landsbygd. Under ef-
termiddagen kommer det att 
fi nnas fi skdamm, säljas lotter 
för att möjliggöra byggandet 
av en ny scen, fi kaservering 
och tipspromenad.

Förra året spelade Uno 
Svenningsson på samma 
scen. Då kom ett hundratal 
gäster. Nu hoppas bandet 
på en fördubbling av antalet 
besökare.

– Det hade varit fantas-
tiskt kul om vi kunde fyl-
la den gamla gården med 
människor från hela Västsve-
rige. Vi vet att vi har en hel 
del fans där ute som ivrigt 
väntar på att få höra oss igen, 
säger Christer Lärk.

Under hösten väntar stu-
dioinspelningar för bandet 
och målsättningen är att 
kunna släppa en skiva under 
våren 2015.

– Vi har en hel del instru-
mentala låtar att jobba med 
och vi hoppas kunna ta en 
plats på Rocksveriges låtlista, 
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JONAS ANDERSSON

Under våren har originalmedlemmarna i bandet Funk Connection återförenats och under somma-
ren har de gästat ett par utvaldascener. Nu kommer de till en av sina hemorter, Lilla Edet, för att 
erbjuda en exklusiv spelning på Askeröd söndagen den 10 augusti.

Funk Connection spelar på Askeröd

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

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

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

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!
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Upplev Neumünster
4 dagar i Nordtyskland
Best Western Hotel Prisma  
★★★

Upplevelserna ligger som ett pärl-
band runt staden Neumünster 
som har ett perfekt läge mitt i 
delstaten Schleswig-Holstein. Här 
väntar hansastäder och medeltid-
sidyller och storstadsäventyr. På 
klosterön längs floden Schwale 
och på stadens torg finner du 
anrika hus som är fyllda med 
caféer och butiker. Hotellet lig-
ger  mellan centrum och badsjön 
Einfelder See och nära stadens 
stora park där även det tropiska 
bad- och spacentret ligger.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Outlet Neumünster

Ankomst: Valfri t.o.m. 14/8 och 
10-13/10 samt torsdag och fre-
dag 21/8-25/12 2014. 

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

Hotel Prisma  

Kurort nära Mosel
6 dagar i Bad Bertrich, Tyskland
Parkhotel Bad Bertrich
Mitt emellan två vackra parker 
och 9 kilometer från floden Mosels 
imponerande naturlandskap har 
Parkhotel Bad Bertrich sitt säte i 
det tidigare sommarresidenset för 
den siste kurfursten av Trier. I dag 
framstår hotellet som ett klassiskt, 
flott och modernt hotell med en 
välrenommerad restaurang, som 
tillsammans med omgivningarna 
har bevarat den historiska prakten, 
den ursprungliga charmen och de 
goda traditionerna för avkop-
pling och välbefinnande. Hotellet 
ligger mitt i hjärtat av den bilfria  
och mycket vackra kurorten Bad 
Bertrich. 
Kuravgift EUR 2,20 per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

ankomst

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
16/11 2014. 
 

Parkhotel Bad Bertrich

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

Ett stort 

TACK
från Aroseniusskolan till alla

fantastiska sponsorer som gjorde
9:ornas avslutningsfest möjlig!

Alekuriren
STC Älvängen

Tempo Skepplanda
Coop Älvängen

Nobina
Vakna

Bildovision
Vi hade en fantastisk kväll med underbara
ungdomar som gjorde denna fest så härlig.

Lycka till alla elever med framtida
äventyr och utmaningar.

Kom ihåg: du kan nå hur långt du vill, om du
vill det tillräckligt mycket och kämpar för det.

Stort tack även till alla föräldrar, mentorer, 
Aroseniusskolan och inte minst alla ni som var

med i festkommittén.

LÖDÖSE. Tiden är inne.
Nästa onsdag är det 

premiär för ”Änkan på 
Ljudaborg – Flytten från 
Lödöse”.

– Jag har en väldigt 
positiv känsla, säger 
manusförfattare och 
tillika regissör Roger 
Janerfors.

Efter några veckors somma-
ruppehåll återupptog ensem-
blen förra helgen repetitio-
nerna av årets sommarteater 
på Ljudaborg. 

– Nu befi nner vi oss i en 
väldigt intensiv period. Det 
är 38 skådespelare och en två 
timmar lång berättelse som 
ska gestaltas på bästa sätt. 
Temperaturen höjs för var-
je dag som går. Grovarbetet 
har vi gjort, den sista veckan 
handlar det om fi nputs och 
att få till detaljerna, säger 
Roger Janerfors.

– I en teaterprocess hän-
der det väldigt mycket mot 
slutet av repetitionerna. Det 
fi nns en självbevarelsedrift 
hos alla inblandade när det 
väl gäller. Jag har en fantas-
tisk ensemble till mitt förfo-
gande, som går in helhjärtat 
för det som ska göras. Det 
är amatörer men det är inga 
problem att spänna bågen i 
det här sällskapet. Engage-
manget i gruppen är enormt!

Händelsen utspelar sig 
1473 när staden Lödöse ska 

fl yttas fyra mil söderut, när-
mare Göta älvs mynning. 
Roger Janerfors har utifrån 
detta perspektiv skapat en 
fi ktiv historia.

– Det är en förtätad, för-
höjd teaterföreställning med 
vardagsdramatik. Ambitio-
nen är att publiken ska känna 
igen sig, att skillnaden inte 
är så stor på hur man levde 
då och hur vi lever nu, säger 
Janerfors.

Varför ska folk komma 
till Ljudaborg?

– Först och främst för att 
de har en kulturupplevelse 

att vänta som är lokalt och 
historiskt förankrad. Jag tror 
många fi nner det intressant 
att få ta del av Lödöses his-
toria. Dessutom fi nns möj-
ligheten till en guidad tur på 
museet innan föreställning-
en.

Ni önskar förstås att 
det fi na sommarvädret 
håller i sig?

– Ja, självklart! Fast vi är 
lyckligt lottade som har en 
tältduk över scenen samt 
att publiken sitter under tak 
varför regn inte på något sätt 
utgör något hinder att ge-

nomföra teatern.
Premiären äger rum ons-

dagen den 13 augusti och to-
talt ges nio föreställningar av 
”Änkan på Ljudaborg – Flyt-
ten från Lödöse”.

JONAS ANDERSSON

Premiärdags på Ljudaborg

Onsdagen den 13 augusti är det premiär för ”Änkan på Ljuda-
borg – Flytten från Lödöse”.

Roger Janerfors är manusför-
fattare och tillika regissör för 
årets utomhusteater i Lödöse.
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SPF Göta Älvdalsbygden 
avverkade årets sillsexa i Väs-
terlanda Bygdegård. Trots 
det mycket varma vädret in-
fann sig cirka 70 medlemmar 
till en trevlig eftermiddag. 
Det bjöds på sill med allt som 
därtill hör samt jordgubb-
stårta och kaffe. SPF-kören 
sjöng sommarsånger med 

anknytning till havet. Daga 
och Rolf Wallgren under-
höll med sång och dragspels-
musik. Ordförande Kerstin 
Andersson tackade arrang-
örerna och informerade om 
höstens program och di-
striktets SPF-dag på Ursand. 
Träffen avslutades med lotte-
ridragning. 

Sillsexa i Västerlanda

Daga och Rolf Wallgren underhöll i samband med årets sillsexa i 
Västerlanda. 

Välkomna till 
Sommarkvällar  

inför Ordet 
Skepplanda  

församlingshem kl 19.00 
Tisdag 12 augusti 

”Hela världen väntar” en vandring i  
Apostlagärningarna. 

Anders Sjöberg, bibellärare,  
präst och författare 

Onsdag 13 augusti 
”Min vardags-Jesus”  

Elise Bjurström,  
Du får följa med Elsie på en resa genom  

vardagen tillsammans med vännen Jesus. 

Torsdag 14 augusti 
”Lärjungaskap”: Att leva som om…”  
Mikael Nordblom, komminister i Nol,  

Starrkärrs Pastorat 

Varje kväll:  
Lovsång, bön och kaffe. 

VÄLKOMNA! 
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sidyller och storstadsäventyr. På 
klosterön längs floden Schwale 
och på stadens torg finner du 
anrika hus som är fyllda med 
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1 barn 0-5 år gratis. 
2 barn 6-14 år ½ priset.

Hotel Prisma  

Kurort nära Mosel
6 dagar i Bad Bertrich, Tyskland
Parkhotel Bad Bertrich
Mitt emellan två vackra parker 
och 9 kilometer från floden Mosels 
imponerande naturlandskap har 
Parkhotel Bad Bertrich sitt säte i 
det tidigare sommarresidenset för 
den siste kurfursten av Trier. I dag 
framstår hotellet som ett klassiskt, 
flott och modernt hotell med en 
välrenommerad restaurang, som 
tillsammans med omgivningarna 
har bevarat den historiska prakten, 
den ursprungliga charmen och de 
goda traditionerna för avkop-
pling och välbefinnande. Hotellet 
ligger mitt i hjärtat av den bilfria  
och mycket vackra kurorten Bad 
Bertrich. 
Kuravgift EUR 2,20 per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

ankomst

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
16/11 2014. 
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Kom ihåg: du kan nå hur långt du vill, om du
vill det tillräckligt mycket och kämpar för det.

Stort tack även till alla föräldrar, mentorer, 
Aroseniusskolan och inte minst alla ni som var

med i festkommittén.
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premiär för ”Änkan på 
Ljudaborg – Flytten från 
Lödöse”.

– Jag har en väldigt 
positiv känsla, säger 
manusförfattare och 
tillika regissör Roger 
Janerfors.

Efter några veckors somma-
ruppehåll återupptog ensem-
blen förra helgen repetitio-
nerna av årets sommarteater 
på Ljudaborg. 

– Nu befi nner vi oss i en 
väldigt intensiv period. Det 
är 38 skådespelare och en två 
timmar lång berättelse som 
ska gestaltas på bästa sätt. 
Temperaturen höjs för var-
je dag som går. Grovarbetet 
har vi gjort, den sista veckan 
handlar det om fi nputs och 
att få till detaljerna, säger 
Roger Janerfors.

– I en teaterprocess hän-
der det väldigt mycket mot 
slutet av repetitionerna. Det 
fi nns en självbevarelsedrift 
hos alla inblandade när det 
väl gäller. Jag har en fantas-
tisk ensemble till mitt förfo-
gande, som går in helhjärtat 
för det som ska göras. Det 
är amatörer men det är inga 
problem att spänna bågen i 
det här sällskapet. Engage-
manget i gruppen är enormt!
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fl yttas fyra mil söderut, när-
mare Göta älvs mynning. 
Roger Janerfors har utifrån 
detta perspektiv skapat en 
fi ktiv historia.

– Det är en förtätad, för-
höjd teaterföreställning med 
vardagsdramatik. Ambitio-
nen är att publiken ska känna 
igen sig, att skillnaden inte 
är så stor på hur man levde 
då och hur vi lever nu, säger 
Janerfors.

Varför ska folk komma 
till Ljudaborg?

– Först och främst för att 
de har en kulturupplevelse 

att vänta som är lokalt och 
historiskt förankrad. Jag tror 
många fi nner det intressant 
att få ta del av Lödöses his-
toria. Dessutom fi nns möj-
ligheten till en guidad tur på 
museet innan föreställning-
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Ni önskar förstås att 
det fi na sommarvädret 
håller i sig?
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lyckligt lottade som har en 
tältduk över scenen samt 
att publiken sitter under tak 
varför regn inte på något sätt 
utgör något hinder att ge-
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dagen den 13 augusti och to-
talt ges nio föreställningar av 
”Änkan på Ljudaborg – Flyt-
ten från Lödöse”.
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avverkade årets sillsexa i Väs-
terlanda Bygdegård. Trots 
det mycket varma vädret in-
fann sig cirka 70 medlemmar 
till en trevlig eftermiddag. 
Det bjöds på sill med allt som 
därtill hör samt jordgubb-
stårta och kaffe. SPF-kören 
sjöng sommarsånger med 

anknytning till havet. Daga 
och Rolf Wallgren under-
höll med sång och dragspels-
musik. Ordförande Kerstin 
Andersson tackade arrang-
örerna och informerade om 
höstens program och di-
striktets SPF-dag på Ursand. 
Träffen avslutades med lotte-
ridragning. 

Sillsexa i Västerlanda

Daga och Rolf Wallgren underhöll i samband med årets sillsexa i 
Västerlanda. 
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Onsdag 13 augusti 
”Min vardags-Jesus”  
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Du får följa med Elsie på en resa genom  
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”Lärjungaskap”: Att leva som om…”  
Mikael Nordblom, komminister i Nol,  
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Vi i Folkpartiet 
tycker att det nu 
är dags att satsa 

ordentligt på Lödöse! Vi 
vill skapa goda förutsätt-
ningar för utvecklingen i 
och omkring Lödöse. 

Ökad infl yttning. Lilla 
Edets kommun har den 
fjärde största infl yttning-
en i landet och det är till 
Lödöse de unga familjerna 
fl yttar! Bra kommunika-
tioner till Göteborg är en 
stark drivkraft för många, 
men då krävs det en kraft-
full satsning i Lödöse för 
att locka fl er att fl ytta hit! 
På sikt generar infl yttning-
en bättre skatteintäkter, 
arbetstillfällen och tillväxt 
för kommunen.

Järnvägsstationen. 
Sommartid är det enkelt 
att vänta på tåget utomhus, 
men på vintern behövs 
det en väntsal och en bra 
övergång mellan per-
rongerna! Därför vill FP 
att det byggs en väntsal i 
anslutning till stationen 
och en broförbindelse 
över järnvägen på samma 
sätt som på stationerna 

närmare Göteborg! Vi ser 
också ett stort behov av 
kontorslokaler för de små 
företag som börjar växa 
upp i Lödöse med omnejd 
och därför vill vi att vänt-
salen kan kombineras med 
ett kontorshotell eftersom 
det ligger nära allmänna 
kommunikationer.

Fritid. När man fl yttar 
till Lödöse får man ”gott 
om tid”, som många vill 
använda till promenader 
och naturupplevelser! 
FP vill utveckla trevliga 
promenadstråk längs Göta 
älv och Gårdaån, gärna i 
kombination med olika 
rekreationsmöjligheter 
som platser där man kan 
umgås, grilla och äta eller 
motionera. FP vill också 
att det på sikt byggs en 
fullstor idrottshall med bra 
anslutning till allmänna 
kommunikationer, så att 
den blir lätt tillgänglig 
för idrottsutövare och 
besökare.

Service. Det behövs 
även bättre samhällsservice 
till Lödöseborna. Vård-
central med tandläkare 

och apotek. Bredare och 
bättre utbud av handel. Ett 
kulturhus för alla genera-
tioner. 

Skolan. Vi vill satsa på 
skolan och dess resultat! 
Viktigaste är att vi lägger 
våra skattepengar på duk-
tiga pedagoger och inte i 
dyra lokaler eller adminis-
tration! 

Turism. Vi behöver ock-
så fl er besökare i Lödöse! 
Det skapar arbetstillfällen 
och tillväxt, inte minst för 
våra ungdomar! Många tu-
rister passerar på Göta älv 
under sommaren, därför 
vill FP att det skapas goda 
förutsättningar för en gäst-
hamn och en campingplats 
i Lödöse. Området runt 
muséet vill vi utvecklas 
med caféer, resturanger 
och butiker för att tillgo-
dose besökarnas behov. 

Eva Lejdbrandt
Kultur och fritidsnämnden

Ulf Wetterlund
Kommunstyrelsen

Satsa på Lödöse!

Ett eget jobb är viktigt. 
Det ger frihet och 
trygghet. Det ger 

möjlighet att försörja sig 
själv. Det hjälper till att 
skapa mening och struktur. 
Det är också viktigt för 
ekonomin, att alla som kan 
ska försörja sig själv och 
betala skatt.

För Ale och Sverige är 
hård konkurrens ingenting 
nytt men det slår hårt mot 
svensk arbetsmarknad. Vi 
måste rusta oss mot konkur-
rensen, både som individer, 
kommun och som nation. 
Det viktigaste steget är att 
öka investeringen i kunskap.

För den som nyligen har 
gått ut skolan, kan trös-
keln till arbetsmarknaden 
vara för hög. För unga 
människor som saknar 
arbetslivserfarenhet blir 
det lätt moment 22: Utan 
erfarenhet, inget jobb. Utan 
jobb, ingen erfarenhet.

För att underlätta för 
ungas anställning har Folk-
partiet och Alliansreger-

ingen gjort många viktiga 
reformer. Vi har halverat 
arbetsgivaravgifterna för alla 
ungdomar och infört stora 
skatterabatter för den som 
anställer någon som står 
långt från arbetsmarknaden. 
För unga utan erfarenhet 
har vi drivit på för så kallade 
yrkesintroduktionsavtal. De 
ger jobb och utbildning på 
arbetsplatsen till en något 
lägre lön under introduk-
tionen. Vi har också infört 
Yrkeshögskolan som för-
bättrar den eftergymnasiala 
yrkesutbildningen.

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale och Sverige är fortfa-
rande för hög. Mer måste 
göras!

Turordningsreglerna i 
LAS behöver göras om så 
att de grundas på person-
lig kompetens istället för 
anställningstid. Utbildning-
ar behöver också formas i 
ett närmare samarbete med 
branscherna och närings-
livet.

Globaliseringen erbjuder 

enorma möjligheter. Miljo-
ner människor har kunnat 
höja sig ur fattigdom. Glo-
bal kommunikation föder 
nya idéer och berikar oss 
alla. Men globaliseringen 
innebär också utmaningar. 
Som liberaler har vi ett an-
svar att ta tillvara globalise-
ringens möjligheter och ge 
svar på utmaningarna.

Kommunstyrelsen i Ale 
har enats om att prioritera 
vissa områden 2014-2020. 
Där ingår bland annat att 
minska ungdomsarbets-
lösheten. Kommunen har 
dessutom ett antal projekt 
på gång.

Tillsammans kan vi göra 
Ale bättre!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Unga ska ha jobb!
Alliansen i Ale har 

gjort en hel del de 
senaste fyra åren 

som vi är väldigt stolta 
över. Ett litet urval av det 
vi åstadkommit är;

Näringslivsklimatet har 
klättrat från plats 227 till 
plats 61. 

Huspriserna stiger och 
Ale klättrade i år 71 platser, 
till plats 61, över bästa 
kommunerna att bo i. Vi 
har gett 

65 miljoner extra till 
skolan. På våra förskolor 
lagas maten av utbildade 
kockar. 

Vi har byggt fyra konst-
gräsplaner, med en femte 
på gång, och två näridrotts-
platser. 

Vi har två meröppna 
bibliotek och vi har gett 4,8 
miljoner mer till förenings-
livet.

Vi har hunnit göra en 
hel del, men vi är långt 
ifrån klara. Fyra år är en 
kort tid. 

Vi har många idéer och 
förslag om hur Ale kan 
fortsätta bli en ännu bättre 
kommun för alla som bor 

här, men då behöver vi ert 
förtroende.

Vi vill att alla våra äldre 
som idag får mat hemkörd 
till sig ska kunna välja fritt 
från våra lokala restau-
ranger. Vi tror nämligen 
på alla människors rätt 
att få bestämma över sina 
egna liv och att man även 
på äldre dagar ska få njuta 
av den där goda, nylagade 
favoriträtten. 

Vi vill bygga näridrotts-
platser i Surte, Bohus, Nol, 
Alafors, Skepplanda och 
Alvhem. Vi har redan byggt 
2 näridrottsplatser som 
blivit stora succéer och vi 
vill att alla i hela Ale, ska 
ha bra förutsättningar att 
idrotta, på sina egna villkor. 

Vi vill bygga en ska-
tepark inomhus. Vi har 
många ungdomar med 
ett brinnande intresse för 
skate och eftersom alla 
ungdomar inte är idrotts-
intresserade är det viktigt 
för oss att även se till andra 
intressen och önskemål. 

Vår absolut viktigaste 
fråga är ungdomsarbets-
lösheten. Även om den 

har minskat under våra 
fyra år i majoritet vill vi 
fortsätta hitta lösningarna 
tillsammans med närings-
livet och skolan. Vi vill 
hitta alla de vägar som är 
möjliga, och undanröja alla 
de hinder som idag står i 
vägen mellan en ungdom 
och ett jobb. 

Vi skulle vilja lyfta alla 
våra idéer och förslag i 
den här insändaren men 
utrymmet räcker inte till. 
Vi brinner för att göra Ale 
ännu bättre, att fortsätta på 
den inslagna vägen framåt. 
Kom gärna och träffa oss 
under valrörelsen så kan vi 
berätta mer. Vi har idéerna, 
vi har energin och vi har 
viljan att göra ännu mer.

Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Ordf. kultur och fritidsnämnden

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot omsorgs och 

arbetsmarknadsnämnden

Vi vill fortsätta utveckla Ale!

Var med om att ge 
Ale en ny riktning. 
Vi brottas med 

svåra frågor som kräver 
nya angreppssätt. Tyvärr 
ser vi gårdagens försök till 
lösningar: prata skit om 
politiska motståndare, varna 
för att de andra är så mycket 
sämre och så vidare. Med 
din hjälp i kommunvalet 
laddar vi för framtidens 
Ale. Lilla Ale tampas med 

precis lika stora bekymmer 
som andra kommuner och 
partiet framtid i Ale inser 
att vi måste samarbeta för 
att komma vidare. Våra 
unga måste få klara skolan, 
få ett första jobb och första 
bostad. Pajkastning och 
tårtreklam löser inte det. 
Samarbete, prestigelöshet 
och ansvar kan lösa det. 

Vi fokuserar på skolan, 
företagandet, Våra äldre fö-

rebilder och byggnation och 
står fria från stockholmspoli-
tiken. Vi verkar i Ale!

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Nya lösningar för Ales skull!

I den senaste SCB under-
sökningen av partisym-
patier innan sommaren 

fi ck Moderaterna i vårt om-
råde bara stöd av 15,9 % av 
befolkningen. Det är i och 
för sig en undersökning med 
ganska litet underlag men 
det kanske kan förklara den 
desperation som nu verkar 
sprida sig inom Moderater-
na i Ale.

Vi rödgröna partier 
presenterade i juni ett fullt 
fi nansierat och i samarbete 
framtaget budgetförslag 
för Ale kommun. I detta 
fi nns bland mycket annat en 
satsning på, i första läget, 
två till tre ytterligare nä-
ridrottsplatser. En fråga som 
vi socialdemokrater också 
inhämtat alebornas syn-
punkter på i de dialogpro-
gram som vi i mars skickade 
till alla hushåll i Ale. 

Döm om vår förvåning 
när Moderaterna efter att ha 
läst vårt budgetförslag pre-
senterar att nu ska det byg-
gas näridrottsplatser precis 
överallt i hela kommunen. 
Kosta vad det kosta vill…

Vi socialdemokrater 
kunde också tillsammans 
med våra samarbetspartier 
presentera en omfattande 
skolsatsning i vårt budget-
förslag. Ungefär 30 miljoner 
kronor i helt nya pengar att 
satsa på till exempel mindre 
grupper och mer personal. 

Raskt lovar Moderaterna 
veckan efter att matcha vår 
satsning på skolan. För att 
ytterligare en vecka senare 
hävda att inte en krona ska 
sparas i omsorgsverksam-
heten. Det är kanske bra om 
Moderaterna pratar ihop 

sig om hur man ska matcha 
vår satsning utan att behöva 
göra en enda ompriorite-
ring? Känns inte särskilt 
trovärdigt. 

Till sist kommer vi till det 
socialdemokratiska förslaget 
om att förbättra matsituatio-
nen för våra äldre genom att 
införa matlagning i hemmet. 
En verksamhet som under 
fl era år pågått i Munkedals 
kommun och som 100% av 
de gamla upplever som en 
förbättring. 

Hellre än att ställa upp på 
ett förslag som de äldre upp-
fattar som mycket positivt 
och som är genomförbart 
utifrån att det redan görs i 
en mindre kommun i vårt 
närområde ska desperata 
moderater absolut hitta på 
något annat. 

Detta blir ”restaurang-
mat” till alla. Man hävdar att 
detta inte skulle bli dyrare 
utan att ta upp frågor om 
hur kostnaden för att köra 
ut mat i en långsmal kom-
mun med ganska få berörda 
eller hur man ska klara de 
varmhållningsregler som 
för länge sedan tvingade 
kommunerna att sluta med 
utkörning av varm mat från 
våra kök? 

Moderaternas nationel-
la påhitt om fi nansiering 
”krona för krona” verkar 
inte gälla i Ale. Här lovar 
istället stressade moderater 
att bygga vad som helst, att 
alla kan få mer pengar utan 
att behöva prioritera och 
helt orealistiska förslag om 
körningar av mat kors och 
tvärs i kommunen. 

För en seriös utveckling 
av kommunen föreslår vi 

att du lägger din röst på 
Socialdemokraterna den 
14 september. Då får du 
en ordentlig satsning på 
skolan, förbättringar av 
maten i hemtjänsten som 
de äldre som tillfrågats till 
100% står bakom och breda 
satsningar på föreningslivet 
som ridhus, friidrott och 
näridrottsplatser (inte bara 
mer konstgräs….).

Allt är dessutom fullt 
fi nansierat!

Paula Örn (S)
Kandidat till

Kommunstyrelsens ordförande

Desperata moderater 
lovar allt till alla

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

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

Mejla till
perra@alekuriren
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En kompassnål visar 
faktiskt inte 100% 
rätt. Det fi nns en 

minimal missvisning pga 
att den magnetiska och den 
geografi ska nordpolen inte 
är samma punkt. Det fi nns 
en bug i systemet, om än 
väldigt liten.

  Kan man lite på kom-
passen då? JA, det kan man. 
För på så korta avstånd som 
man rör sig på i skog och 
mark t ex, är denna missvis-
ning försumbar. Men den 
som ger sig ut på havets 
vidder måste lära sig att ta 
hänsyn till denna kursavvi-
kelse för att inte segla vilse.

  Söndagens texter har 
temat ”Andlig klarsyn”. 
Denna klarsyn kanske kan 
förstås såsom att lära sig att 
kompassen har en missvis-
ning och på vilket sätt jag 
har att kompensera denna 
missvisning.

 I evangelietexten för 
söndagen  manar oss Jesus 
att gå in genom den trånga 
porten och följa den smala 
vägen. Han varnar oss och 
säger att det fi nns en vid 
port och bred väg som 
leder till fördärv. Fördärv i 
betydelsen att livet går mig 
förlorat. Att vara människa 
rymmer också möjligheten 
att leva livet så, att det inte 
blir vad jag ville och tänkte! 
Det fi nns en felaktighet 
och missvisning – en bug - i 
systemet!

 Ofta hör vi tongångarna 
som säger: Lyssna till ditt 
hjärta! Helt rätt, vi behöver 
lyssna till oss själva! Dock 
kan vi inte bara lyssna på 
känslorna! Fråga vilken 
motionär som helst om 
träningen bara känns bra 
och är enkel. Nej, det tar 
emot både nu och då att ge 
sig iväg och träna. Hade jag 
inte målet och helheten klar 
för mig så är det ju mycket 
lättare och enklare att sätta 
sig i soffan med något gott 
att äta istället för att hålla 
en god kost och röra sig så 
mycket som kroppen behö-
ver. Att lyssna till sig själv 
är att vara ärlig mot sig själv 
och använda både hjärta och 
hjärna, känsla och förstånd! 

 I versen precis före i 
Matteusevangeliet fi nns Jesu 
ord om den gyllene regeln 
– allt vad ni vill att andra 

ska göra mot er, det ska ni 
göra mot dem. Detta är att 
kompensera livskompassens 
missvisning - att inse att 
vi angår varandra, att det 
har ett pris stundtals som 
är obekvämt, t o m  smärt-
samt ibland, att vara ärlig 
mot sig själv och leva efter 
denna livets och kärlekens 
grundregel.

  Att gå in genom den 
trånga porten och söka den 
smala vägen är att leva ärligt 
mot sig själv, i respekt och 
med empati för medmännis-
kan! Varje gång jag själv vill 
skära i hörnen, som när jag 
ska springa runt brännbolls-
planen och inte springer 
den rätta banan utanför utan 
innanför markeringarna, är 
jag på väg ut på den breda 
vägen. Varje gång jag vill 
tumma på sanningen eller 
bortse från mitt ansvar för 
en annan människa, löper 
jag risken att frivilligt låta 
missvisningen leda mig fel. 
Eller som talesättet säger: 
Det börjar med en knappnål 
och slutar med en silverskål. 

Den lilla avvikelsen slutar 
med stor avdrift!

Trons ärende är att leva 
ärligt – inför sig själv och 
inför den som skapat oss och 
som älskar oss, Gud. Po-
ängen är ju att Gud vet hur 
svårt det är att leva fullt ut i 
kärlek och sanning. Det är 
det han vill hjälpa oss med 
så att vi når det som är hans 
mål – en evighet tillsam-
mans i kärlek och glädje!

  Jesu död och uppstån-
delse är en uppgörelse med 
ondskans missvisning. Tack 
vare Jesus har vi en möjlig-
het att se och förstå miss-
vissningens påverkan och 
avdrift i det mänskliga livet! 
Tack vare Guds närvaro 
fi nns det anledning och kraft 
att motarbeta allt ont i livet!

  Att kompensera livs-
kompassens missvisning 
kan börja med att ta till sig 
Paulus ord i Filipperbrevet: 
Gör er inga bekymmer, utan 
när ni åkallar och ber, tacka 
då Gud och låt honom få 
veta alla era önskningar. Då 
skall Guds frid, som är mera 
värd än allt vi tänker, ge era 
hjärtan och era tankar skydd 
i Kristus Jesus!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen 

Det fi nns en bugg i systemet
8:e sö e Trefaldighet Matt 7:13-14
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Signild Jacobsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
16 juli begravningsgudstjänst 
för Signild Jacobsson, Ala-
fors. Officiant var Catarina 
Holmgren Martinsson.

Gerd Kristofersson. I 
Nödinge kyrka hölls torsda-
gen 17 juli begravningsguds-
tjänst för Gerd Kristofers-
son, Nödinge. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Maj-Britt Alfredsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
18 juli begravningsgudstjänst 
för Maj-Britt Alfredsson, 
Surte. Officiant var Gunnar 
Kampe.

Siri Hagelin. I Surte kapell 
hölls tisdagen 22 juli begrav-
ningsgudstjänst för Siri 
Hagelin, Surte. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Ann-Catrin Dafgård. I 
Starrkärrs kapell hölls ons-
dagen 23 juli begravnings-
gudstjänst för Ann-Catrin 
Dafgård, Älvängen. Offici-
ant var Catarina Holmgren 
Martinsson.

DÖDA

JORDFÄSTNINGAR

Vår käre

Yrjö Kuljanlahti
* 1 april 1933

har idag stilla somnat in.

Älvängen
29 juli 2014

Släkt och vänner
 
Med fyllda segel i 

solnedgången 

Min farkost glider till 

fjärran land 

Där väntar viken, där 

tonar sången 

Där somnar vågen vid 

vänlig strand 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
21 augusti kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka. Akten
avslutas vid graven.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för god

omvårdnad.

Gertrud Högrell. I Bergsa-
len, Kungälv hölls tisdagen 
29 juli begravningsakt för 
Gertrud Högrell, Bohus. 
Officiant var Anders Johans-
son.

Solrunn Johanne Iversen. 
I Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls torsdagen 31 juli 
begravningsgudstjänst för 
Solrunn Johanne Iversen, 
Lödöse. Officiant var pastor 
Marie Nordvall.

Ruth Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
1 augusti begravningsguds-
tjänst för Ruth Andersson, 
Surte. Officiant var kommi-
nister Mika Auvinen.

Per-Olof Rönn. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
1 augusti begravningsguds-
tjänst för Per-Olof Rönn, 
Linnarhult. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

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

DÖDA

TACK

PREDIKOTURER

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 6/8 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 10/8 kl 11, 
Gudstjänst. Onsd 13/8 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 6/8 18:30. Sommaraktivi-
teter vid bouleplanen. Fika. Vid 
sämre väder, är vi inne i kyrkan i 
stället. Sönd 10/8 11:00. Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fika. Onsd 13/8 18:30. 
Sommaraktiviteter vid boulepla-
nen. 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 program.

Skepplanda pastorat
Skepplanda 10/8, se övriga. 
SOMMARKVÄLLAR KL 19 
– Skepplanda församlingshem 
- lovsång, bön och kaffe. 12/8 
Anders Sjöberg, bibellärare, 
präst och författare. ”Hela 
världen väntar” en vandring i 
Apostlagärningarna. 13/8 Elsie 
Bjurström, ”Min vardags-Jesus”. 
14/8 Mikael Nordblom, kommi-
nister i Nol ”Lärjungaskap : Att 
leva som om...”. Hålanda 10/8 kl 
12, Mässa M Auvinen. S:t Peder 
10/8 kl 10, Mässa M Auvinen. 
Ale-Skövde 10/8, se övriga. 
Tunge 10/8, se övriga.

Nödinge församling
Sön 10/8 kl 11 i Surte kyrka: 
Mässa i sommartid, Reine Bäck.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/8 kl 18.30, Tonår 
ÄventyrarScout. 29-30/8 Ledar-
hajk för all SMU-grupper på 
Vårhaga. 30-31/8 Tillsammans-
hajk för alla som kommer och 
går i Guntorps Missionskyrka. 
Vi åker till Vårhaga vid sjön Tre-
hörningen, Sjuntorp.

Smyrnaförsamlingen
 i Älvängen
Sönd 10/8 kl 10, Gudstjänst med 
Jörgen Kawanishi, missionär i 
Japan. Kyrkkaffe.

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 6/8 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Sommarmusik Peoria jazzband 
från Göteborg. Gospels, hymns 
& blues i New Orleansk anda. 
Sönd 10/8 Starrkärrs kyrka kl 
10, Mässa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 19, Gudstjänst med 
musikcafé, Nordblom.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Ruth Andersson, Surte har 
avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar söner med familjer 
som närmast sörjande.

Gertrud Högrell, Bohus har 
avlidit. Född 1935 och efter-
lämnar söner med familjer 
som närmast sörjande.

Per-Olof Rönn, Linnarhult 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar makan Ethel samt 
döttrar med familjer som när-
mast sörjande.

Olga Ihalainen, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar maken Valdemar samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Thorborg Axelsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1936 
och efterlämnar systern 
Barbro med familj som när-
mast sörjande.

Jack Samuelsson, Nol har 
avlidit. Född 1951 och efter-
lämnar söner samt broder 
med familj som närmast sör-
jande.

Margareta Andersson, Nol 
har avlidit. Född 1936 och 
efterlämnar maken Evert samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Ruth Johannesson, Grunne 
och Björkliden har avlidit. 
Född 1915 och efterlämnar 
sonen Bengt med familj som 
närmast sörjande.

Yrjö Kuljanlahti, Älvängen 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar släkt och vänner 
som närmast sörjande.

Bo Ingelsbo, Surte har 
avlidit. Född 1939 och efter-
lämnar makan Gunn samt 
sonen Mikael med familj som 
närmast sörjande.

Signe Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar dottern Anita 
med familj som närmast sör-
jande.

Kent Mårtensson, Kungälv 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar döttrar med 
familjer samt syskon som när-
mast sörjande.

Sture Sollén, Nödinge har 
avlidit. Född 1946 och efter-
lämnar sonen Peter och barn-
barnen som närmast sörjande.

DÖDSFALL

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som så
fint hedrade minnet av
vår älskade Mamma

Ulla Pettersson

vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till

kyrkoherde Vivianne
Wetterling som gjorde

begravningsgudstjänsten
till ett ljust och 
vackert minne.

Eivor och Urban 
med familjer
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En kompassnål visar 
faktiskt inte 100% 
rätt. Det fi nns en 

minimal missvisning pga 
att den magnetiska och den 
geografi ska nordpolen inte 
är samma punkt. Det fi nns 
en bug i systemet, om än 
väldigt liten.

  Kan man lite på kom-
passen då? JA, det kan man. 
För på så korta avstånd som 
man rör sig på i skog och 
mark t ex, är denna missvis-
ning försumbar. Men den 
som ger sig ut på havets 
vidder måste lära sig att ta 
hänsyn till denna kursavvi-
kelse för att inte segla vilse.

  Söndagens texter har 
temat ”Andlig klarsyn”. 
Denna klarsyn kanske kan 
förstås såsom att lära sig att 
kompassen har en missvis-
ning och på vilket sätt jag 
har att kompensera denna 
missvisning.

 I evangelietexten för 
söndagen  manar oss Jesus 
att gå in genom den trånga 
porten och följa den smala 
vägen. Han varnar oss och 
säger att det fi nns en vid 
port och bred väg som 
leder till fördärv. Fördärv i 
betydelsen att livet går mig 
förlorat. Att vara människa 
rymmer också möjligheten 
att leva livet så, att det inte 
blir vad jag ville och tänkte! 
Det fi nns en felaktighet 
och missvisning – en bug - i 
systemet!

 Ofta hör vi tongångarna 
som säger: Lyssna till ditt 
hjärta! Helt rätt, vi behöver 
lyssna till oss själva! Dock 
kan vi inte bara lyssna på 
känslorna! Fråga vilken 
motionär som helst om 
träningen bara känns bra 
och är enkel. Nej, det tar 
emot både nu och då att ge 
sig iväg och träna. Hade jag 
inte målet och helheten klar 
för mig så är det ju mycket 
lättare och enklare att sätta 
sig i soffan med något gott 
att äta istället för att hålla 
en god kost och röra sig så 
mycket som kroppen behö-
ver. Att lyssna till sig själv 
är att vara ärlig mot sig själv 
och använda både hjärta och 
hjärna, känsla och förstånd! 

 I versen precis före i 
Matteusevangeliet fi nns Jesu 
ord om den gyllene regeln 
– allt vad ni vill att andra 

ska göra mot er, det ska ni 
göra mot dem. Detta är att 
kompensera livskompassens 
missvisning - att inse att 
vi angår varandra, att det 
har ett pris stundtals som 
är obekvämt, t o m  smärt-
samt ibland, att vara ärlig 
mot sig själv och leva efter 
denna livets och kärlekens 
grundregel.

  Att gå in genom den 
trånga porten och söka den 
smala vägen är att leva ärligt 
mot sig själv, i respekt och 
med empati för medmännis-
kan! Varje gång jag själv vill 
skära i hörnen, som när jag 
ska springa runt brännbolls-
planen och inte springer 
den rätta banan utanför utan 
innanför markeringarna, är 
jag på väg ut på den breda 
vägen. Varje gång jag vill 
tumma på sanningen eller 
bortse från mitt ansvar för 
en annan människa, löper 
jag risken att frivilligt låta 
missvisningen leda mig fel. 
Eller som talesättet säger: 
Det börjar med en knappnål 
och slutar med en silverskål. 

Den lilla avvikelsen slutar 
med stor avdrift!

Trons ärende är att leva 
ärligt – inför sig själv och 
inför den som skapat oss och 
som älskar oss, Gud. Po-
ängen är ju att Gud vet hur 
svårt det är att leva fullt ut i 
kärlek och sanning. Det är 
det han vill hjälpa oss med 
så att vi når det som är hans 
mål – en evighet tillsam-
mans i kärlek och glädje!

  Jesu död och uppstån-
delse är en uppgörelse med 
ondskans missvisning. Tack 
vare Jesus har vi en möjlig-
het att se och förstå miss-
vissningens påverkan och 
avdrift i det mänskliga livet! 
Tack vare Guds närvaro 
fi nns det anledning och kraft 
att motarbeta allt ont i livet!

  Att kompensera livs-
kompassens missvisning 
kan börja med att ta till sig 
Paulus ord i Filipperbrevet: 
Gör er inga bekymmer, utan 
när ni åkallar och ber, tacka 
då Gud och låt honom få 
veta alla era önskningar. Då 
skall Guds frid, som är mera 
värd än allt vi tänker, ge era 
hjärtan och era tankar skydd 
i Kristus Jesus!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen 

Det fi nns en bugg i systemet
8:e sö e Trefaldighet Matt 7:13-14
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Signild Jacobsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
16 juli begravningsgudstjänst 
för Signild Jacobsson, Ala-
fors. Officiant var Catarina 
Holmgren Martinsson.

Gerd Kristofersson. I 
Nödinge kyrka hölls torsda-
gen 17 juli begravningsguds-
tjänst för Gerd Kristofers-
son, Nödinge. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Maj-Britt Alfredsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
18 juli begravningsgudstjänst 
för Maj-Britt Alfredsson, 
Surte. Officiant var Gunnar 
Kampe.

Siri Hagelin. I Surte kapell 
hölls tisdagen 22 juli begrav-
ningsgudstjänst för Siri 
Hagelin, Surte. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Ann-Catrin Dafgård. I 
Starrkärrs kapell hölls ons-
dagen 23 juli begravnings-
gudstjänst för Ann-Catrin 
Dafgård, Älvängen. Offici-
ant var Catarina Holmgren 
Martinsson.

DÖDA

JORDFÄSTNINGAR

Vår käre

Yrjö Kuljanlahti
* 1 april 1933

har idag stilla somnat in.

Älvängen
29 juli 2014

Släkt och vänner
 
Med fyllda segel i 

solnedgången 

Min farkost glider till 

fjärran land 

Där väntar viken, där 

tonar sången 

Där somnar vågen vid 

vänlig strand 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
21 augusti kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka. Akten
avslutas vid graven.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för god

omvårdnad.

Gertrud Högrell. I Bergsa-
len, Kungälv hölls tisdagen 
29 juli begravningsakt för 
Gertrud Högrell, Bohus. 
Officiant var Anders Johans-
son.

Solrunn Johanne Iversen. 
I Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls torsdagen 31 juli 
begravningsgudstjänst för 
Solrunn Johanne Iversen, 
Lödöse. Officiant var pastor 
Marie Nordvall.

Ruth Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
1 augusti begravningsguds-
tjänst för Ruth Andersson, 
Surte. Officiant var kommi-
nister Mika Auvinen.

Per-Olof Rönn. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
1 augusti begravningsguds-
tjänst för Per-Olof Rönn, 
Linnarhult. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

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

DÖDA

TACK

PREDIKOTURER

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 6/8 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 10/8 kl 11, 
Gudstjänst. Onsd 13/8 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 6/8 18:30. Sommaraktivi-
teter vid bouleplanen. Fika. Vid 
sämre väder, är vi inne i kyrkan i 
stället. Sönd 10/8 11:00. Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fika. Onsd 13/8 18:30. 
Sommaraktiviteter vid boulepla-
nen. 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 program.

Skepplanda pastorat
Skepplanda 10/8, se övriga. 
SOMMARKVÄLLAR KL 19 
– Skepplanda församlingshem 
- lovsång, bön och kaffe. 12/8 
Anders Sjöberg, bibellärare, 
präst och författare. ”Hela 
världen väntar” en vandring i 
Apostlagärningarna. 13/8 Elsie 
Bjurström, ”Min vardags-Jesus”. 
14/8 Mikael Nordblom, kommi-
nister i Nol ”Lärjungaskap : Att 
leva som om...”. Hålanda 10/8 kl 
12, Mässa M Auvinen. S:t Peder 
10/8 kl 10, Mässa M Auvinen. 
Ale-Skövde 10/8, se övriga. 
Tunge 10/8, se övriga.

Nödinge församling
Sön 10/8 kl 11 i Surte kyrka: 
Mässa i sommartid, Reine Bäck.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/8 kl 18.30, Tonår 
ÄventyrarScout. 29-30/8 Ledar-
hajk för all SMU-grupper på 
Vårhaga. 30-31/8 Tillsammans-
hajk för alla som kommer och 
går i Guntorps Missionskyrka. 
Vi åker till Vårhaga vid sjön Tre-
hörningen, Sjuntorp.

Smyrnaförsamlingen
 i Älvängen
Sönd 10/8 kl 10, Gudstjänst med 
Jörgen Kawanishi, missionär i 
Japan. Kyrkkaffe.

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 6/8 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Sommarmusik Peoria jazzband 
från Göteborg. Gospels, hymns 
& blues i New Orleansk anda. 
Sönd 10/8 Starrkärrs kyrka kl 
10, Mässa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 19, Gudstjänst med 
musikcafé, Nordblom.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Ruth Andersson, Surte har 
avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar söner med familjer 
som närmast sörjande.

Gertrud Högrell, Bohus har 
avlidit. Född 1935 och efter-
lämnar söner med familjer 
som närmast sörjande.

Per-Olof Rönn, Linnarhult 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar makan Ethel samt 
döttrar med familjer som när-
mast sörjande.

Olga Ihalainen, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar maken Valdemar samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Thorborg Axelsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1936 
och efterlämnar systern 
Barbro med familj som när-
mast sörjande.

Jack Samuelsson, Nol har 
avlidit. Född 1951 och efter-
lämnar söner samt broder 
med familj som närmast sör-
jande.

Margareta Andersson, Nol 
har avlidit. Född 1936 och 
efterlämnar maken Evert samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Ruth Johannesson, Grunne 
och Björkliden har avlidit. 
Född 1915 och efterlämnar 
sonen Bengt med familj som 
närmast sörjande.

Yrjö Kuljanlahti, Älvängen 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar släkt och vänner 
som närmast sörjande.

Bo Ingelsbo, Surte har 
avlidit. Född 1939 och efter-
lämnar makan Gunn samt 
sonen Mikael med familj som 
närmast sörjande.

Signe Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar dottern Anita 
med familj som närmast sör-
jande.

Kent Mårtensson, Kungälv 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar döttrar med 
familjer samt syskon som när-
mast sörjande.

Sture Sollén, Nödinge har 
avlidit. Född 1946 och efter-
lämnar sonen Peter och barn-
barnen som närmast sörjande.

DÖDSFALL

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som så
fint hedrade minnet av
vår älskade Mamma

Ulla Pettersson

vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till

kyrkoherde Vivianne
Wetterling som gjorde

begravningsgudstjänsten
till ett ljust och 
vackert minne.

Eivor och Urban 
med familjer
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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

VOLVO V70, D5, 2008.
En ägare! 14000 mil, fullutrus-
tad och fullservad hos aukto-
riserad Volvoverkstad. Skinn, 
drag, automat, vinter och som-
mardäck. En pärla! 
tel. 0303-960 96
el. 0708-304 604

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 hög-
stbjudande. Ledig omg.
tel. 0763-15 99 90
UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 

juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

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

ÖNSKAS HYRA
Familj med 2 vuxna och 3 
barn önskar hyra boende 
(villa/ radhus/fritidshus/lägen-
het) i ALE (gärna Nödinge) 
fr.o.m. 26 september t.o.m. 
slutet av januari 2015. Rökfria 
och inga husdjur. God ekonomi
tel. 0700-48 79 50

Önskar hyra hus för långtids-
boende. DoggieDog Hund-
promenader & Pensionat är 
nu inne på sitt andra verk-
samhetsår. Företaget växer 
och vi behöver större för att 
utveckla. Hör gärna av er om 
ni vill hyra ut hus med mark/
stor trädgård till mig. Stina.

tel. 0709-56 26 56
kontakt@doggiedog.se

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

Loppgods mottages tacksamt 
till Dammekärrs marknad (ej 
möbler) i Alehofs klubbstuga. 
Torsd 21/8 kl 17-20 eller 
enligt överenskommelse.
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

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 + rutavdrag.
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

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

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

Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i Ale & Kungälv. 
Kontakta Stina på 0709-56 
26 56, www.doggiedog.se

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/

Veteranpoolen Ale och 
Kungälv. Din hjälp i vardagen. 
Hemmet, hantverk, trädgård, 
företag. Rut och Rot
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

VECKANS ROS

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

PRO Surte Bohus

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

Tacksamma grannar
i Starrkärr

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.
Solveig Gustavsson, Nygård

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Bror Andersson, Ryk

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Bengt Thorstensson

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.

Sture i Svalered

Grattis på födelsedagen
Jonas

41 år den 30 juli
önskar Kurrarna

Vi gratulerar Fanny på 
hennes 17-månadersdag 

onsdag den 6 augusti.
/Dagiskompisarna

Välkommen Junies 
lillasyster Joline!

Född 140707,
vikt 3246 g, längd 50 cm.

Mormor och Morfar

Fredag den 13 juni
kom han våran Viggo.
Stolt storasyster Elina, 

Mamma Caroline & 
Pappa Jani

GRATTIS FÖDDA

Katten ”Minuz” för-
svunnen ifrån Valle-
red i Alvhem! Hon är en 
kastrerad och hemma-
kär 7-åring, men kan ha 
blivit mycket skrämd 
pga jaktskott i närhe-
ten av sitt hem och 
revir. Hon har ett svart 
halsband med silver-
tråd, men kan givetvis 
ha tappat detta. Ögon-
färgen är bärnsten/ljust 
gyllenbruna. Hon är liten till växten och ser ut som en ung-
katt. Hon sågs senast i Hönebäck, Lödöse - den 27/7 och 
Hältorp, Lödöse den 30/7. Om du sett henne – snälla hör 
av dig!  All information är av vikt! Ring till nummer: 
0303-23 30 40 eller mobil: 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGENTACK

Ett jättestort tack till våra 
underbara kattvakter Eva 
och Ronny, för allt ni gjort 
för Zorro och oss genom 
åren. Ni är fantastiska. 
Stort tack även till Gunilla 
som hjälpt oss och tittat till 
Zorro då vi varit bortresta. 
Ni har alla bidragit till att vi 
har kunnat vara borta utan 
att behöva oroa oss. 

Christina och Greger,
Zorros matte och husse

Stort tack till veterinär Lisa 
Olafsdottir med övriga på 
Aleveterinären i Alafors, för 
proffsigt bemötande och 
omhändertagande av Zorro 
och oss under hans sjuk-
domstid och för att han fick 
somna in på ett fint sätt. 

Zorros matte och husse
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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

VOLVO V70, D5, 2008.
En ägare! 14000 mil, fullutrus-
tad och fullservad hos aukto-
riserad Volvoverkstad. Skinn, 
drag, automat, vinter och som-
mardäck. En pärla! 
tel. 0303-960 96
el. 0708-304 604

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 hög-
stbjudande. Ledig omg.
tel. 0763-15 99 90
UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 

juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

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

ÖNSKAS HYRA
Familj med 2 vuxna och 3 
barn önskar hyra boende 
(villa/ radhus/fritidshus/lägen-
het) i ALE (gärna Nödinge) 
fr.o.m. 26 september t.o.m. 
slutet av januari 2015. Rökfria 
och inga husdjur. God ekonomi
tel. 0700-48 79 50

Önskar hyra hus för långtids-
boende. DoggieDog Hund-
promenader & Pensionat är 
nu inne på sitt andra verk-
samhetsår. Företaget växer 
och vi behöver större för att 
utveckla. Hör gärna av er om 
ni vill hyra ut hus med mark/
stor trädgård till mig. Stina.

tel. 0709-56 26 56
kontakt@doggiedog.se

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

Loppgods mottages tacksamt 
till Dammekärrs marknad (ej 
möbler) i Alehofs klubbstuga. 
Torsd 21/8 kl 17-20 eller 
enligt överenskommelse.
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

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 + rutavdrag.
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

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

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

Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i Ale & Kungälv. 
Kontakta Stina på 0709-56 
26 56, www.doggiedog.se

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/

Veteranpoolen Ale och 
Kungälv. Din hjälp i vardagen. 
Hemmet, hantverk, trädgård, 
företag. Rut och Rot
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

VECKANS ROS

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

PRO Surte Bohus

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

Tacksamma grannar
i Starrkärr

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.
Solveig Gustavsson, Nygård

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Bror Andersson, Ryk

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Bengt Thorstensson

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.

Sture i Svalered

Grattis på födelsedagen
Jonas

41 år den 30 juli
önskar Kurrarna

Vi gratulerar Fanny på 
hennes 17-månadersdag 

onsdag den 6 augusti.
/Dagiskompisarna

Välkommen Junies 
lillasyster Joline!

Född 140707,
vikt 3246 g, längd 50 cm.

Mormor och Morfar

Fredag den 13 juni
kom han våran Viggo.
Stolt storasyster Elina, 

Mamma Caroline & 
Pappa Jani

GRATTIS FÖDDA

Katten ”Minuz” för-
svunnen ifrån Valle-
red i Alvhem! Hon är en 
kastrerad och hemma-
kär 7-åring, men kan ha 
blivit mycket skrämd 
pga jaktskott i närhe-
ten av sitt hem och 
revir. Hon har ett svart 
halsband med silver-
tråd, men kan givetvis 
ha tappat detta. Ögon-
färgen är bärnsten/ljust 
gyllenbruna. Hon är liten till växten och ser ut som en ung-
katt. Hon sågs senast i Hönebäck, Lödöse - den 27/7 och 
Hältorp, Lödöse den 30/7. Om du sett henne – snälla hör 
av dig!  All information är av vikt! Ring till nummer: 
0303-23 30 40 eller mobil: 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGENTACK

Ett jättestort tack till våra 
underbara kattvakter Eva 
och Ronny, för allt ni gjort 
för Zorro och oss genom 
åren. Ni är fantastiska. 
Stort tack även till Gunilla 
som hjälpt oss och tittat till 
Zorro då vi varit bortresta. 
Ni har alla bidragit till att vi 
har kunnat vara borta utan 
att behöva oroa oss. 

Christina och Greger,
Zorros matte och husse

Stort tack till veterinär Lisa 
Olafsdottir med övriga på 
Aleveterinären i Alafors, för 
proffsigt bemötande och 
omhändertagande av Zorro 
och oss under hans sjuk-
domstid och för att han fick 
somna in på ett fint sätt. 

Zorros matte och husse
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www.stc.se

DEMOKVÄLLAR PÅ KLUBBEN  
MED XTRAVAGANZA
Älvängen måndag 11/8 kl 17-19
Rollsbo tisdag 12/8 kl 17-19
Lilla Edet onsdag 13/8 kl 17-19
Nol onsdag 13/8 kl 17-19

INFOMÖTE
NOL TIS 19/8 KL 18.00
ROLLSBO ONS 20/8 KL 18.00

PROGRAMSTART
VECKA 35
LIFETIME – tisdagar kl 18.00

VECKA 36
INTENSIV  
Rollsbo onsdagar kl 18-19
26:AN  
Nol tisdagar kl 19.30-20.30
26:AN  
Lilla Edet onsdagar kl 19.15–20.15

BARNDANS
DANSA MED STC.  
BOKA HÖSTENS  
DANSKURSER NU! 
Se vår hemsida för mer information
www.stc.se


