
Kreativa ungdomar
Fyra nya
SM-guld!

Sommarfest
på Grönköp

Kattleberg Airport tog emot fyra tyska fl ygplan av modell Do27 byggda 1957-58 i måndags förra veckan.

Kattleberg invaderat
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SOMMARKAMPANJ

Minst
15.000:-
för din gamla 

inbytesbil!

3.95% i ränta
Gäller begagnade bilar

Öppettider:
Mån–fre 09.00–18.00
Lördagar Sommarstängt

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

FLER
LÄRARE I 
SKOLAN!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

varje dag
matglädje

Gäller 13/8–17/8

FRUKTKORGAR
Spanien, Italien, Holland, Belgien. 1 kg. 
Nektariner, persikor, plommon, klass 1. 

Päron, klass 2.
Max 5 köp/hushåll.

/st

Ale Torg

www.ale.nu

TILLSAMMANS
FÖRBÄTTRAR
VI ALE

– Tyska fl ygare landade på den lilla fl ygplatsen



I 14 år har Ale kommun 
drivit den internationella 
entreprenörsutbildning-

en YEE. Utvärderingarna 
har år efter år skvallrat om 
en både positiv som givande 
upplevelse. Utbildningens 
främsta mål har varit att 
ge ungdomar förmågan 
att utveckla ett kreativt 
tänkande, att våga se saker 
ur fl er än ett perspektiv. Till 
uppgift har de fått att i mix-
ade grupper med nyvunna 
vänner från olika delar av 
Europa ”brainstorma” och 
formulera en affärsidé. 
Den presenteras i slutet av 
utbildningen och ska då 
motiveras med tillhörande 
affärs- och marknadsplaner. 
Projektarbetet ställer krav 
på att hitta kreativa lösning-
ar när problemen hopar sig. 
Den första idén är ju inte 
alltid den rätta och då gäller 
det att kunna tänka om. 

Jag har haft förmånen att 
fått följa utbildningen på 
nära håll under samtliga år. 
Varje gång har jag inled-
ningsvis tänkt att ”hur ska 
de verkligen få ihop det här 
till en trovärdig affärsidé, 
de är ju inte ens överens om 
namnet på produkten?”. 
Det har självklart inte alltid 
gått smärtfritt och ofta har 
grupperna fått slita till sent 
på natten före presentatio-
nen. Likt förbaskat har de 
alltid lyckats få ihop det och 
än så länge har ingen grupp 
fått kasta in handduken. 

Tvärtom. När presentatio-
nerna äger rum är det alltid 
med stor självsäkerhet som 
ungdomarna argumenterar 
för sina idéer. Inspiration 
och energi är ett nyckelord i 
pedagogiken i YEE. Lärarna 
består av entreprenörspe-
dagogen, Dennis Larsen, 
som själv gick utbildning-
en premiäråret 2001, och 
Nicolette Michels samt 
professor Roger Mumby 
Croft båda med erfarenhet 
från Oxford- och Warwick 
University i England. Till 
sin hjälp har de teamleaders 
från tidigare år samt dra-
maoch fritidspedagog Mats 
Berggren. Den sistnämnde 
utnyttjas när huvudena 
börjar hänga och deltagarna 
behöver uppmuntras. Exakt 
hur varje dag kommer att 
se ut vet ingen. Lärarna 
omprövar ständigt vad som 
är bäst att göra för stunden, 
samtidigt håller de järn-
koll på att projektarbetena 
fortlöper. Det fi nns en magi 
i konceptet som är svår att 
sätta fi ngret på, men att det 
fi nns mycket att lära från 
YEE är jag helt övertygad 
om. Vid fl era tillfällen har 
professor Roger Mum-
by Croft erbjudit sina 
tjänster för att bland 
annat styra upp arbetet 
i Ale gymnasium. Det 
erbjudandet avböjdes. 
Synd kan jag känna idag, 
även om vi inte vet om det 
hade kunnat ändra skolans 

fall. Det hade dock varit 
värt ett försök. Särskilt med 
tanke på att snittbetyget på 
YEE från ungdomarna är 
4,8 på en femgradig skala. 
Nöjda elever är de bästa 
marknadsförarna. 

Idag har jag fått en helt 
ny insikt beträffande YEE. 
Jag ser det inte längre en-
bart som en utbildning, utan 
kanske ännu mer som ett 
stort fredsprojekt. Delta-
garna var i år inte bara från 
olika europeiska hörn, utan 
två av dem var från Egyp-
ten. Att våra yngre med-
borgare bygger relationer 
långt utanför våra gränser 
borgar för en utbredd 
förståelse och en större för-
måga att hantera konfl ikter 
i framtiden. Med vänner i 
till exempel Ryssland, Polen 
och Egypten blir främlings-
fi entlighet inte längre mer 
än ett uddlöst begrepp för 

framtida gene-
rationer.

Ett fredsprojekt

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!
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R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS
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KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
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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

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. 

HEMBYGDSDAG
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 16 augusti  kl 11-15

Välkomna!

Slöjd- &hantverk | Lotteri 
Fiskdamm | Försäljning av böcker

Brödbak | Kaffeservering

Nödinge Sockens Hembygdsförening
tillsammans med

Studieförbundet vuxenskolan

HERR
Lödöse/Nygård IK-

FC Gauthiod 
Fredag 15/8 

kl 19.00 
på Tingevi

GAMLA TORGET 4, KUNGÄLV 
0303 - 174 78 WWW.OSTRATULL.SE

GRILL MED LÄCKER 
TAPAS BUFFÉ

VÄLKOMNA!
önskar Nader med personal

BRUNCH
Varje lördag 13.00  - 15.00

CATERING
Vi gör festen till något extra

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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Välkomna!

SENIORTRÄFF/
DAGLEDIGA

Torsdag 21/8 kl 10.30
Folkets hus i Nol

Diskutera sjukvård, kollektivtrafik 
m.m. med Ales regionskandidat  

Jim Aleberg, kommunalrådet  
Paula Örn och seniorutskottets  

ordförande Thor Eliasson.

Medlemmar!
VALUPPTAKT

Måndag 18/8 kl 19.00
Folkets hus i Nol

Mer än bara
lokaltidning
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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. 
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SÅ FORTSÄTTER VI UTVECKLA ALE!

MYCKET ÄR GJORT  
– MER FINNS 
ATT GÖRA!

Framåt 
eller bakåt?
Du bestämmer den 

14 september!

Ny marina med gästhamn i Älvängen

Carlmarks Industriområde utmed Göta Älv i norra Älvängen 
förfaller mer och mer och drar till sig allsköns kriminalitet. 
Ale-demokraterna har krävt att området övertas av Ale 
kommun, jämnas med marken och görs om för att ge 
plats åt tilll exempel marina med gästhamn, trailerramp, 
ställplatser för husbilar, hantverksby, promenadstråk, 
servering, park med mera.

Fortsatt utveckling av SÄKRA RIDVÄGAR

Ale-demokraterna har varit initiativtagare till projektet Säkra 
ridvägar i Ale. Genom Ale-demokraternas förslag i det 
kommunala budgetarbetet har 2011-14 ca 50 km säkra 
ridvägar kunnat skapas i Ale kommun! Ridvägarna har också 
blivit omtyckta promenadvägar. Utmed ridvägarna skapas 
nya företag som erbjuder B&B, dvs Box and Breakfast! 
MÅLSÄTTNINGEN är att skapa ytterligare säkra ridvägar i 
hela Ale kommun och till våra grannkommuner!

Ny gästhamn i Nödinge

Tillsammans med GREFAB vill vi skapa en ny gästhamn i 
Nödinge med förbindelse till Ale Torg.

Gång- och cykelleder i kommunen  
– vi förstärker utbyggnaden!

Under den gångna mandatperioden 2010-14 har Ale-
demokraterna drivit på utbyggnaden av GC-leder. I 
samband med väg- och järnvägsutbyggnaden byggdes stora 
delar av det sammanhängande GC-vägnätet mellan Surte 
och Alvhem i Trafikverkets regi. 
VI FORTSÄTTER utbyggnaden av GC-leder i Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen och Skepplanda samt 
mellan våra tätorter.
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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun bildades 1974 och 
socialdemokraten Jarl 
Karlsson var med redan 
då.

40 år senare fi nns det 
ingen som har bättre 
koll på vad som har 
hänt än Jalle. 

– Jag vill veta vad 
jag pratar om och har 
därför sett till att vara 
påläst. Det mesta som 
händer och har hänt i 
Ale har jag koll på, säger 
Jarl Karlsson, Kommun-
styrelsens ordförande i 
Ale 2006-2010.

Jarl Karlsson kan blicka tillba-
ka på en mycket lång politisk 
karriär i Ale. Den är till och 
med längre än kommunens 
egen historia. Jarl gick med i 
SSU (Sverige socialdemokra-
tiska ungdomsförbund) redan 
1965, men då i Starrkärrs 
kommun. Tre år senare var 
han med på allvar i partiet och 
har suttit i kommunfullmäkti-
ge i 44 år. Sedan dess har han 
ägnat nästan alla måndagar, 
år efter år, till möten av olika 
slag. Blir han på nytt invald 
i kommunfullmäktige efter 

årets val kommer han att pas-
sera 500 kommunfullmäkti-
gesammanträden.

– Jag tror bara jag har mis-
sat tre eller fyra kommunfull-
mäktige under mina 44 år. 
Politiken har haft en stor plats 
i livet och personligen har jag 
valt att anpassa mig efter par-
tiets kalender. Semestern har 
jag planerat in när det har va-
rit tomt på möten, säger Jarl 
och ler. 

Under den långa lokala po-
litiska karriären har de tunga 
uppdragen avlöst varandra. 
Han fi ck förtroendet att leda 
Älvängens kommundels-
nämnd när reformen med fem 
kommundelar genomfördes i 
Ale 1982.

– Jag gillade idén med 
kommundelar. Politiken och 
de kommunala tjänstemännen 
kom närmare ortsborna. Som 
politiker i Älvängen hade vi 
en väldigt nära kontakt med 
skolan, vilket gjorde oss både 
engagerade och delaktiga i 
deras utmaningar. När Ale 
bestämde sig för att återgå till 
en central kommunorganisa-
tion 1997 ställde jag som krav 
att införa ortsutvecklingsmö-
ten på tio orter. För mig har 
den politiska drivkraften varit 
att skapa delaktighet och orts-
möten är ett sätt att få med 
invånarna i dialogen, berättar 
Jarl.

Efter valet 1994 fi ck han 
äran att leda Utbildnings- och 
kulturnämnden i vilken Ales 
nya gymnasieskola ingick. 
Den 21 augusti 1995 är en 
milstolpe i Karlssons politiska 
karriär.

– Då invigdes Ale gymna-

sium. Det var en stor dag. Vi 
var ett sammansvetsat gäng 
med politiker och skolledning 
som hade jobbat länge för att 
skapa en unik skola. Ett stort 
elevinfl ytande och frihet un-
der ansvar skulle genomsyra 
skolan. Ale gymnasium blev 
ett fl aggskepp för kommunen, 
men bidrog också starkt till 
att utveckla elevdemokratin 
i stort i hela Sverige. Gym-
nasiet blev omskrivet i alla 
stora riksmedier och bygg-
naden som Gert Wingårdh 
ritat imponerade på alla. Vi 
hade landets bästa rektorer i 
Kerstin Malcus Elving och 
Roland Färdmar. Dessa kla-
rade vi tyvärr inte av att ersät-
ta i kommande rekryteringar, 
erkänner Jarl som dock bara 
var politiskt ansvarig fram till 
1998.

Krafttag
Runt hörnet väntade näm-
ligen nya utmaningar. 
1998-2006 var Jarl Karlsson 
ordförande för Vård- och om-
sorgsnämnden. Detta skötte 
han parallellt med rollen som 
överförmyndare.

– Det krävdes krafttag. 
Försörjningsstödet (socialbi-
drag) hade skenat de senas-
te åren och det var dags att 
tänka nytt. Jag hade ju varit 
med ett tag, vilket gjorde mig 
lämpad för uppdraget att hit-
ta nya lösningar. Vi halvera-
de försörjningsstödet på åtta 
år, inte genom att bli tuffare, 
utan med hjälp av engagerad 
personal som i dialog med 
berörda lyckades fi nna en väg 
tillbaka.

Ett år innan valet medde-
lade Inga-Lill Andersson att 
hon inte stod till förfogande 
som Kommunstyrelsens ord-
förande under nästa mandat-
period. Valberedningens ord-
förande hos S var Lars-Ove 
Hellman.

– Jag minns att han ring-
de mig och ville prata. Jag 
förstod direkt vad det hand-

lade om. Skolan kunde jag, 
vård- och omsorg kände jag 
mig också trygg inom, men 
som Kommunstyrelsens ord-
förande ska du också vara en 
samhällsbyggare och Ale stod 
inför en gigantisk infrastruk-
turutbyggnad vilket gjorde 
beslutet lite svårare. Jag fun-
derade någon dag, men kände 
att jag hade stort förtroende i 
partiet och tackade ja. 

Det blev en intensiv man-
datperiod, där Ale stod i stän-
dig byggröra. Projektet Ba-
naVäg i Väst invigdes 2 maj 
1997. Ett stort ögonblick för 
Jarl Karlsson.

– Det var en fråga som 
följt med i politiken i decen-
nier och att få vara med om 
det första spadtaget kändes 
nästan overkligt. Äntligen var 
vi igång och samarbetet med 
Trafi kverket var suveränt. 
Jag beundrade projektledare 
Bo Larsson som inte alltid 
var lätt att tas med, men var-
je gång vi avslutade ett möte 
var vi ändå överens. Projektet 
innebar att vi fi ck chansen att 
sanera marken längs Göta älv 
mellan Surte och Bohus. Sta-
ten satsade 300 miljoner och 
Ale kommun 10. Vi räddade 
älven från tonvis av gifter. 
Tack vare BanaVäg i Väst 
öppnades en möjlighet att 
hjälpa Alebacken. Överskotts-
massor förlängde backen och 
intäkter från projektet gjorde 
det möjligt att stötta fören-
ingen så att nya snökanoner 
och en ny lift kunde förverkli-
gas. Nu är Alebacken och dess 
eldsjälar en av kommunens 
främsta marknadsförare, be-
rättar Jarl Karlsson.

Stora Viken
Ett av hans största och vikti-
gaste beslut kom i samband 
med vägutbyggnaden. Ale 
kommun hade under fl era år 
fört diskussioner med Tra-
fi kverket om behovet av en 
trafi kplats i Stora Viken. Jarl 
Karlsson fi ck i uppdrag att 
slutföra förhandlingen.

– Notan slutade på 25 mil-

joner kronor, men den inves-
teringen har redan betalat sig. 
Klädkällarens etablering hade 
aldrig blivit av om inte över-
farten blivit verklighet och 
idag står företaget för ett stort 
infl öde av handel till Ale. Ett 
industriområde kommer att 
växa fram på höjden bakom 
Klädkällaren och boende i nya 
bostadsområden i södra Nö-
dinge får en snabbare utfart 
på E45, säger Jarl Karlsson.

Inget val
Det blåste också en del kalla 
vindar. Ale-Surte Bandy-
klubbs projekt med en inom-
husarena fi ck problem med 
fi nanserna och en konkurs 
hotade.

– Klubben hade en övertro 
på sin förmåga och kalkylen 
för driften var överdrivet po-
sitiv. Kommunen hade inget 
val och tvingades köpa bandy-
huset. Idag kan vi konstatera 
att vi trots allt har fått den bil-
ligaste bandyarenan med tak, 
säger Karlsson som inte heller 
kom vidare med en planerad 
utbyggnad för Ale Torg.

– Det förslag som presen-
terades då hävdar jag var för 
stort vid den aktuella tidpunk-
ten, därför gick vi inte vidare. 
Men det fanns fl er idéer och 
varför det runnit sirap i pro-
cessen för att bygga nya bo-
städer vid gymnasiekullen 
förstår jag däremot inte.

Utmaningen som Kom-
munstyrelsens ordförande 
blev inte lättare av att han 
2007 drabbades av en stroke 
och blev sjukskriven, först på 
heltid sen på deltid i nästan ett 
och ett halvt år.

– Jag fattade inte vad det 
handlade om och var uppgi-
ven, men min fru, kommun-
direktör Stig Fredriksson, 
erfarna partikamrater som 
Hasse Andersson och Ela-
ine Björkman med fl era gav 
mig framtidstron tillbaka. Jag 
är enormt tacksam än idag 
för vad de gjorde för mig un-
der denna tuffa tid, säger Jarl 
Karlsson.

Jarl Karlsson hävdar att beslutet att köpa trafikplatsen i Stora 
Viken är hans viktigaste under perioden som Kommunstyrel-
sens ordförande. Trafikverket ville egentligen inte ha den, men 
för 25 miljoner kronor byggdes överfarten som borgade för att 
Klädkällaren vågade öppna sin framgångsbutik 2013.
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Jalle har varit med från början
– Ingen kan Ale som han

JARL KARLSSON

Ålder: 64
Familj: Gift med Nada
Tunga politiska uppdrag: 
Ledamot i Skolstyrelsen i 
Starrkärrs kommun 1970-
74, ledamot i Skolstyrelsen 
i Ale 1975-78, ordförande 
i Älvängens kommundels-
nämnd 1982-91 och 94-97, 
Utbildnings- och kulturnämn-
dens ordförande 1994-1998, 
Vård- och omsorgsnämndens 
ordförande 1999-2006, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande 2007-2010, ledamot i 
kommunfullmäktige 1970-
Politisk förebild: Olof Palme. 
”Hans ord; Politik är att vilja! 
har präglat mig starkt”.

Skickligaste debattören: 
”Lars-Ove Hellman, ingen 
kan sätta samma knorr på ett 
inlägg som han”. 
Tuffast politiska motståndare: 
”Jag får väl säga min trä-
tobroder Jan A Pressfeldt 
(AD) som jag sällan tycker har 
haft rätt”.
Favoritplats i Ale: ”Trafi kplat-
sen och bron i Stora Viken. 
Det var mitt viktigaste beslut 
under min tid som kommu-
nalråd”.
Gjort i sommar: ”Som vanligt 
har vi varit i Kroatien. Vi har 
hittat en pärla som heter 
Fazana, en mil utanför Pula”.

Lasse Carlbom Joanna Wolodarska Nord

Lasse Carlbom

”Varje människa har rätt till 
kunskap samt ekonomisk och 
social trygghet.”

Joanna Wolodarska Nord

”Jag vill ta strid för varje  
människas rätt att forma sitt 

eget liv.”
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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun bildades 1974 och 
socialdemokraten Jarl 
Karlsson var med redan 
då.

40 år senare fi nns det 
ingen som har bättre 
koll på vad som har 
hänt än Jalle. 

– Jag vill veta vad 
jag pratar om och har 
därför sett till att vara 
påläst. Det mesta som 
händer och har hänt i 
Ale har jag koll på, säger 
Jarl Karlsson, Kommun-
styrelsens ordförande i 
Ale 2006-2010.

Jarl Karlsson kan blicka tillba-
ka på en mycket lång politisk 
karriär i Ale. Den är till och 
med längre än kommunens 
egen historia. Jarl gick med i 
SSU (Sverige socialdemokra-
tiska ungdomsförbund) redan 
1965, men då i Starrkärrs 
kommun. Tre år senare var 
han med på allvar i partiet och 
har suttit i kommunfullmäkti-
ge i 44 år. Sedan dess har han 
ägnat nästan alla måndagar, 
år efter år, till möten av olika 
slag. Blir han på nytt invald 
i kommunfullmäktige efter 

årets val kommer han att pas-
sera 500 kommunfullmäkti-
gesammanträden.

– Jag tror bara jag har mis-
sat tre eller fyra kommunfull-
mäktige under mina 44 år. 
Politiken har haft en stor plats 
i livet och personligen har jag 
valt att anpassa mig efter par-
tiets kalender. Semestern har 
jag planerat in när det har va-
rit tomt på möten, säger Jarl 
och ler. 

Under den långa lokala po-
litiska karriären har de tunga 
uppdragen avlöst varandra. 
Han fi ck förtroendet att leda 
Älvängens kommundels-
nämnd när reformen med fem 
kommundelar genomfördes i 
Ale 1982.

– Jag gillade idén med 
kommundelar. Politiken och 
de kommunala tjänstemännen 
kom närmare ortsborna. Som 
politiker i Älvängen hade vi 
en väldigt nära kontakt med 
skolan, vilket gjorde oss både 
engagerade och delaktiga i 
deras utmaningar. När Ale 
bestämde sig för att återgå till 
en central kommunorganisa-
tion 1997 ställde jag som krav 
att införa ortsutvecklingsmö-
ten på tio orter. För mig har 
den politiska drivkraften varit 
att skapa delaktighet och orts-
möten är ett sätt att få med 
invånarna i dialogen, berättar 
Jarl.

Efter valet 1994 fi ck han 
äran att leda Utbildnings- och 
kulturnämnden i vilken Ales 
nya gymnasieskola ingick. 
Den 21 augusti 1995 är en 
milstolpe i Karlssons politiska 
karriär.

– Då invigdes Ale gymna-

sium. Det var en stor dag. Vi 
var ett sammansvetsat gäng 
med politiker och skolledning 
som hade jobbat länge för att 
skapa en unik skola. Ett stort 
elevinfl ytande och frihet un-
der ansvar skulle genomsyra 
skolan. Ale gymnasium blev 
ett fl aggskepp för kommunen, 
men bidrog också starkt till 
att utveckla elevdemokratin 
i stort i hela Sverige. Gym-
nasiet blev omskrivet i alla 
stora riksmedier och bygg-
naden som Gert Wingårdh 
ritat imponerade på alla. Vi 
hade landets bästa rektorer i 
Kerstin Malcus Elving och 
Roland Färdmar. Dessa kla-
rade vi tyvärr inte av att ersät-
ta i kommande rekryteringar, 
erkänner Jarl som dock bara 
var politiskt ansvarig fram till 
1998.

Krafttag
Runt hörnet väntade näm-
ligen nya utmaningar. 
1998-2006 var Jarl Karlsson 
ordförande för Vård- och om-
sorgsnämnden. Detta skötte 
han parallellt med rollen som 
överförmyndare.

– Det krävdes krafttag. 
Försörjningsstödet (socialbi-
drag) hade skenat de senas-
te åren och det var dags att 
tänka nytt. Jag hade ju varit 
med ett tag, vilket gjorde mig 
lämpad för uppdraget att hit-
ta nya lösningar. Vi halvera-
de försörjningsstödet på åtta 
år, inte genom att bli tuffare, 
utan med hjälp av engagerad 
personal som i dialog med 
berörda lyckades fi nna en väg 
tillbaka.

Ett år innan valet medde-
lade Inga-Lill Andersson att 
hon inte stod till förfogande 
som Kommunstyrelsens ord-
förande under nästa mandat-
period. Valberedningens ord-
förande hos S var Lars-Ove 
Hellman.

– Jag minns att han ring-
de mig och ville prata. Jag 
förstod direkt vad det hand-

lade om. Skolan kunde jag, 
vård- och omsorg kände jag 
mig också trygg inom, men 
som Kommunstyrelsens ord-
förande ska du också vara en 
samhällsbyggare och Ale stod 
inför en gigantisk infrastruk-
turutbyggnad vilket gjorde 
beslutet lite svårare. Jag fun-
derade någon dag, men kände 
att jag hade stort förtroende i 
partiet och tackade ja. 

Det blev en intensiv man-
datperiod, där Ale stod i stän-
dig byggröra. Projektet Ba-
naVäg i Väst invigdes 2 maj 
1997. Ett stort ögonblick för 
Jarl Karlsson.

– Det var en fråga som 
följt med i politiken i decen-
nier och att få vara med om 
det första spadtaget kändes 
nästan overkligt. Äntligen var 
vi igång och samarbetet med 
Trafi kverket var suveränt. 
Jag beundrade projektledare 
Bo Larsson som inte alltid 
var lätt att tas med, men var-
je gång vi avslutade ett möte 
var vi ändå överens. Projektet 
innebar att vi fi ck chansen att 
sanera marken längs Göta älv 
mellan Surte och Bohus. Sta-
ten satsade 300 miljoner och 
Ale kommun 10. Vi räddade 
älven från tonvis av gifter. 
Tack vare BanaVäg i Väst 
öppnades en möjlighet att 
hjälpa Alebacken. Överskotts-
massor förlängde backen och 
intäkter från projektet gjorde 
det möjligt att stötta fören-
ingen så att nya snökanoner 
och en ny lift kunde förverkli-
gas. Nu är Alebacken och dess 
eldsjälar en av kommunens 
främsta marknadsförare, be-
rättar Jarl Karlsson.

Stora Viken
Ett av hans största och vikti-
gaste beslut kom i samband 
med vägutbyggnaden. Ale 
kommun hade under fl era år 
fört diskussioner med Tra-
fi kverket om behovet av en 
trafi kplats i Stora Viken. Jarl 
Karlsson fi ck i uppdrag att 
slutföra förhandlingen.

– Notan slutade på 25 mil-

joner kronor, men den inves-
teringen har redan betalat sig. 
Klädkällarens etablering hade 
aldrig blivit av om inte över-
farten blivit verklighet och 
idag står företaget för ett stort 
infl öde av handel till Ale. Ett 
industriområde kommer att 
växa fram på höjden bakom 
Klädkällaren och boende i nya 
bostadsområden i södra Nö-
dinge får en snabbare utfart 
på E45, säger Jarl Karlsson.

Inget val
Det blåste också en del kalla 
vindar. Ale-Surte Bandy-
klubbs projekt med en inom-
husarena fi ck problem med 
fi nanserna och en konkurs 
hotade.

– Klubben hade en övertro 
på sin förmåga och kalkylen 
för driften var överdrivet po-
sitiv. Kommunen hade inget 
val och tvingades köpa bandy-
huset. Idag kan vi konstatera 
att vi trots allt har fått den bil-
ligaste bandyarenan med tak, 
säger Karlsson som inte heller 
kom vidare med en planerad 
utbyggnad för Ale Torg.

– Det förslag som presen-
terades då hävdar jag var för 
stort vid den aktuella tidpunk-
ten, därför gick vi inte vidare. 
Men det fanns fl er idéer och 
varför det runnit sirap i pro-
cessen för att bygga nya bo-
städer vid gymnasiekullen 
förstår jag däremot inte.

Utmaningen som Kom-
munstyrelsens ordförande 
blev inte lättare av att han 
2007 drabbades av en stroke 
och blev sjukskriven, först på 
heltid sen på deltid i nästan ett 
och ett halvt år.

– Jag fattade inte vad det 
handlade om och var uppgi-
ven, men min fru, kommun-
direktör Stig Fredriksson, 
erfarna partikamrater som 
Hasse Andersson och Ela-
ine Björkman med fl era gav 
mig framtidstron tillbaka. Jag 
är enormt tacksam än idag 
för vad de gjorde för mig un-
der denna tuffa tid, säger Jarl 
Karlsson.

Jarl Karlsson hävdar att beslutet att köpa trafikplatsen i Stora 
Viken är hans viktigaste under perioden som Kommunstyrel-
sens ordförande. Trafikverket ville egentligen inte ha den, men 
för 25 miljoner kronor byggdes överfarten som borgade för att 
Klädkällaren vågade öppna sin framgångsbutik 2013.
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Skickligaste debattören: 
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kan sätta samma knorr på ett 
inlägg som han”. 
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”Jag får väl säga min trä-
tobroder Jan A Pressfeldt 
(AD) som jag sällan tycker har 
haft rätt”.
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under min tid som kommu-
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Aktiviteter för företagare & 

After Work för företagare
25/9 After Work med Näringslivsrådet,  
Nyföretagarcentrum och Företagare 
i Ale. Mongolisk Buffe på Mr Johansson.  

Ingen föranmälan

Företagsinfo på biblioteket
Bibliotekets företagsinformation finns på andra 
våningen på Ale bibliotek i Nödinge. Här finns 
böcker, tidskrifter och annat informationsmaterial 
om företagande. UC select är en affärsdatabas med 
utförlig information om Sveriges alla företag och 
organisationer. Här finns bokslutsuppgifter, nyckeltal, 
antal anställda, UC riskklass, koncerninformation 
och beräknad omsättning. Ett verktyg för analys, 
marknadsbearbetning och försäljning.

Skatteverket information till nya företagare

Anmälan på www.skatteverket.se

Starta Företags kurs 7 tillfällen  
 

Anmälan på www.businessregion.se

Female Kvinnliga Nätverket

mentorprogrammet, Anita Tilgmann och Paula Örn.
Anmälan till lisa.esberg@ale.se

Starta Företag Dagen

arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, 

Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket. 
Anmäl dig på www.verksamt.se

Bokföring 

Skatteverket  går igenom avdragsgilla kostnader, 
skattekontot, debet och kredit och hur du sköter 
din bokföring samt hur du läser din balans och 
resultatrapport. Anmälan på www.almi.se

Konfidentiell kostnadsfri rådgivning kontakta lena.
wingbro@nyforetagarcentrum.se. tel 0704-800444
Mer information för företagare i Ale Kommun besök  
www.ale.se

Nyhet!

AUGUSTI

SEPTEMBER

Grundskolorna och grundsärskolan startar måndag den 18 augusti. Även gymnasieskolan startar 
den 18 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. 

Grundsärskolan

och skolskjuts går enligt schema. 

Surteskolan

på skolgården (vid regn i idrottshallen) för en kort 
samling, därefter går alla till sina klassrum. 

Bohusskolan

Nödingeskolan 

och med tisdag.

Kyrkbyskolan

och med tisdag.

Da Vinciskolan 

Nolskolan

Skoldag enligt schema.

Himlaskolan

på skolgården för samtliga, därefter går alla till sina 

Aroseniusskolan 

Madenskolan 

Älvängenskolan 

Garnvindeskolan

och med tisdag. 

Alboskolan

(Vid regn i idrottshallen).

Ale gymnasium 

Inför det nya läsåret

subventionerade skolkorten att gälla och ersattes 

som går i en skola utanför Ale kommun får inte köpa 
vinterskolkort (de kan bara användas inom Ale kommun 

hänvisas istället till Västtrafiks ordinarie utbud av 
periodkort för ungdom.

Förra läsårets skolkort gäller från terminstarten till och 

Ansökan om skolskjuts och skolkort
Blanketter för ansökan om olika former av skolskjuts, 
kostnadsfria skolkort och vinterskolkort till kommunalt 
självkostnadspris finns på www.ale.se/blanketter.
Ansökan om skolskjuts och kostnadsfria skolkort gäller 
som vanligt bara för ett läsår i taget och måste sökas på 
nytt inför varje nytt läsår.

Upplysningar
Från och med tisdagen den 5 augusti besvarar 
kommunens skolskjutshandläggare frågor om 

Läs mer om skolskjuts och skolkort på Ale kommuns 

Skolskjuts och busskort för grundskolan
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”Bättre för varje år”
– Ungdomar från sju länder utvecklade idéer
KROKHOLMEN/NÖDINGE.
Professor Roger Mumby 
Croft har varit med och 
utvecklat Ales entrepre-
nörsutbildning sedan 
starten 2001.

De senaste åren har 
konceptet inte behövt 
ändras, ändå tvekade han 
inte när årets deltagare 
hade presenterat sina 
affärsidéer.

– Det blir fortfarande 
bara bättre för varje år. 
Nu vågar ungdomar ta 
sig an de stora och svåra 
frågorna såsom svält och 
miljöhoten.

21 deltagare från sju olika na-
tioner, 17-26 år gamla, strå-
lade samman under en vecka 
på Krokholmen norr om 
Marstrand. Under ledning av 
pedagogerna Dennis Larsen 
och Nicolette Michels, War-
wick University, utbildades de 
i kreativt och entreprenöriellt 
tänkande. I uppgift fi ck de att 
utveckla en affärsidé. 
Den internationella entre-
prenörsutbildningen som Ale 
kommun har bedrivit sedan 
2001 hade denna gång för för-
sta gången lyckats få med två 
ungdomar från Egypten.

– Det var Erik Lidberg, 
tidigare kommunchef i Ale, 
som tipsade mig om utbild-
ningen. Entreprenörer är 
verkligen något som vårt nya 
Egypten behöver och därför 
lockade jag hit två ungdomar, 
berättar Moataz Ali som till 
vardags jobbar för Volvo i 
Torslanda.

De egyptiska deltagarna 

gjorde starka intryck under 
utbildningen som de såg ur 
ett större perspektiv.

– Jag är van vid att skolan 
begränsar vår kreativitet och 
att lärarna styr oss i en be-
stämd riktning. Här har det 
varit precis tvärtom. Att få 
tänka fritt skapar kreativitet. 
Detta är precis vad vi behöver 
i Egypten. Entreprenörsanda 
och samverkan. Om du ska 
fl ytta på en bil ensam är det 
tungt, men om man hjälps åt 
att knuffa på går det lättare. 
Under den här veckan har 
jag lärt mig mycket om att 
samarbeta, säger Moataz 
Roushdy, 20.

Kamraten från Egypten, 
Salma Essam, var tårögd 
när hon efter presentationen 
konstaterade att hon kommer 
resa hem med ett helt nytt 
självförtroende.

– Framför allt har jag lärt 
mig att det inte bara fi nns ett 
sätt som är rätt, utan att det 
fi nns fl era alternativ. Jobba 
hårt och tro på det du gör, så 
blir det rätt till sist  ändå.

Mixade grupper
Deltagarna delades in i in-
ternationellt mixade grupper 
och numera utgör språket 
inget hinder.

– Jag är så otroligt impone-
rad över vilken bra engelska 
alla talar här. Jag får verkligen 
tänka mig för, skrattade Han-
nah Rogers, 17, från Oxford. 
Upplägget för utbildningen 
är bra och det kommer jag ha 
nytta av i framtida universi-
tetsstudier.

Så här håller det på. Alla 
deltagare öser beröm över 
YEE. Alice Valeri från Ita-
lien som var rädd för att både 
kunskaperna och språket 
skulle vara otillräckliga fi ck 

till och med förnyad stu-
dielust.

– Egentligen vill jag inte 
söka till universitetet. Jag vill 
måla och ägna mig åt konst, 
men mina föräldrar har för-
sökt övertyga mig om hur 
svårt det är att överleva som 
konstnär. Nu är jag sugen på 
att åka till England och ut-
veckla språket, jobba lite och 
kanske studera där i framti-
den.

Johan Lindén, 17, en av 
sju svenska deltagare satte 
fi ngret på en annan värdefull 
poäng med utbildningen.

– För en vecka sedan kände 
jag ingen här, nu känner jag 
alla. Det har varit en väldigt 
lärorik tid och även om det 
inte blev särskilt många tim-
mars sömn sista natten så har 
det varit värt det.

Under veckan på Krokhol-
men gästades projektet av två 
företagare, Peter Tifeldt och 
Paal Evjent. Den sistnämnde 
höll ett timlångt föredrag om 
vikten av en positiv attityd. 
Det är ett innehåll som de-
fi nitivt hör hemma i utbild-
ningen.

– Alla är egentligen födda 
som vinnare och som barn 
oroar man sig väldigt lite. 
Barn lever här och nu. Det 
är först när alla börjar tala 

om för oss vad vi inte är bra 
på och vilka begränsningar vi 
har som vår entreprenörsan-
da tar skada. Kan vi behålla 
ett positivt bemötande till 
vår omgivning ger vi energi 
istället för att belasta. Det är 
bara att gå till sig själv. Vilka 
umgås du helst med, positiva 
eller negativa människor? Nu 
är det tyvärr inte så enkelt 
att alltid vara positiv. Livet 
prövar oss ofta och då är det 
särskilt viktigt att i alla fall 
vara medveten om det och 
försöka hålla huvudet högt. 
Vi behöver ständigt påminna 
varandra om att vara positi-
va, sa Paal Evjent som fi ck 
ta emot en lång applåd efter 
föredraget.

Sex utvecklade affärsidéer 
presenterades i Ale gymna-
sium under fredagseftermid-
dagen. Paula Örn (S), vice 

ordförande i Kommunstyrel-
sen hälsade åhörarna och del-
tagarna välkomna.

– Som vanligt ser vi fram 
mot att få lyssna till era idé-
er. Det är alltid givande och 
vi har ju drivit YEE i 14 år 
så jag vet att vi kommer bli 
imponerade. Det har vi alltid 
blivit och vi är mycket stolta 
över projektet.

Det blev hon – och fl er 
med henne – även detta år. 
Affärsidéerna behandlade tuf-
fa och angelägna ämnen som 
svälten i Afrika, energiför-
sörjning via turbiner, utveck-
lad frukt- och grönsaksodling 
i Moldavien för export, kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte 

via nätet för att bland annat 
öka förståelsen för varandra 
och skapa nya jobb, stimule-
rande kosttillskott för trötta 
elever, samt ett koncept för 
gröna rekreationsytor i stor-
städer med start i Tokyo.

– Vad säger man? Ni har 
bevisat både för oss och för 
er själva att ni kan utveckla en 
idé och argumentera för den. 
Ni vet till och med hur ni ska 
fi nansiera den. Jag är impo-
nerad av era ämnesval. Det 
är många svåra frågor, men 
ni har lösningar och det är ni 
som är framtiden så jag är inte 
ett dugg orolig, avslutade Ro-
ger Mumby Croft.

YEE – UNGA ENTREPRENÖRER I NYA EUROPA

Startade: 2001 efter en idé 
av Anders Helsing, Kjell Lund-
gren och Roger Mumby Croft.
Syfte: Att lära ungdomar att 
tänka kreativt och i nya ba-
nor. Deltagarna delas in i in-
ternationellt mixade grupper, 
vilket också utvecklar språket 
och samarbetsförmågan.
Målgrupp: Ungdomar i åldern 
17-24 år.
Rekrytering: Ale kommun har 
som arrangör ett antal platser 
i utbildningen, vilka kan sökas 
av intresserade ungdomar i 
gymnasieåldern. Relationer 
till vänorter i Italien och 
Tyskland har skapat relatio-
ner till andra länder. Numera 
kommer deltagare också från 

England, Polen, Ryssland och 
Moldavien. I år deltog två 
ungdomar från Egypten.
Plats: Krokholmen. De första 
åren genomfördes utbildning-
en ombord på segelfartyget 
Westkust.
Kursens upplägg: Teori varvat 
med grupparbete samt team-
bildande aktiviteter. Utbild-
ningen sker på engelska.
Övrigt: YEE hette från början 
Morgondagens entreprenörer 
och har genomförts även i 
Moldavien 2010, 2012 och 
i Botswana 2013. Konceptet 
har också använts för att sti-
mulera arbetslösa ungdomar 
samt elever på vård- och 
omsorgsprogrammet.

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

Kreativitet. Paul Evjent inspirerade deltagarna när de utformade sina affärsidéer ute på Krokholmen.

Paula Örn (S) hälsade välkom-
men till Ale Kulturrum.

Moataz Roushdy var en av två deltagare från Egypten. Han menar 
att entreprenörskap är precis vad hans land är i behov av.

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

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f d Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

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

Skolstart  

på Lärlingsgymnasiet
Upprop för år 1 fredag 22/8 kl. 10.00

 Upprop för år 2 torsdag 21/8 kl. 10.00

Upprop för år 3 ondsdag 20/8 kl. 10.00

Välkomna alla elever!
Hälsningar personalen som längtat efter er!

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670
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”Bättre för varje år”
– Ungdomar från sju länder utvecklade idéer
KROKHOLMEN/NÖDINGE.
Professor Roger Mumby 
Croft har varit med och 
utvecklat Ales entrepre-
nörsutbildning sedan 
starten 2001.

De senaste åren har 
konceptet inte behövt 
ändras, ändå tvekade han 
inte när årets deltagare 
hade presenterat sina 
affärsidéer.

– Det blir fortfarande 
bara bättre för varje år. 
Nu vågar ungdomar ta 
sig an de stora och svåra 
frågorna såsom svält och 
miljöhoten.

21 deltagare från sju olika na-
tioner, 17-26 år gamla, strå-
lade samman under en vecka 
på Krokholmen norr om 
Marstrand. Under ledning av 
pedagogerna Dennis Larsen 
och Nicolette Michels, War-
wick University, utbildades de 
i kreativt och entreprenöriellt 
tänkande. I uppgift fi ck de att 
utveckla en affärsidé. 
Den internationella entre-
prenörsutbildningen som Ale 
kommun har bedrivit sedan 
2001 hade denna gång för för-
sta gången lyckats få med två 
ungdomar från Egypten.

– Det var Erik Lidberg, 
tidigare kommunchef i Ale, 
som tipsade mig om utbild-
ningen. Entreprenörer är 
verkligen något som vårt nya 
Egypten behöver och därför 
lockade jag hit två ungdomar, 
berättar Moataz Ali som till 
vardags jobbar för Volvo i 
Torslanda.

De egyptiska deltagarna 

gjorde starka intryck under 
utbildningen som de såg ur 
ett större perspektiv.

– Jag är van vid att skolan 
begränsar vår kreativitet och 
att lärarna styr oss i en be-
stämd riktning. Här har det 
varit precis tvärtom. Att få 
tänka fritt skapar kreativitet. 
Detta är precis vad vi behöver 
i Egypten. Entreprenörsanda 
och samverkan. Om du ska 
fl ytta på en bil ensam är det 
tungt, men om man hjälps åt 
att knuffa på går det lättare. 
Under den här veckan har 
jag lärt mig mycket om att 
samarbeta, säger Moataz 
Roushdy, 20.

Kamraten från Egypten, 
Salma Essam, var tårögd 
när hon efter presentationen 
konstaterade att hon kommer 
resa hem med ett helt nytt 
självförtroende.

– Framför allt har jag lärt 
mig att det inte bara fi nns ett 
sätt som är rätt, utan att det 
fi nns fl era alternativ. Jobba 
hårt och tro på det du gör, så 
blir det rätt till sist  ändå.

Mixade grupper
Deltagarna delades in i in-
ternationellt mixade grupper 
och numera utgör språket 
inget hinder.

– Jag är så otroligt impone-
rad över vilken bra engelska 
alla talar här. Jag får verkligen 
tänka mig för, skrattade Han-
nah Rogers, 17, från Oxford. 
Upplägget för utbildningen 
är bra och det kommer jag ha 
nytta av i framtida universi-
tetsstudier.

Så här håller det på. Alla 
deltagare öser beröm över 
YEE. Alice Valeri från Ita-
lien som var rädd för att både 
kunskaperna och språket 
skulle vara otillräckliga fi ck 

till och med förnyad stu-
dielust.

– Egentligen vill jag inte 
söka till universitetet. Jag vill 
måla och ägna mig åt konst, 
men mina föräldrar har för-
sökt övertyga mig om hur 
svårt det är att överleva som 
konstnär. Nu är jag sugen på 
att åka till England och ut-
veckla språket, jobba lite och 
kanske studera där i framti-
den.

Johan Lindén, 17, en av 
sju svenska deltagare satte 
fi ngret på en annan värdefull 
poäng med utbildningen.

– För en vecka sedan kände 
jag ingen här, nu känner jag 
alla. Det har varit en väldigt 
lärorik tid och även om det 
inte blev särskilt många tim-
mars sömn sista natten så har 
det varit värt det.

Under veckan på Krokhol-
men gästades projektet av två 
företagare, Peter Tifeldt och 
Paal Evjent. Den sistnämnde 
höll ett timlångt föredrag om 
vikten av en positiv attityd. 
Det är ett innehåll som de-
fi nitivt hör hemma i utbild-
ningen.

– Alla är egentligen födda 
som vinnare och som barn 
oroar man sig väldigt lite. 
Barn lever här och nu. Det 
är först när alla börjar tala 

om för oss vad vi inte är bra 
på och vilka begränsningar vi 
har som vår entreprenörsan-
da tar skada. Kan vi behålla 
ett positivt bemötande till 
vår omgivning ger vi energi 
istället för att belasta. Det är 
bara att gå till sig själv. Vilka 
umgås du helst med, positiva 
eller negativa människor? Nu 
är det tyvärr inte så enkelt 
att alltid vara positiv. Livet 
prövar oss ofta och då är det 
särskilt viktigt att i alla fall 
vara medveten om det och 
försöka hålla huvudet högt. 
Vi behöver ständigt påminna 
varandra om att vara positi-
va, sa Paal Evjent som fi ck 
ta emot en lång applåd efter 
föredraget.

Sex utvecklade affärsidéer 
presenterades i Ale gymna-
sium under fredagseftermid-
dagen. Paula Örn (S), vice 

ordförande i Kommunstyrel-
sen hälsade åhörarna och del-
tagarna välkomna.

– Som vanligt ser vi fram 
mot att få lyssna till era idé-
er. Det är alltid givande och 
vi har ju drivit YEE i 14 år 
så jag vet att vi kommer bli 
imponerade. Det har vi alltid 
blivit och vi är mycket stolta 
över projektet.

Det blev hon – och fl er 
med henne – även detta år. 
Affärsidéerna behandlade tuf-
fa och angelägna ämnen som 
svälten i Afrika, energiför-
sörjning via turbiner, utveck-
lad frukt- och grönsaksodling 
i Moldavien för export, kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte 

via nätet för att bland annat 
öka förståelsen för varandra 
och skapa nya jobb, stimule-
rande kosttillskott för trötta 
elever, samt ett koncept för 
gröna rekreationsytor i stor-
städer med start i Tokyo.

– Vad säger man? Ni har 
bevisat både för oss och för 
er själva att ni kan utveckla en 
idé och argumentera för den. 
Ni vet till och med hur ni ska 
fi nansiera den. Jag är impo-
nerad av era ämnesval. Det 
är många svåra frågor, men 
ni har lösningar och det är ni 
som är framtiden så jag är inte 
ett dugg orolig, avslutade Ro-
ger Mumby Croft.

YEE – UNGA ENTREPRENÖRER I NYA EUROPA

Startade: 2001 efter en idé 
av Anders Helsing, Kjell Lund-
gren och Roger Mumby Croft.
Syfte: Att lära ungdomar att 
tänka kreativt och i nya ba-
nor. Deltagarna delas in i in-
ternationellt mixade grupper, 
vilket också utvecklar språket 
och samarbetsförmågan.
Målgrupp: Ungdomar i åldern 
17-24 år.
Rekrytering: Ale kommun har 
som arrangör ett antal platser 
i utbildningen, vilka kan sökas 
av intresserade ungdomar i 
gymnasieåldern. Relationer 
till vänorter i Italien och 
Tyskland har skapat relatio-
ner till andra länder. Numera 
kommer deltagare också från 

England, Polen, Ryssland och 
Moldavien. I år deltog två 
ungdomar från Egypten.
Plats: Krokholmen. De första 
åren genomfördes utbildning-
en ombord på segelfartyget 
Westkust.
Kursens upplägg: Teori varvat 
med grupparbete samt team-
bildande aktiviteter. Utbild-
ningen sker på engelska.
Övrigt: YEE hette från början 
Morgondagens entreprenörer 
och har genomförts även i 
Moldavien 2010, 2012 och 
i Botswana 2013. Konceptet 
har också använts för att sti-
mulera arbetslösa ungdomar 
samt elever på vård- och 
omsorgsprogrammet.

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

Kreativitet. Paul Evjent inspirerade deltagarna när de utformade sina affärsidéer ute på Krokholmen.

Paula Örn (S) hälsade välkom-
men till Ale Kulturrum.

Moataz Roushdy var en av två deltagare från Egypten. Han menar 
att entreprenörskap är precis vad hans land är i behov av.

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

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f d Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

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

Skolstart  

på Lärlingsgymnasiet
Upprop för år 1 fredag 22/8 kl. 10.00

 Upprop för år 2 torsdag 21/8 kl. 10.00

Upprop för år 3 ondsdag 20/8 kl. 10.00

Välkomna alla elever!
Hälsningar personalen som längtat efter er!

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670

TILLSAMMANS 

MED NÄR-

INGSLIVET

Dags att bota
ungdoms- 

arbetslösheten!
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SKEPPLANDA. Först 
försvann Folktandvår-
den, i våras lämnade 
även vårdcentralen in 
nycklarna.

Den närmare 3 000 
kvadratmeter stora fast-
igheten på Albotorget 
gapar därför tom.

– Vi jobbar aktivt 
för att hitta en ny 
hyresgäst, säger Frida 
Ahnstedt uthyrningsan-
svarig på Hemsö.

Hemsö har specialiserat sig 
på offentliga verksamhetslo-
kaler, som bland annat sko-
lor, vårdcentraler och äldre-
boenden. Företaget förvaltar 
fastigheter, inte bara i Sveri-
ge, utan även i Finland och i 
Tyskland.

– Vi är i ständig kontakt 
med operatörer som bedri-
ver verksamhet inom dessa 
branscher och stämmer av 
deras behov. Tyvärr har vi 
inte lyckats hitta någon ny 
hyresgäst till Skepplanda. Vi 
har pratat med ett par intres-

senter för privata vårdföre-
tag, men mer än så har det 
inte blivit. Dessutom har vi 
annonserat lokalen i olika 
forum, förklarar Frida Ahn-
stedt.

Trevliga lokaler
– Det vore naturligtvis jät-
tebra om vi kunde få igång 
någon typ av verksamhet i 
huset. Det är ljusa och väl-
digt trevliga lokaler. Alla vet 
vad som händer med ett hus 
som står tomt. Vi vill hålla 
Skepplanda levande och där-
för är det viktigt att en sådan 

här centralt belägen fastighet 
inte står öde alltför länge, sä-
ger Frida Ahnstedt.

Kan ni tänka er någon 
annan typ av verksamhet 
i huset än just skola, vård 
och omsorgsföretag?

– Självklart kan vi det! Vi 
är fl exibla, det måste man 
vara. En tom lokal gynnar 
inte någon, så allt är möj-
ligt. Jag vet att det fi nns väl-
digt många småföretagare 
i bygden, så varför inte ett 
kontorshotell? Det är ett an-
vändningsområde som man 
skulle kunna tänka sig.

Hemsö drabbades också 
av en vakans i Älvängen när 
vårdcentralen och Folktand-
vården sökte sig till den nya 
handelsplatsen i slutet av 
förra året. Strax före somma-
ren fi ck Hemsö emellertid 
klart med en ny hyresgäst.

– Vi har skrivit ett avtal 
med Ale kommun. Det är 
Komvux som fl yttar in. Om-
byggnationen är i full gång 
och vid årsskiftet ska lokaler-
na vara anpassade fullt ut för 
den nya verksamheten, säger 
Frida Ahnstedt.

JONAS ANDERSSON

Hemsös fastighet på Albotorget i Skepplanda, där Folktandvården och Närhälsan tidigare husera-
de, gapar tom. Arbetet med att hitta en ny hyresgäst pågår för fullt.

– Centrumfastighet gapar tom
Söker ny hyresgäst till Albotorget
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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 5 augusti
Försök till inbrott
Försök till inbrott på Bohus-
höjdsvägen i Bohus. Okända 
gärningsmän bryter på listen 
till balkongdörren.

Fredag 8 augusti
Inbrott
Pågående inbrott i en con-
tainer på en byggarbetsplats 
på Göteborgsvägen i Surte. 
Ett vittne ser hur två män 
bryter sig in i en container 
innehållande maskiner och 
verktyg. De plockar med 
sig en del gods och lämnar 
platsen i en liten vit bil. 
Polisen kan en stund senare 
lokalisera bilen och männen 
en bit därifrån. I bilen hittas 
en del av det stulna godset 
och männen tas med in till 
polisstationen för förhör.

Stöld på Hotel Surte. 
Någon tar sig in på målsä-
gandes rum och tillgriper 
diverse gods då vederbö-
rande ligger och sover.

Skadegörelse på Ale Kul-
turrum. Femton fönsterrutor 
krossas.

En kvinna blir påkörd av 
en bil i Nödinge. Det sker 
avsiktligt och ärendet rubri-
ceras som misshandel. Kvin-
nan får lättare skador.

En anmälan om ska-
degörelse och olaga hot i 
Nödinge. Målsägande, en 
25-årig man från Surte, 
uppvaktas av två män då 
han sitter i sin bil. En av 
männen riktar ett hot. Den 
andra mannen hoppar upp 
på motorhuven vilket senare 
leder till att framrutan 
spricker på målsägandes 
fordon.

Ale växer, fl er invånare 
och tätare bebyggel-
se. Positivt men också 

en grogrund för mörkare 
krafter. Vi tar oss fort till 
Göteborg via E45 och pen-
deln men lika kvickt tar sig 
icke önskvärda personer och 
preparat hit. Det är tyvärr 
logiskt att alkohol-lang-
ning till minderåriga och 
drogförsäljning söker sig 
till underlaget. En växande 
kommun med fl era större 
områden är utsatt. Polisen 
själva vittnar om en ökad 
droganvändning i Ale och 
alkoholdebut sker i yngre 
åldrar. Partiet framtid i Ale 
summerar en längre tid av 
ökad otrygghet. Skrikande 
bildäck på nätterna och 
okända bilar och människor 
i våra orter som ger en 
gnagande otrygghet. När 
det gäller drogpåverkan vid 
brott så är det en färskva-
ra. Möjligheten att påvisa 
droger i kroppsvätskor avtar 
i regel snabbt med tiden. 

Det är inte Alepolitikens 
mandat att bestämma om 
att etablera polisstation och 
närpolis men eftersom de 
fl esta partier har anslutit 
sig till vår Ale-modell att 
försöka komma överens så 
uppmanar Framtid i Ale alla 
partier att ta ställning för att 
försöka få hit Aleplacerad 
polis med närpolisverksam-
het. Vi behöver polis som 
vet var Peter Tifeldt (förra 
veckans Alekuriren) bor 
när han och grannar utövar 
grannsamverkan, som kän-
ner till skogsvägarna, som 
känner till orosmomenten 
och inte minst har en nära 
dialog med kommuninvå-
nare. 

Framtid i Ale vill ha ett 
ställningstagande för polis i 
Ale där alla partier gör ge-
mensam sak och uppvaktar 
beslutande instans.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Ale
behöver 
polisen

www.volkswagen.se

Bränsleförbrukning blandad körning 4-4,1 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.

* 

En helt ny bil där design, innovation, prestanda och säkerhet  
samspelar på ett oslagbart sätt. Varmt välkommen till oss. 
 
När: lördag 16 augusti kl 12:00–15:00
Var: Bilab, Trollhättevägen 18 i Kungälv

Snart. Nu.
Se nya Passat före alla andra.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

SKEPPLANDA. Allt var 
precis som vanligt 
på hembygdsdagen i 
Skepplanda.

Solen sken och folk 
vallfärdade till Grönköp.

Brödkakorna sålde 
slut redan första tim-
men.

Sol och Grönköp hör på 
något sätt ihop. Skepplanda 
Hembygdsförening har för 
vana att bjuda på vackert vä-
der, så även den här gången.

Arrangemanget tog sin 
början klockan 12, men långt 
innan dess började bilar 
strömma till. Förväntansful-
la besökare behövde inte bli 
besvikna. Det doftade gott 
från bakstugan där det bak-
ades bröd över öppen ugn. 
Varmt var det också i smed-
jan som höll öppen dagen till 
ära.

I ett av husen fanns det 
möjlighet att fynda på lopp-
marknaden. Utomhus sked-
de försäljning av diverse ting, 

bland annat växter, textil och 
honung. Därutöver gick det 
också att pröva lyckan i någ-
ra av de lotterier som arrang-
ören hade ordnat med.

I det stora serveringstältet 
ringlade sig kön periodvis 
lång. Det var många som vil-

le ta chansen att avnjuta den 
bryn- och äggost som serve-
rades till kaffet.

Det blev rakt igenom en 
lyckad tillställning där be-

sökarna kunde vända hemåt 
efter en trivsam lördagsför-
middag på Grönköp.

JONAS ANDERSSON

Lyckad tillställning på Grönköp

 Växter av olika slag fanns till försäljning. 

En hel del äldre, men också 
en och annan yngling besök-
te Skepplanda hembygdsgård 
i lördags. Här är det Milo från 
Skönningared som tar del av 
musikunderhållningen.

 Delar ur Spelmanslaget Kafferast underhöll med vackra toner. 
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SKEPPLANDA. Först 
försvann Folktandvår-
den, i våras lämnade 
även vårdcentralen in 
nycklarna.

Den närmare 3 000 
kvadratmeter stora fast-
igheten på Albotorget 
gapar därför tom.

– Vi jobbar aktivt 
för att hitta en ny 
hyresgäst, säger Frida 
Ahnstedt uthyrningsan-
svarig på Hemsö.

Hemsö har specialiserat sig 
på offentliga verksamhetslo-
kaler, som bland annat sko-
lor, vårdcentraler och äldre-
boenden. Företaget förvaltar 
fastigheter, inte bara i Sveri-
ge, utan även i Finland och i 
Tyskland.

– Vi är i ständig kontakt 
med operatörer som bedri-
ver verksamhet inom dessa 
branscher och stämmer av 
deras behov. Tyvärr har vi 
inte lyckats hitta någon ny 
hyresgäst till Skepplanda. Vi 
har pratat med ett par intres-

senter för privata vårdföre-
tag, men mer än så har det 
inte blivit. Dessutom har vi 
annonserat lokalen i olika 
forum, förklarar Frida Ahn-
stedt.

Trevliga lokaler
– Det vore naturligtvis jät-
tebra om vi kunde få igång 
någon typ av verksamhet i 
huset. Det är ljusa och väl-
digt trevliga lokaler. Alla vet 
vad som händer med ett hus 
som står tomt. Vi vill hålla 
Skepplanda levande och där-
för är det viktigt att en sådan 

här centralt belägen fastighet 
inte står öde alltför länge, sä-
ger Frida Ahnstedt.

Kan ni tänka er någon 
annan typ av verksamhet 
i huset än just skola, vård 
och omsorgsföretag?

– Självklart kan vi det! Vi 
är fl exibla, det måste man 
vara. En tom lokal gynnar 
inte någon, så allt är möj-
ligt. Jag vet att det fi nns väl-
digt många småföretagare 
i bygden, så varför inte ett 
kontorshotell? Det är ett an-
vändningsområde som man 
skulle kunna tänka sig.

Hemsö drabbades också 
av en vakans i Älvängen när 
vårdcentralen och Folktand-
vården sökte sig till den nya 
handelsplatsen i slutet av 
förra året. Strax före somma-
ren fi ck Hemsö emellertid 
klart med en ny hyresgäst.

– Vi har skrivit ett avtal 
med Ale kommun. Det är 
Komvux som fl yttar in. Om-
byggnationen är i full gång 
och vid årsskiftet ska lokaler-
na vara anpassade fullt ut för 
den nya verksamheten, säger 
Frida Ahnstedt.

JONAS ANDERSSON

Hemsös fastighet på Albotorget i Skepplanda, där Folktandvården och Närhälsan tidigare husera-
de, gapar tom. Arbetet med att hitta en ny hyresgäst pågår för fullt.

– Centrumfastighet gapar tom
Söker ny hyresgäst till Albotorget
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 5 augusti
Försök till inbrott
Försök till inbrott på Bohus-
höjdsvägen i Bohus. Okända 
gärningsmän bryter på listen 
till balkongdörren.

Fredag 8 augusti
Inbrott
Pågående inbrott i en con-
tainer på en byggarbetsplats 
på Göteborgsvägen i Surte. 
Ett vittne ser hur två män 
bryter sig in i en container 
innehållande maskiner och 
verktyg. De plockar med 
sig en del gods och lämnar 
platsen i en liten vit bil. 
Polisen kan en stund senare 
lokalisera bilen och männen 
en bit därifrån. I bilen hittas 
en del av det stulna godset 
och männen tas med in till 
polisstationen för förhör.

Stöld på Hotel Surte. 
Någon tar sig in på målsä-
gandes rum och tillgriper 
diverse gods då vederbö-
rande ligger och sover.

Skadegörelse på Ale Kul-
turrum. Femton fönsterrutor 
krossas.

En kvinna blir påkörd av 
en bil i Nödinge. Det sker 
avsiktligt och ärendet rubri-
ceras som misshandel. Kvin-
nan får lättare skador.

En anmälan om ska-
degörelse och olaga hot i 
Nödinge. Målsägande, en 
25-årig man från Surte, 
uppvaktas av två män då 
han sitter i sin bil. En av 
männen riktar ett hot. Den 
andra mannen hoppar upp 
på motorhuven vilket senare 
leder till att framrutan 
spricker på målsägandes 
fordon.

Ale växer, fl er invånare 
och tätare bebyggel-
se. Positivt men också 

en grogrund för mörkare 
krafter. Vi tar oss fort till 
Göteborg via E45 och pen-
deln men lika kvickt tar sig 
icke önskvärda personer och 
preparat hit. Det är tyvärr 
logiskt att alkohol-lang-
ning till minderåriga och 
drogförsäljning söker sig 
till underlaget. En växande 
kommun med fl era större 
områden är utsatt. Polisen 
själva vittnar om en ökad 
droganvändning i Ale och 
alkoholdebut sker i yngre 
åldrar. Partiet framtid i Ale 
summerar en längre tid av 
ökad otrygghet. Skrikande 
bildäck på nätterna och 
okända bilar och människor 
i våra orter som ger en 
gnagande otrygghet. När 
det gäller drogpåverkan vid 
brott så är det en färskva-
ra. Möjligheten att påvisa 
droger i kroppsvätskor avtar 
i regel snabbt med tiden. 

Det är inte Alepolitikens 
mandat att bestämma om 
att etablera polisstation och 
närpolis men eftersom de 
fl esta partier har anslutit 
sig till vår Ale-modell att 
försöka komma överens så 
uppmanar Framtid i Ale alla 
partier att ta ställning för att 
försöka få hit Aleplacerad 
polis med närpolisverksam-
het. Vi behöver polis som 
vet var Peter Tifeldt (förra 
veckans Alekuriren) bor 
när han och grannar utövar 
grannsamverkan, som kän-
ner till skogsvägarna, som 
känner till orosmomenten 
och inte minst har en nära 
dialog med kommuninvå-
nare. 

Framtid i Ale vill ha ett 
ställningstagande för polis i 
Ale där alla partier gör ge-
mensam sak och uppvaktar 
beslutande instans.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Ale
behöver 
polisen
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SKEPPLANDA. Allt var 
precis som vanligt 
på hembygdsdagen i 
Skepplanda.

Solen sken och folk 
vallfärdade till Grönköp.

Brödkakorna sålde 
slut redan första tim-
men.

Sol och Grönköp hör på 
något sätt ihop. Skepplanda 
Hembygdsförening har för 
vana att bjuda på vackert vä-
der, så även den här gången.

Arrangemanget tog sin 
början klockan 12, men långt 
innan dess började bilar 
strömma till. Förväntansful-
la besökare behövde inte bli 
besvikna. Det doftade gott 
från bakstugan där det bak-
ades bröd över öppen ugn. 
Varmt var det också i smed-
jan som höll öppen dagen till 
ära.

I ett av husen fanns det 
möjlighet att fynda på lopp-
marknaden. Utomhus sked-
de försäljning av diverse ting, 

bland annat växter, textil och 
honung. Därutöver gick det 
också att pröva lyckan i någ-
ra av de lotterier som arrang-
ören hade ordnat med.

I det stora serveringstältet 
ringlade sig kön periodvis 
lång. Det var många som vil-

le ta chansen att avnjuta den 
bryn- och äggost som serve-
rades till kaffet.

Det blev rakt igenom en 
lyckad tillställning där be-

sökarna kunde vända hemåt 
efter en trivsam lördagsför-
middag på Grönköp.

JONAS ANDERSSON

Lyckad tillställning på Grönköp

 Växter av olika slag fanns till försäljning. 

En hel del äldre, men också 
en och annan yngling besök-
te Skepplanda hembygdsgård 
i lördags. Här är det Milo från 
Skönningared som tar del av 
musikunderhållningen.

 Delar ur Spelmanslaget Kafferast underhöll med vackra toner. 

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

NUMMER 29         VECKA 33| 09

ALAFORS. Ale kommun 
vill och lär av allt att 
döma ta över huvud-
mannaskapet för Ledet-
vägen – Väg 1969.

Ärendet är ute på 
samråd.

– Nu går vi från ord till 
handling. Den politis-
ka ambitionen är att 
enkelrikta Ledetvägen 
och höja säkerheten för 
oskyddade trafi kanter, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(Ad).

Ett förslag till detaljplan för 
Ledetvägen är nu utställt för 
samråd med berörda sakäga-
re och myndigheter. Senast 
den 1 september ska even-
tuella synpunkter vara kom-
munen tillhanda.

– En ny detaljplan inne-
fattar bara vägområdet. Av 
den anledningen är detta ett 
så kallat enkelt planförfaran-

de där berörda sakägare och 
myndigheter ges möjlighet 
att lämna synpunkter, säger 
Elin Celik, planarkitekt Ale 
kommun.

– Jag räknar med att ären-
det kan gå upp i Samhälls-
byggnadsnämnden för anta-
gande vid årsskiftet.

För tillfället är det Tra-
fi kverket som har nyttjan-
derätt för Ledetvägen. Om 
huvudmannaskapet ändras så 
att Väg 1969 får kommunalt 
huvudmannaskap öppnas 
möjligheten till en rad åtgär-
der.

– Ledetvägen har stötts 
och blötts under många år. 
Beslutet skulle innebära att 
det kan byggas en ny gång- 
och cykelväg på den aktuella 
sträckan. Trafi kverket skju-
ter till en miljon kronor för 
ett sådant projekt, det har vi 
förhandlat fram. Dessutom 
kan kommunen själv ta be-
slut om att enkelrikta Ledet-
vägen. Exakt var enkelrikt-
ningen ska börja och sluta 
återstår dock att se, säger Jan 

A Pressfeldt.
– Helt klart är att något 

måste hända. Vi har många 
oskyddade trafi kanter, inte 
minst skolbarn, som rör sig 
på Ledetvägen varje dag. 
Tung trafi k, bland annat i 
form av bussar, kör i båda 
riktningarna. En förändring 
måste till, det får vara slutt-
jafsat nu, anser Pressfeldt.

Att bygga en rondell på 
Alingsåsvägen, vid gamla 
kiosken i Alafors, har 
diskuterats som en möjlig 
lösning för att dämpa has-
tigheten genom samhället. 
Hur blir det med den 
saken?

– Det ligger inte i denna 
detaljplanen, men diskussio-
ner förs i samband med att 
området håller på att ritas 
om. Den politiska viljan från 
den borgerliga majoriteten 
är att det ska anläggas en 
rondell på Alingsåsvägen, 
avslutar Jan A Pressfeldt. 

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Företagarna 
vill skapa bättre förut-
sättningar för att starta, 
driva, utveckla och äga 
företag i Sverige.

På torsdag arrange-
rar Företagarna Ale en 
valaktivitet i Medbor-
garhuset.

– De lokala politikerna 
ska få berätta om hur de 
vill påverka näringslivet 
i positiv riktning, säger 
Barbro Ericson, vice 
ordförande i föreningen.

Med anledning av det stun-
dande valet bjuder Företa-
garna Ale in sina medlem-
mar, och övriga också för 
den delen, till ett möte där 
fokus ligger på det lokala nä-
ringslivet.

– Det är i huvudsak små-

företagen som ser till att det 
skapas fl er arbetstillfällen i 
Sverige. Det utgör syftet och 
temat för kvällen, förklarar 
Barbro Ericson.

Representanter från samt-
liga politiska partier i Ale 
kommer att fi nnas på plats 
i Medborgarhuset. Kvällen 
inleds med en mingelstund 
där gästerna bjuds på lättare 
förtäring och dryck.

– Därefter tar vi plats i 
den stora salen. Varje par-
ti kommer att under några 
minuter få presentera sitt 
budskap och sina tankar om 
det lokala näringslivet. När 
det är klart så blir det fråge-
stund. Vi har hyrt in en mo-
derator från Stockholm som 
ska lotsa oss igenom kvällen, 
berättar Barbro Ericson.

Om någon har glömt 
att anmäla sig, fi nns det 
fortfarande platser kvar?

– I semestertider är det 
lätt att missa en sådan här 
inbjudan. De som är intres-
serade och vill komma är 
hjärtligt välkomna att höra 
av sig till mig så löser vi det, 
avslutar Barbro Ericson.

JONAS ANDERSSON

Barbro Ericson, Företagar-
na Ale.

– Företagarna bjuder in till valaktivitet
Fokus på det lokala näringslivet

Ledetvägen, Väg 1969, genom Alafors är ute på samråd och mycket tyder på att Ale kommun 
övertar huvudmannaskapet från Trafikverket. Det i sin tur öppnar nya möjligheter att kunna en-
kelrikta vägen.

Ledetvägen får kommunalt huvudmannaskap
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GATTTIS TILL 13 RÄTT PÅ TIPSET TILL ER SOM KÖPTE ANDELAR I LÖRDAGS

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-
förseningar. Priserna gäller t o m 17/8 -2014 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 
varje dag

Gäller 13/8–17/8 2014

Det lönar sig! 
Bra priser på vardagsvaror.

KLIPP!

3990
/st

KYCKLINGBRÖSTFILÉ 
Rose Poultry. 900 g. Fryst.

Jfr. pris 44:33/kg. 
Max 2 köp/hushåll!

KLIPP!

10:-/st

KLIPP!

10:-/st

KLIPP!

KLIPP!
MINST 25% RABATT

KLIPP!

SKOGAHOLMSLIMPA
Skogaholm. 775 g. Skivad.

Jfr. pris 12:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll!

2 för

FYLLDA OLIVER
ICA. 240 g.

Jfr. pris 53:57-52:82/kg utan spad.  

DIGESTIVE
ICA. 400 g.

Jfr. pris 25:00/kg.  

FALUKORV
ICA. 800 g. Ring.
Jfr. pris 24:88/kg.

/st

15:-

20:-/st
RÄKOR MED SKAL

ICA. 500 g. 90-120. Fryst.
Jfr. pris 40:00/kg.  

Max 2 köp/hushåll!
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SKEPPLANDA. Lördagen 
den 30 augusti rullar 
veteranmopeder in på 
Albotorget.

Det blir premiär för 
Skepplandarallyt.

– Arrangemanget 
avser i första hand 
veteranmoppar, säger 
initiativtagaren Jonas 
Molin.

Jonas Molin har själv två mo-
peder av äldre modell hem-
ma i garaget. Eftersom han 
vet att det ordnas liknande 
rally på andra platser i landet 
tyckte han det var dags att 
sätta Skepplanda på kartan.

– Budskapet har spridits 
på sociala medier, forum där 
sådana som jag håller koll. 
Intresset är stort.

Hur många deltagare 
räknar du med?

– Låt mig gissa på 30-50 
moppar. Jag hoppas på det i 
alla fall.

Samling sker på Café 
Molin och efter intagen 
frukost beger sig gänget till 
Kattleberg Airport där Kjell 
Brattfors hälsar välkom-
men.

– Vi kommer att ha kon-
körning på flygrakan, berät-
tar Jonas.

Därefter går färden vidare 
genom Alvhem, Lödöse och 

Nygård. Nästa stopp blir hos 
Skepplanda Sportskyttar i 
Hålanda. 

– Där kommer vi att få 
prova på lerduveskytte under 
Eje Carlssons ledning.

Via Granvattnet tar sig 
mopedisterna till Albotor-

get igen och på Café Molin 
serveras middag till dem som 
önskar.

– Förhoppningsvis kan 
detta bli en årligen återkom-
mande tradition, avslutar Jo-
nas Molin.

JONAS ANDERSSON

Skepplandarally med mopeder

Jonas Molin är initiativtagare till Skepplandarallyt som äger 
rum lördagen den 30 augusti. Start sker vid Albotorget.
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– Ett event
för veteraner

PRÄSSEBO. 23 grader i 
luften och samma tem-
peratur i vattnet.

Inte undra på att 
barnen är att likna vid 
glada fiskar i Bodasjön.

– Det har varit två 
fantastiska veckor, för-
klarar simlärare Anette 
Svennblad.

Solen skiner, som vanligt den 
här sommaren, när lokaltid-
ningen kommer på besök till 
badplatsen i Prässebo. Här 
har det kryllat med folk den 
senaste månaden.

– Till Prässebo badplats 
kommer besökare från hela 
kommunen, ja även från 
Sjuntorp, Upphärad och Ale, 
säger Kjell Johansson (S), 
ordförande i Kultur- och fri-
tidsnämnden. 

Under de två senaste 
veckorna har kommunen 
bjudit in till simskola. 50 
barn, fördelade på fyra grup-
per, har fått lära sig simma 
och praktisera livräddning i 
vatten.

– Platserna fylldes snabbt. 
Simskolan är väldigt popu-
lär. Att vi lägger den här i 
Prässebo beror på att det är 
den bästa badplatsen som vi 
har i Lilla Edets kommun. 
Här finns omklädningsrum, 
en stor gräsyta att leka på, 

en beachvolleyplan och 
dessutom en kiosk alldeles 
intill sjön. I våras gjordes 
dessutom en tillgänglighets-
anpassning med en ramp ut 
i vattnet, förklarar Kjell Jo-
hansson.

Den yngsta deltagaren 
är 5 år och den äldsta 13. 
Anette Svennblad lär ut 
grunderna och barnen lär sig 
snabbt. 

– Det viktigaste är att bar-
nen slappnar av i vattnet, det 
är a och o när man ska lära 
sig simma. En annan detalj 
är att man tar ut simtagen 
ordentligt, säger Anette.

I takt med att barnen lär 
sig simma ges de också möj-
lighet att ta märken. Någon 
har just klarat guldpingvinen 
och en annan har precis av-
verkat provet för sköldpad-
dan.

– Simmärkena sporrar 
barnen och är ett bra ar-
betsredskap, men det kan bli 
dyrt för föräldrarna, skrattar 
Anette.

Har du varit med om 
någon liknande sommar?

– Aldrig! Det varma vatt-
net gör att många lär sig 
simma betydligt fortare än 
brukligt.

JONAS ANDERSSON

Under de senaste två veck-
orna har Lilla Edets kommun 
ordnat med simskola i Boda-
sjön. I vattnet ses Eddy och 
på bryggan simlärare Anette 
Svennblad.

Anton och Eddy, två av totalt 
50 deltagare på simskolan i 
Prässebo.

Populär 
simskola i 
Prässebo
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ALAFORS. Spelningar i 
stort sett varje dag un-
der hela sommaren.

Nu laddar Streaplers 
batterierna efter ett 
intensivt turnerande.

Fredag 22 augusti 
kommer det populära 
dansbandet till Furu-
lundsparken i Alafors.

Streaplers är som ett år-
gångsvin, de blir bättre och 
bättre för varje år som går. 
Trots 55 år på nacken syns 
inga som helst trötthetsteck-
en. Tvärtom! De sista origi-
nalmedlemmarna att lämna 
bandet var bröderna Lilje-
blad, Göran och Håkan. Is-
tället utgör Kjetil Granli 
och Kenny Samuelsson 
veteranerna i den kvintett 
som också består av Anders 
Larsson, Per Lundin och 
Henrik Göransson.

– Vi är ett riktigt gott 
gäng, som har kul på och vid 
sidan av scenen. Den härliga 
stämningen är naturligtvis 
något som publiker känner 
av när vi är ute på landets 
dansbanor, säger Kenny 
Samuelsson som för tillfället 

passar på att ha lite semester 
efter en fulltecknad sommar-
månad.

– Det har varit en helt 
galen sommar. Vi åkte till 
Stockholm den 25 juni och 
därefter påbörjade vi vår 
Norrlandsturné. Det var 
nollgradigt när vi kom till 
Sollefteå och sedan regn. 
Därefter har solen lyst över 
oss under vartenda speltill-
fälle i juli.

Hur skulle du vilja 
sammanfatta årets turné 
genom Sverige?

– Varmt, varmt och varmt. 
Skämt å sido, det har va-
rit en fantastisk period och 
fullt med publik vart vi än 
har kommit. Det är så oer-
hört inspirerande att få kliva 
upp på scenen och möta alla 
glada semesterfirare som vill 
dansa till Streaplers, säger 
Kenny Samuelsson.

För tredje året i rad var 
ni nominerade till ”Årets 
dansband”, men fick se 
er besegrade av Sannex. 
Hur stor var besvikelsen 
när resultatet förkunnades 
på Dansbandsveckan i 
Malung?

– Det är betydligt vikti-

gare att vi har en stor publik 
som vill komma ut och dansa 
till oss än att vinna en Guld-
klavel att ställa i bokhyllan. 
Samtidigt är vi tävlingsmän-
niskor. Vi lyfter dock på hat-
ten och gratulerar våra duk-
tiga kollegor i Sannex.

Streaplers avbryter sin 
tillfälliga semester på ons-
dag för ett uppträdande på 
Packhuskajen i samband 
med Göteborgs Kulturkalas. 

Fredagen den 22 augusti styr 
de bussen mot Alafors och 
Furulundsparken.

– Det är utan tvekan en av 
de absolut finaste folkparker 
som finns. Oavsett om man 
gillar att dansa eller inte så 
tycker jag att man ska besö-
ka Furulundsparken och in-
gjuta den speciella atmosfär 
som råder där.

I våras släppte Streaplers 
en ny platta – ”Hela veck-

an lång” – som har tagits 
emot med öppna famnen 
hos danspubliken. Låtar från 
den skivan, men även hel del 
gamla godingar utlovas i Fu-
rulundsparken nästa fredag.

– Naturligtvis blir det så. 
Vi blandar och ger som all-
tid när vi är ute. Vår trogna 
publik ska känna igen sig och 
trots att vi har bytt ut några 
medlemmar under de senas-
te åren så lever Streaplers-

soundet kvar på samma 
självklara sätt som tidigare, 
avslutar Kenny Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

Fredagen den 22 augusti gästas Furulundsparken i Alafors ännu en gång av det populära dans-
bandet Streaplers.

A
R

K
IV

B
IL

D
: A

LL
A

N
 K

A
R

LS
SO

N

– Blandning av gammalt 
och nytt utlovas

Streaplers till Furulundsparken

Streaplers sångare, Kenny 
Samuelsson från Torp, kan se 
tillbaka på en varm, intensiv 
och mycket lyckad sommar.
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SKEPPLANDA. Lördagen 
den 30 augusti rullar 
veteranmopeder in på 
Albotorget.

Det blir premiär för 
Skepplandarallyt.

– Arrangemanget 
avser i första hand 
veteranmoppar, säger 
initiativtagaren Jonas 
Molin.

Jonas Molin har själv två mo-
peder av äldre modell hem-
ma i garaget. Eftersom han 
vet att det ordnas liknande 
rally på andra platser i landet 
tyckte han det var dags att 
sätta Skepplanda på kartan.

– Budskapet har spridits 
på sociala medier, forum där 
sådana som jag håller koll. 
Intresset är stort.

Hur många deltagare 
räknar du med?

– Låt mig gissa på 30-50 
moppar. Jag hoppas på det i 
alla fall.

Samling sker på Café 
Molin och efter intagen 
frukost beger sig gänget till 
Kattleberg Airport där Kjell 
Brattfors hälsar välkom-
men.

– Vi kommer att ha kon-
körning på flygrakan, berät-
tar Jonas.

Därefter går färden vidare 
genom Alvhem, Lödöse och 

Nygård. Nästa stopp blir hos 
Skepplanda Sportskyttar i 
Hålanda. 

– Där kommer vi att få 
prova på lerduveskytte under 
Eje Carlssons ledning.

Via Granvattnet tar sig 
mopedisterna till Albotor-

get igen och på Café Molin 
serveras middag till dem som 
önskar.

– Förhoppningsvis kan 
detta bli en årligen återkom-
mande tradition, avslutar Jo-
nas Molin.

JONAS ANDERSSON

Skepplandarally med mopeder

Jonas Molin är initiativtagare till Skepplandarallyt som äger 
rum lördagen den 30 augusti. Start sker vid Albotorget.
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brukligt.

JONAS ANDERSSON

Under de senaste två veck-
orna har Lilla Edets kommun 
ordnat med simskola i Boda-
sjön. I vattnet ses Eddy och 
på bryggan simlärare Anette 
Svennblad.

Anton och Eddy, två av totalt 
50 deltagare på simskolan i 
Prässebo.

Populär 
simskola i 
Prässebo

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

ALAFORS. Spelningar i 
stort sett varje dag un-
der hela sommaren.

Nu laddar Streaplers 
batterierna efter ett 
intensivt turnerande.

Fredag 22 augusti 
kommer det populära 
dansbandet till Furu-
lundsparken i Alafors.

Streaplers är som ett år-
gångsvin, de blir bättre och 
bättre för varje år som går. 
Trots 55 år på nacken syns 
inga som helst trötthetsteck-
en. Tvärtom! De sista origi-
nalmedlemmarna att lämna 
bandet var bröderna Lilje-
blad, Göran och Håkan. Is-
tället utgör Kjetil Granli 
och Kenny Samuelsson 
veteranerna i den kvintett 
som också består av Anders 
Larsson, Per Lundin och 
Henrik Göransson.

– Vi är ett riktigt gott 
gäng, som har kul på och vid 
sidan av scenen. Den härliga 
stämningen är naturligtvis 
något som publiker känner 
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tycker jag att man ska besö-
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EN ÄLDREOMSORG

I vårt Ale ska trygghet vara en självklarhet för de äldre!

All omsorgspersonal ska behärska god svenska

Alla skall vara garanterade en plats på äldreboende efter 85år

Hemlagad mat till våra äldre

Avskaffa straffskatten för pensionärer

Antalet omsorgspersonal som besöker äldre i hemmet ska 

minimeras

Ale
Läs vårt lokala valmanifest på ale.sverigedemokraterna.selansforsakringar.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se

GÖTEBORG. Maten till 
äldre i Ale har blivit en 
het valfråga.

Socialdemokraterna 
vill att hemtjänstper-
sonalen ska laga maten 
i hemmen och Mode-
raterna föreslår att de 
lokala krögarna ska stå 
för maten.

I måndags drabbade 
Paula Örn (S) och Carina 
Zito Averstedt (M) sam-
man i en radiodebatt.

P4 Göteborg har arrangerat 
lokala valdebatter i radion. 
I måndags stod Ale i fokus 
och programledningen valde 
att belysa maten till de äld-
re som blivit en het potatis i 
valrörelsen. Oppositionsråd 
Paula Örn (S) lanserade i vå-
ras att hemtjänstpersonalen 
ska utbildas i matlagning så 
det blir möjligt för dem att 
ge de äldre som är beviljad 
hjälp med maten att få den 
lagad i hemmet.

– Det skulle innebära en 
förstärkt måltidsupplevel-
se. Finns det något bättre 
än doften av nylagad mat? 
Dessutom kan de äldre få 
vara med i tillagningen och 
påverka hur den ska smaka, 
vilka råvaror man vill använ-
da och så vidare. Idén har 
redan testats och genomförts 
i Lund och Munkedal. En 
vetenskaplig undersökning i 
Lund visar att samtliga var 
positiva, motiverade Paula 
Örn förslaget.

Moderaterna har kontrat 
med att de äldre ska få en 

”guldkantad” tillvaro med 
restauranglagad mat från de 
lokala krögarna. Kostnaden 
ska enligt partiet inte över-
stiga dagens, bortsett från 
distributionen som de just 
nu utreder hur den kan skö-
tas så effektivt som möjligt.

– Vi vill genom förslaget 
ge de äldre en större valfri-
het. De ska utan bekymmer 
kunna välja pizza på freda-
gen och en husman på mån-
dag. Om de vill ska de till 
och med kunna få äta ute 
på restaurang. Vi har många 
duktiga krögare som ser väl-
digt positivt på att hjälpa till 
med maten till våra äldre och 
förslaget är fi nansierat krona 
för krona, menade Carina 
Zito Averstedt.

Det sistnämnda höll inte 
Paula Örn med om. Enligt 
henne har fl era krögare som 
hon talat med sagt att det 
blir mycket svårt att leverera 
individuella portioner anpas-
sade efter olika behov och 
allergier.

– Förslaget är inte realis-
tiskt och långt ifrån fi nan-

sierat. De vet ju inte ens vad 
distributionen ut till de äld-
re kommer att kosta. Vi har 
räknat på det och kostnads-
ökningen skulle landa på cir-
ka 2,5 miljon kronor. Några 
sådana pengar fi nns inte av-
satta, underströk Paula Örn.

Moderaterna var mer öd-
mjuka i sin kritik av Social-
demokraternas förslag.

– Det är inget dåligt för-
slag, men vårt är bättre. 
Kockarna är yrkesmän och 
följer redan idag en mängd 
regler så jag är inte orolig för 
att de inte skulle klara upp-
draget. De som eventuellt 
inte håller måttet kommer 
automatiskt att väljas bort. 
De äldre bestämmer ju själ-
va från vilken restaurang de 
vill ha maten, sa Carina Zito 
Averstedt.

Idag lagas maten i Ale 
kommuns centralkök och 
körs ut i kylda matlådor. De 
äldre som P4 talade med var 
klart frestade av förslaget 
med restaurangmat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Radiodebatt om mat till äldre

Paula Örn (S) oppositionsråd. Carina Zito Averstedt (M), le-
damot i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden.

Den varma sommaren har 
präglat SPF Alebygdens 
aktiviteter. Stavgången på 
Dammekärr har lockat ett 
tiotal deltagare.

Fredagsvandringarna 
har bestämts från gång till 
gång. Hasse Svensson 
guidade oss i Nolbergen 
från Bryggarebacken till 
fältspatgruvan i Gillestan. 
I rekordvärme gick några 
tappra Pilgrimsleden från 
Gamlestaden via Nylöse 
kyrka och Kvibergs kyrko-
gård till Burmabacken. Här 
tog man buss tillbaka. Målet 
är att successivt avverka hela 

leden inom Ale.
Vi utnyttjar Ekorrstigen 

mellan Nödinge och Nol. 
I den vackra ekskogen har 
kommunen markerat stigar 
av olika längd. Tur att detta 
område räddades från be-
byggelse.

Vi tog pendeln till Göte-
borg och gick till Lilla Bom-
men. Här gick vi ombord på 
Älvsnabben och fi ck en fi n 
båttur till Färjenäs. Här gick 
vi upp på en höjd där en 
föregångare till Göteborg 
har legat. Efter fi ka gick vi 
efter kajen till Lindholmen 
och tog bussen .

Kurt Svensson ledde 
vandrarna på en tur från 
Skönningared till Knaptorp. 
Här hade man turen att pas-
sa bussen ner till Älvängens 
Resecentrum.

Denna vecka börjar de 
planlagda vandringarna med 
en promenad på Säbyleden 
på Tjörn. Se mera i matri-
keln.

Redan nu vill jag göra 
reklam för en resa till Oslos 
storslagna nya opera den 25 
april. Vi ser La Traviata av 
Verdi. Anmäl intresse!

Lennart Mattsson

Aktiviteter med SPF Alebygden

www.alesossarna.se

Anki PaulinPaula Örn

STUDIER ELLER ARBETE 
INOM 90 DAGAR!

I FRAMTIDENS ALE
HAR VI EN NOLLVISION FÖR 
UNGDOMSARBETSLÖSHET
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ÄLVÄNGEN. Återigen har 
Repslagarmuseet glädjen 
att visa en utställning med 
Martti Risku. Denna gång 
är det en mästare vi får se. 
Sist han hade utställning på 
museet var 2009, en hel del 
har hänt sen dess. Numera 
kan Martti titulera sig mäs-
tersmed, en av de få Sverige 
har.

Martti en mycket kre-
ativ och duktig smed som 
behärskar det mesta inom 
smide såsom smycken, kni-
var, bruksföremål och möb-
ler samt rena konstföremål. 
Han är också kunnig i tra-
ditionellt byggnadssmide. 
Senaste åren har Martti lagt 
mer tid på att arbeta med 
skulpturalt smide och metall 
design. 

Stort uppdrag
Martti Risku är född och 
uppvuxen i norra Finland. 
Redan då hade han sina in-
tressen inom konst, måleri 
och fotografi . 1980 fl yttade 
han till Sverige och 1986 
till Göteborg. I Sverige 
vidareutvecklade han sitt 
konstintresse med skulptur, 
silversmide och knivmakeri. 
2010 fl yttade han sin smedja 
från Agnesberg till Lilla vi-
ken i Bohus, och sedan 2011 

även bosatt i Bohus.
Från knivsmide och sil-

versmide var i vägen inte 
lång till smide i större ska-
la. Bland annat hade Martti 
ett stort uppdrag i samband 
med renoveringen av Kare-
by kyrktorn. Marttis insats 
var att renovera och smida 
nytt på de gamla ankarjär-
nen, samt smida 14 stycken 
nya kraftiga ankarjärn med 
dragjärn, där han själv stod 
för designen.

Offentliga utsmyckningar
Under åren har det blivit ett 
fl ertal offentliga utsmyck-
ningar och arbeten, bland 
annat fl era kyrkor såsom 
Kareby, Romelanda, Gunna-
red, Klädesholmen och Rön-
nängs kyrka på Tjörn, Sund-
bybergs kyrka i Stockholm, 
Kungshamns kyrka i Sotenäs 
kommun samt arbeten på 
Borås kyrkogårdar. 

Martti har fyra års utbild-
ning på i traditionellt smide, 
varav drygt två år på Ostind-
iefararen

Göteborg III. I järn jobbar 
Martti helst med gamla me-
toder så kallade varmsmide 
(järnet formas med hamma-
rens hjälp mot städet i cirka 
800-1200 grader värme).

Sitt intresse för konst 

och smide resulterade i att 
Martti fi ck Gesällbrev i 
konstsmide 2004.

Gesällarbetet bestod av en 
10-armad ljuskrona med el-
belysning. Gesällarbetet pre-
senteras i årsboken Metall 
Design international 2012. 
Han är den fjärde från Sve-
rige sedan 1999 som är med 
i denna internationella väl-
renommerade skrift. Martti 
är inte bara en duktig smed 
utan även en duktig lärare, 
hans lärling Niklas Fännick 
blev den femte från Sverige 
som kom med i Metall de-
sign i nr 2014

Mästarbrev
2011 mottog Martti Mästar-
brev inom konstsmidesyrket. 
Han erhöll sitt mästarbrev 
under högtidliga former på 
i Börsen i Göteborg. Martti 
är därmed en av de få mäs-
tersmeder som Sverige har. 
I Göteborg delades mäster-
brev senast ut till en konsts-
med för drygt 20 år sedan .

Martti har fått fl era ut-
märkelser och deltagit i in-
ternationella sammanhang 
för att bedöma utställningar 
i Holland, Tyskland, Tjeck-
ien. Martti har haft ett fl ertal 
egna utställningar i Dan-
mark och i Sverige. I Sverige 

har han ställt ut i Liljevalchs 
Stockholm, Bromölla, Mota-
la, Jönköping och så vidare. 
Han har också uppmärk-
sammats i Västsverige, bland 
annat med Angereds kultur-
pris 2004 och Ale kulturpris 
2010.

Martti har vid sidan om 
sitt eget smide arbetat som 
kursledare utbildat andra 
i alla former av smide och 
knivmakeri och på så sätt 
spridit smideskonsten.

Smide och konst
”Från Gesäll till Mästare” är 
även en jubileumsutställning. 
Det är tio år sedan Martti 
startade sin fi rma MR Konst 
& Smide och han har sedan 
dess arbetat heltid med smi-
de och konst. Martti blandar 
traditionellt varmsmide sett 
ur ett nytt perspektiv med 
modern metall konst.

Vi kommer att få se 
många vackra, undersköna, 
spännande föremål såsom 
konst, tavlor och skulpturer 
som passar i den moder-
na heminredningen, men 
även mer traditionellt konst-
hantverk.

Vernissage sker söndagen 
den 24 augusti. Utställning-
en pågår till och med den 21 
september.

– Konstutställning med Martti Risku
”Från Gesäll till Mästare”

Mästersmeden Martti Risku bjuder in till vernissage på Repsla-
garmuseet söndagen den 24 augusti. Utställningen visas till och 
med den 21 september.

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Flytta med Länsförsäkringar

STAD/ORT

ADRESS BOHUSHÖJDSVÄGEN 24 BOAREA CA 120 M² /
5 ROK ACC. PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 195 KR/MÅN
VISAS TIS 19/8 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt i populärt område i
Bohus. Mycket bra, insynsskyddat läge med stensatt
uteplats i sydväst. Här bor du bra i ett lugnt och välskött
område med djur och natur inpå husknuten.

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

lansfast.se/ale
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I FRAMTIDENS ALE
BYGGER VI 
KLIMATSMART

www.alesossarna.se

Paula Örn
Björn 
Norberg

KATTLEBERG. Kjell 
Brattfors fi ck i förra 
veckan tyska gäster på 
besök.

Fyra fl ygplan av 
modell Do 27 årsmodell 
1957-58 landade på 
Kattleberg Airport.

– Fantastiskt kul att 
de valde att komma just 
hit, säger Brattfors till 
lokaltidningen.

Företaget Dornier, som av-
vecklade sin verksamhet för 
cirka tio år sedan, skulle fi rat 
100-årsjubileum 2014. Do 
27 var den första fl ygplans-
modellen som tillverkades 
efter andra världskriget.

– Denna typ av maskiner 
levererades till den tyska mi-
litären, berättar Hans-Jür-
gen Götz.

Det tyska sällskapet, som 
hör hemma i närheten av 
Stuttgart, påbörjade sin 
fl ygtur genom Europa den 
25 juli. Bland annat besökte 
man Polen, Lettland, Littau-
en, Estland, Finland innan 
man i måndags kväll nådde 
fram till Sverige och Kattle-
berg Airport.

– Vi blev tipsade om det 
här stället. En utmärkt plats 
när det gäller att ta bilder 
och ett suveränt bemötan-

de av Kjell. Otroligt bra! Vi 
hoppas kunna komma till-
baka någon gång, förklarade 
en smått lyrisk Hans-Jürgen 
Götz.

Kjell Brattfors löste över-
nattning för sina tyska gäs-
ter i det nybyggda huset vid 
fl ygplatsen, som också fung-
erar som konferens- och mö-
teslokal. Dessutom var han 
behjälplig med att fi xa fram 
bränsle.

– En ovärderlig service för 
oss, konstaterar Hans-Jür-
gen Götz.

Kattleberg Airport är en 
pärla i norra Ale som långt 
ifrån alla känner till. Det är 
utan tvekan en av Sveriges 
mest hemliga fl ygplatser. 
Den används nästan enbart 
av ägaren själv.

– Det blir ungefär 40 
fl ygtimmar om året. Det är 
alldeles för lite egentligen, 
säger Kjell.

Företag och privatperso-
ner kan nyttja Kjell Brattfors 
tjänster och ges möjlighet 
att åka med i någon av hans 
AN-2:or.

– Det blir en och annan 
tur till Läsö där det går att 
rida islandshästar också. 
Närmast på tur står en resa 
till Skien i Norge där det ar-
rangeras en fl ygshow, avslu-
tar Kjell Brattfors.

Tyska fl ygplan landade i Kattleberg

Kjell Brattfors hälsar de tyska 
gästerna välkomna till Kattle-
berg Airport.

 De tyska flygmaskinerna Do 27 årsmodell 
1957-58 förbereder landning. 

 Kjell Brattfors visar upp en av Sveriges 
 mest okända flygplatser för de tyska 
 besökarna. 

– Kjell Brattfors hälsade välkommen

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

FÖR DIG SOM 
TYCKER MILJÖ, 

SKOLA OCH 
ARBETE ÄR 
VIKTIGT!
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ÄLVÄNGEN. Återigen har 
Repslagarmuseet glädjen 
att visa en utställning med 
Martti Risku. Denna gång 
är det en mästare vi får se. 
Sist han hade utställning på 
museet var 2009, en hel del 
har hänt sen dess. Numera 
kan Martti titulera sig mäs-
tersmed, en av de få Sverige 
har.

Martti en mycket kre-
ativ och duktig smed som 
behärskar det mesta inom 
smide såsom smycken, kni-
var, bruksföremål och möb-
ler samt rena konstföremål. 
Han är också kunnig i tra-
ditionellt byggnadssmide. 
Senaste åren har Martti lagt 
mer tid på att arbeta med 
skulpturalt smide och metall 
design. 

Stort uppdrag
Martti Risku är född och 
uppvuxen i norra Finland. 
Redan då hade han sina in-
tressen inom konst, måleri 
och fotografi . 1980 fl yttade 
han till Sverige och 1986 
till Göteborg. I Sverige 
vidareutvecklade han sitt 
konstintresse med skulptur, 
silversmide och knivmakeri. 
2010 fl yttade han sin smedja 
från Agnesberg till Lilla vi-
ken i Bohus, och sedan 2011 

även bosatt i Bohus.
Från knivsmide och sil-

versmide var i vägen inte 
lång till smide i större ska-
la. Bland annat hade Martti 
ett stort uppdrag i samband 
med renoveringen av Kare-
by kyrktorn. Marttis insats 
var att renovera och smida 
nytt på de gamla ankarjär-
nen, samt smida 14 stycken 
nya kraftiga ankarjärn med 
dragjärn, där han själv stod 
för designen.

Offentliga utsmyckningar
Under åren har det blivit ett 
fl ertal offentliga utsmyck-
ningar och arbeten, bland 
annat fl era kyrkor såsom 
Kareby, Romelanda, Gunna-
red, Klädesholmen och Rön-
nängs kyrka på Tjörn, Sund-
bybergs kyrka i Stockholm, 
Kungshamns kyrka i Sotenäs 
kommun samt arbeten på 
Borås kyrkogårdar. 

Martti har fyra års utbild-
ning på i traditionellt smide, 
varav drygt två år på Ostind-
iefararen

Göteborg III. I järn jobbar 
Martti helst med gamla me-
toder så kallade varmsmide 
(järnet formas med hamma-
rens hjälp mot städet i cirka 
800-1200 grader värme).

Sitt intresse för konst 

och smide resulterade i att 
Martti fi ck Gesällbrev i 
konstsmide 2004.

Gesällarbetet bestod av en 
10-armad ljuskrona med el-
belysning. Gesällarbetet pre-
senteras i årsboken Metall 
Design international 2012. 
Han är den fjärde från Sve-
rige sedan 1999 som är med 
i denna internationella väl-
renommerade skrift. Martti 
är inte bara en duktig smed 
utan även en duktig lärare, 
hans lärling Niklas Fännick 
blev den femte från Sverige 
som kom med i Metall de-
sign i nr 2014

Mästarbrev
2011 mottog Martti Mästar-
brev inom konstsmidesyrket. 
Han erhöll sitt mästarbrev 
under högtidliga former på 
i Börsen i Göteborg. Martti 
är därmed en av de få mäs-
tersmeder som Sverige har. 
I Göteborg delades mäster-
brev senast ut till en konsts-
med för drygt 20 år sedan .

Martti har fått fl era ut-
märkelser och deltagit i in-
ternationella sammanhang 
för att bedöma utställningar 
i Holland, Tyskland, Tjeck-
ien. Martti har haft ett fl ertal 
egna utställningar i Dan-
mark och i Sverige. I Sverige 

har han ställt ut i Liljevalchs 
Stockholm, Bromölla, Mota-
la, Jönköping och så vidare. 
Han har också uppmärk-
sammats i Västsverige, bland 
annat med Angereds kultur-
pris 2004 och Ale kulturpris 
2010.

Martti har vid sidan om 
sitt eget smide arbetat som 
kursledare utbildat andra 
i alla former av smide och 
knivmakeri och på så sätt 
spridit smideskonsten.

Smide och konst
”Från Gesäll till Mästare” är 
även en jubileumsutställning. 
Det är tio år sedan Martti 
startade sin fi rma MR Konst 
& Smide och han har sedan 
dess arbetat heltid med smi-
de och konst. Martti blandar 
traditionellt varmsmide sett 
ur ett nytt perspektiv med 
modern metall konst.

Vi kommer att få se 
många vackra, undersköna, 
spännande föremål såsom 
konst, tavlor och skulpturer 
som passar i den moder-
na heminredningen, men 
även mer traditionellt konst-
hantverk.

Vernissage sker söndagen 
den 24 augusti. Utställning-
en pågår till och med den 21 
september.

– Konstutställning med Martti Risku
”Från Gesäll till Mästare”

Mästersmeden Martti Risku bjuder in till vernissage på Repsla-
garmuseet söndagen den 24 augusti. Utställningen visas till och 
med den 21 september.

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Flytta med Länsförsäkringar

STAD/ORT

ADRESS BOHUSHÖJDSVÄGEN 24 BOAREA CA 120 M² /
5 ROK ACC. PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 195 KR/MÅN
VISAS TIS 19/8 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt i populärt område i
Bohus. Mycket bra, insynsskyddat läge med stensatt
uteplats i sydväst. Här bor du bra i ett lugnt och välskött
område med djur och natur inpå husknuten.

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

lansfast.se/ale
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KATTLEBERG. Kjell 
Brattfors fi ck i förra 
veckan tyska gäster på 
besök.

Fyra fl ygplan av 
modell Do 27 årsmodell 
1957-58 landade på 
Kattleberg Airport.

– Fantastiskt kul att 
de valde att komma just 
hit, säger Brattfors till 
lokaltidningen.

Företaget Dornier, som av-
vecklade sin verksamhet för 
cirka tio år sedan, skulle fi rat 
100-årsjubileum 2014. Do 
27 var den första fl ygplans-
modellen som tillverkades 
efter andra världskriget.

– Denna typ av maskiner 
levererades till den tyska mi-
litären, berättar Hans-Jür-
gen Götz.

Det tyska sällskapet, som 
hör hemma i närheten av 
Stuttgart, påbörjade sin 
fl ygtur genom Europa den 
25 juli. Bland annat besökte 
man Polen, Lettland, Littau-
en, Estland, Finland innan 
man i måndags kväll nådde 
fram till Sverige och Kattle-
berg Airport.

– Vi blev tipsade om det 
här stället. En utmärkt plats 
när det gäller att ta bilder 
och ett suveränt bemötan-

de av Kjell. Otroligt bra! Vi 
hoppas kunna komma till-
baka någon gång, förklarade 
en smått lyrisk Hans-Jürgen 
Götz.

Kjell Brattfors löste över-
nattning för sina tyska gäs-
ter i det nybyggda huset vid 
fl ygplatsen, som också fung-
erar som konferens- och mö-
teslokal. Dessutom var han 
behjälplig med att fi xa fram 
bränsle.

– En ovärderlig service för 
oss, konstaterar Hans-Jür-
gen Götz.

Kattleberg Airport är en 
pärla i norra Ale som långt 
ifrån alla känner till. Det är 
utan tvekan en av Sveriges 
mest hemliga fl ygplatser. 
Den används nästan enbart 
av ägaren själv.

– Det blir ungefär 40 
fl ygtimmar om året. Det är 
alldeles för lite egentligen, 
säger Kjell.

Företag och privatperso-
ner kan nyttja Kjell Brattfors 
tjänster och ges möjlighet 
att åka med i någon av hans 
AN-2:or.

– Det blir en och annan 
tur till Läsö där det går att 
rida islandshästar också. 
Närmast på tur står en resa 
till Skien i Norge där det ar-
rangeras en fl ygshow, avslu-
tar Kjell Brattfors.

Tyska fl ygplan landade i Kattleberg

Kjell Brattfors hälsar de tyska 
gästerna välkomna till Kattle-
berg Airport.

 De tyska flygmaskinerna Do 27 årsmodell 
1957-58 förbereder landning. 

 Kjell Brattfors visar upp en av Sveriges 
 mest okända flygplatser för de tyska 
 besökarna. 

– Kjell Brattfors hälsade välkommen

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

FÖR DIG SOM 
TYCKER MILJÖ, 

SKOLA OCH 
ARBETE ÄR 
VIKTIGT!
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YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER 
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR 
SPA

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

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA UTERUM

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 31 augusti 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

NY
BUTIK!

I början av året öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på 
plats. Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med 
tips och råd. Just nu lämnar vi upp till 35% rabatt mot 
ordinarie pris. Passa på, kampanj gäller t.o.m 31augusti.

Varmt välkommen!
Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

UPP TILL

35%
RABATT

mot ord. pris

UTERUMS-
FINAL

Reservation för 

slutförsälning

LÖDÖSE. Nu till helgen 
arrangeras Ljudaborg 
Kulturfestival.

Besökarna utlovas två 
heldagar med massor av 
olika aktiviteter.

– Det här är tänkt att 
bli en tradition, sä-
ger Zorayah Hellberg, 
ordförande i Ljudaborg 
Kulturförening.

Det stundar en marknad i en 
medeltida miljö med gyckel, 
lek, tävlingar, musik, sång 
och dans. Hantverkstemat 
går under namnet ”Från då-
tid till nutid”.

– Ett närmare 40-tal hant-
verkare från när och fjärran 
har anmält sitt intresse. Det 
blir att från benhantverk 
till glasfusing och keramik. 
Utbudet kommer att vara 
enormt, säger Zorayah Hell-
berg.

Det är styrelsens repre-
sentanter i Ljudaborg Kul-
turförening, tillsammans 
med andra ideella krafter, 
som står bakom helgens ar-
rangemang. Festivalområ-
det kommer att vara beläget 
mellan Lödösehus och den 
utomhusscen där föreställ-
ningen ”Änkan på Ljuda-
borg” har sin premiär nu på 
onsdag. Nio föreställningar 
kommer att ges under au-
gusti månad.

– Ljudaborg Kulturfesti-
val vänder sig till folk i alla 
åldrar, stora som små. Det 
ska finnas något för alla. 
För barnen ordnas det med 
ansiktsmålning och ponny-
ridning. De som vill kan klä 
ut sig till riddare eller prin-
sessa och bli fotograferade 
på plats. Vidare kommer 
Ladulaas att ha en bågskytte-

uppvisning och man ges ock-
så möjligheten att prova på, 
förklarar Zorayah Hellberg.

Utdelningen av ”Årets 
Mattis” äger rum på lörda-
gen.

– Festivalen sker i samar-
bete med Lödöse museum, 
som också kommer att erbju-
da någon form av aktivitet, 
poängterar Zorayah.

Om du fick bestämma 
väderleken för kommande 
helg, hur skulle den se ut?

– Drömscenariot vore 
halvklart väder och 22 gra-
der.

Återstår att se om den 
önskan slår in.

JONAS ANDERSSON

Lördag-söndag 16-17 augusti arrangeras Ljudaborg Kulturfestival. Det blir en marknad i med-
eltida miljö på gräsområdet mellan Lödösehus och utomhusscenen. Hantverkare av skilda slag 
kommer att finnas på plats.

– Marknad i en medeltida miljö
Kulturfestival i Lödöse
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Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

HELA ALE 
SKA LEVA
Rösta på Centerpartiet

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKATALLTID FÄRSKT
LANTGROVA

/ST10:-

NEKTARINER

/KG990

FLÄSKYTTERFILÉ

/KG5990

2990
GRILLAD 

KYCKLING

/ST

790
/HG

VÅR EGNA
POTATISSALLAD

Max 2st/hushåll

Max 1 sida/kund

SKALDJUR TILL  

LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 

FACEBOOK OCH 

SE BILLIGASTE 

PRISET DÄR.

MELON

990
/KG

Galiameloner/
vattenmelon

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59 /ST

:-49/ST PRINSESS-
LÄNGD

FÄRSK LAXFILÉ

79:-/KG

4990
/KG

MELLANLAGRAD 
HERRGÅRDSOST 
28% FETTHALT

3990
/KG

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

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

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA UTERUM

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 31 augusti 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

NY
BUTIK!

I början av året öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på 
plats. Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med 
tips och råd. Just nu lämnar vi upp till 35% rabatt mot 
ordinarie pris. Passa på, kampanj gäller t.o.m 31augusti.

Varmt välkommen!
Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

UPP TILL

35%
RABATT

mot ord. pris

UTERUMS-
FINAL

Reservation för 

slutförsälning

LÖDÖSE. Nu till helgen 
arrangeras Ljudaborg 
Kulturfestival.

Besökarna utlovas två 
heldagar med massor av 
olika aktiviteter.

– Det här är tänkt att 
bli en tradition, sä-
ger Zorayah Hellberg, 
ordförande i Ljudaborg 
Kulturförening.

Det stundar en marknad i en 
medeltida miljö med gyckel, 
lek, tävlingar, musik, sång 
och dans. Hantverkstemat 
går under namnet ”Från då-
tid till nutid”.

– Ett närmare 40-tal hant-
verkare från när och fjärran 
har anmält sitt intresse. Det 
blir att från benhantverk 
till glasfusing och keramik. 
Utbudet kommer att vara 
enormt, säger Zorayah Hell-
berg.

Det är styrelsens repre-
sentanter i Ljudaborg Kul-
turförening, tillsammans 
med andra ideella krafter, 
som står bakom helgens ar-
rangemang. Festivalområ-
det kommer att vara beläget 
mellan Lödösehus och den 
utomhusscen där föreställ-
ningen ”Änkan på Ljuda-
borg” har sin premiär nu på 
onsdag. Nio föreställningar 
kommer att ges under au-
gusti månad.

– Ljudaborg Kulturfesti-
val vänder sig till folk i alla 
åldrar, stora som små. Det 
ska finnas något för alla. 
För barnen ordnas det med 
ansiktsmålning och ponny-
ridning. De som vill kan klä 
ut sig till riddare eller prin-
sessa och bli fotograferade 
på plats. Vidare kommer 
Ladulaas att ha en bågskytte-

uppvisning och man ges ock-
så möjligheten att prova på, 
förklarar Zorayah Hellberg.

Utdelningen av ”Årets 
Mattis” äger rum på lörda-
gen.

– Festivalen sker i samar-
bete med Lödöse museum, 
som också kommer att erbju-
da någon form av aktivitet, 
poängterar Zorayah.

Om du fick bestämma 
väderleken för kommande 
helg, hur skulle den se ut?

– Drömscenariot vore 
halvklart väder och 22 gra-
der.

Återstår att se om den 
önskan slår in.

JONAS ANDERSSON

Lördag-söndag 16-17 augusti arrangeras Ljudaborg Kulturfestival. Det blir en marknad i med-
eltida miljö på gräsområdet mellan Lödösehus och utomhusscenen. Hantverkare av skilda slag 
kommer att finnas på plats.

– Marknad i en medeltida miljö
Kulturfestival i Lödöse
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Ovanstående rubrik har 
ju ibland synts i Ale-
kuriren med glimtar 

från Guntorps Missionskyr-
ka. Här kommer senaste nytt 
från scouternas och försam-
lingens arbete. Det är en lite 
församling, fl er scouter och 
aktiviteterna är många. 

Som scout är sommarens 
månader höjdpunkten, tid 
för läger och andra äventyr. I 
maj var spårarscouter på hajk 
med paddling i Lilla Lövsjön 
samtidigt som upptäckars-
couterna besteg Angertuvan 
inklusive övernattning i 
vindskydd. Scoutlägret 

WildScout 2014 ägde rum 
i juni på Dammen, utanför 
Ulricehamn, tillsammans 
med kårer från den trakten. 
Vi var tillsammans cirka 250 
scouter på läger, varav från 
Guntorps cirka 45 personer 
i olika åldrar. Extra roligt är 
när föräldrar/familjer följer 

med sina scouter på läger. 
Scouting är en aktivitet för 
hela familjen.

Under förra veckan 
reste utmanar- och rover-
scouter på fjällvandring 
till Härjedalen. Med 
utgångspunkt från 
Funäsdalen tog de sig ut 
på fjället för en tuff men 
givande vandring. Vädret 
bjöd på alla sorter inklusive 
blixtar och hagel så de fi ck 
öva i att ”en scout möter 
svårigheter med ett gott 
humör” som det står i 
scoutlagen. 

Under sommaren har 
kyrksalen i Guntorp gjorts 
om till café och några som-
markvällar har hållits med 
olika medverkande. Den sista 
för i år blir nu på söndag 18 
augusti. Då kommer Johan 
Björnhager med band från 
Skepplanda att spela och 
sjunga. Aftonbönen leds av 
Annica Lindahl (Hansson).

Höstterminen för scouter-
na börjar denna vecka (v 33) 
med tonår-äventyrarscout. 
Nästa vecka (v 34) startar 
spårare och upptäckare. I 
höst startar även en kon-
fi rmandgrupp tillsammans 
med Smyrnakyrkan och 
Equmeniakyrkan i Älvängen. 
Du som vill vara med, tag 
kontakt med pastorerna i res-
pektive kyrka. Informations-
träff äger rum 2 september i 
Älvängen. Kommande hajk 
är årets tillsammanshelg, 
30-31 augusti på Vårhaga 
vid sjön Trehörningen, nära 
Sjuntorp. Till denna inbjuds 
alla som har anknytning till 
Guntorps Missionskyrka på 
olika sätt. 

Det är nu 25 år sedan 
kyrkan byggdes om och till 
och slitaget har varit stort. 
Därför har en stor ommål-
ning utförts i de fl esta rum. 
Många har använt av sin 
semestertid för arbetet, ett 
15-tal personer har varit med 
och målat. Kommunen har 
också bidragit med inves-
teringsbidrag för inköp av 
färg och dylikt. Fräscht och 
snyggt blev det!

En ny markbädd för av-
loppet kommer att anläggas i 
höst. Den gamla är 25 år och 
kraven från kommunen har 
ökat. Gunntorp tillhör den 
del av kommunen som har 
hög skyddsnivå. Det blir en 
annan typ än tidigare, med 
bland annat en fosforfäl-
la som slutpunkt. Denna 
investering kan kosta cirka 
90-100 000 kronor.

Så går vi in i höstens 
arbete tillsammans med vår 
pastor Lars Gunther och 
hälsar alla i vår bygd välkom-
na till kyrkan.     

G.H

Från Guntorps Horisont

 Guntorpare på fjällvandring i Härjedalen. 

Daniel Pamdal, Andreas Smith, 
Johannes Johansson och Elin 
Andersson visar sin äggfar-
kost som var en del av projekt 
vind på WildScout 2014.

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

Missa inte sommarens höjdpunkt.
Sveriges största visningshelg. 

16-17/8

ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. TOMT 198 kvm.
EP F. VISAS Sö 17/8 12.45-13.30. Kärrvägen 94. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NOL 5 rok, 108 kvm

S
M
S
:A

6
5
7
4
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 1 006
kvm. EP B. VISAS Sö 17/8 11.00-12.00. Tävlingsvägen 6.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 8 rok, 181 + 87 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 1 177
kvm. EP D. VISAS Sö 17/8 14.30-15.30. Sjövägen 3 . ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 150 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 870 000 kr/bud. AVGIFT 2 300 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Idrottsvägen 13 b.
ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE SURTE 2 rok, 52 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 1 259
kvm. EP D. VISAS Sö 17/8 13.00-14.00. Granåsvägen 29.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 161 + 48 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 680 000 kr/bud. TOMT 1 628 kvm.
VISAS Sö 17/8 11.00-11.45. Stommen 225. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE HÅLANDA 3 rok, 40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 660 000 kr/bud. TOMT 6 979 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Kilanda 190. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE KILANDA 3 rok, 35 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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från Guntorps Missionskyr-
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i juni på Dammen, utanför 
Ulricehamn, tillsammans 
med kårer från den trakten. 
Vi var tillsammans cirka 250 
scouter på läger, varav från 
Guntorps cirka 45 personer 
i olika åldrar. Extra roligt är 
när föräldrar/familjer följer 

med sina scouter på läger. 
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hela familjen.

Under förra veckan 
reste utmanar- och rover-
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till Härjedalen. Med 
utgångspunkt från 
Funäsdalen tog de sig ut 
på fjället för en tuff men 
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bjöd på alla sorter inklusive 
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öva i att ”en scout möter 
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kyrksalen i Guntorp gjorts 
om till café och några som-
markvällar har hållits med 
olika medverkande. Den sista 
för i år blir nu på söndag 18 
augusti. Då kommer Johan 
Björnhager med band från 
Skepplanda att spela och 
sjunga. Aftonbönen leds av 
Annica Lindahl (Hansson).

Höstterminen för scouter-
na börjar denna vecka (v 33) 
med tonår-äventyrarscout. 
Nästa vecka (v 34) startar 
spårare och upptäckare. I 
höst startar även en kon-
fi rmandgrupp tillsammans 
med Smyrnakyrkan och 
Equmeniakyrkan i Älvängen. 
Du som vill vara med, tag 
kontakt med pastorerna i res-
pektive kyrka. Informations-
träff äger rum 2 september i 
Älvängen. Kommande hajk 
är årets tillsammanshelg, 
30-31 augusti på Vårhaga 
vid sjön Trehörningen, nära 
Sjuntorp. Till denna inbjuds 
alla som har anknytning till 
Guntorps Missionskyrka på 
olika sätt. 

Det är nu 25 år sedan 
kyrkan byggdes om och till 
och slitaget har varit stort. 
Därför har en stor ommål-
ning utförts i de fl esta rum. 
Många har använt av sin 
semestertid för arbetet, ett 
15-tal personer har varit med 
och målat. Kommunen har 
också bidragit med inves-
teringsbidrag för inköp av 
färg och dylikt. Fräscht och 
snyggt blev det!

En ny markbädd för av-
loppet kommer att anläggas i 
höst. Den gamla är 25 år och 
kraven från kommunen har 
ökat. Gunntorp tillhör den 
del av kommunen som har 
hög skyddsnivå. Det blir en 
annan typ än tidigare, med 
bland annat en fosforfäl-
la som slutpunkt. Denna 
investering kan kosta cirka 
90-100 000 kronor.

Så går vi in i höstens 
arbete tillsammans med vår 
pastor Lars Gunther och 
hälsar alla i vår bygd välkom-
na till kyrkan.     

G.H

Från Guntorps Horisont

 Guntorpare på fjällvandring i Härjedalen. 

Daniel Pamdal, Andreas Smith, 
Johannes Johansson och Elin 
Andersson visar sin äggfar-
kost som var en del av projekt 
vind på WildScout 2014.
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Nygår
d

Lödöse
Lödöse

Lantligt utanför 
Nygård!

Här på höjden ute på landet 

 

1,5-plans villa 
med stall och 
gäststuga!

Perfekt för det 
lilla hushållet!

Pris 1.195.000:- som utgångspris. 
Visas 20/8. Mossen 156.
Maria Karlsson 070-2406330,  
maria@axelssonsfast.se 

Pris 1.780.000:- som utgångspris. 
Visas 19/8. Svalered 111.

Pris 1.275.000:- som utgångspris.
Ring för visning. Östra Hovingevägen 10.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  

Hur föddes intresset för 
hantverk?
– Genom min farfar som var 
modellsnickare och min mor-
far som var skomakare. Det 
ligger med andra ord i blo-
det. Redan som 3-4-åring satt 
jag på hyvelbänken hos farfar. 
Han gav mig min första kniv 
när jag var fyra år och den har 
jag fortfarande i fi ckan.

Vad fi ck dig att bli intres-
serad av just knivtillverk-
ning?
– Det var i samband med min 
sjukskrivning som jag satt ner 
tillsammans med några an-
dra medlemmar i Slöjd- och 
konsthantverk kring älven. 
En gubbe sa: Jag skulle vilja 
göra mig en kniv. Det utgjorde 
startskottet för mig. Vi fi ck en 
ledare i Jan Andersson och så 

småningom tog jag över ledar-
rollen. Nu är vi en knivgrupp 
på 14 personer i Lödöse.

Viktigaste egenskapen som 
knivmakare?
– Det gäller att ha ett färg- och 
tredimensionellt seende. Tåla-
mod är givetvis också en nöd-
vändig egenskap. Sedan gäller 
det att kunna hitta inspiration 
huruvida man ska göra si eller 
så när problem uppstår.

Vilken av alla marknader 
tycker du är den bästa?
– Det är Bondens dag på 
Backamo, som infaller första 
helgen i september. Där fi nns 
många jaktintresserade som 
förstår fi nessen med knivar. 
Jag behöver inte förklara sär-
skilt ingående.

Du är ungdomsledare ock-
så, hur är det?
– Jättekul! Slöjdklubben Lövet 
är en rikstäckande organisa-
tion via Hantverksförbundet. 
Det fi nns sju klubbar i Västra 
Götaland varav en här. Den 
vänder sig till barn och ung-

domar i åldern 6-15 år, som 
ges möjlighet att prova på 
hantverk och samtidigt lära sig 
hantera olika verktyg. Nystart 
med den gruppen sker 31 au-
gusti.

Vad är ”Årets Mattis” som 
delas ut nu på lördag i 
samband med Ljudaborg 
Kulturfestival?
– Det är en utmärkelse som 
tillfaller en person som gjort 
en bra insats för invånarna i 
Lilla Edets kommun. Det ska 
inte vara av ekonomisk vinning 
utan ska genomsyras av ideell 
och medmänsklig kraft. Vi är 
en grupp på sex personer som 
ansvarar för utnämningen. 

Dina tankar inför helgens 
marknad?
– Jag tror det kommer att bli 
hur bra som helst. Det är kul 
när det händer något i Lödöse. 
Jag tycker det är bra att man 
fl ätar samman medeltid och 
nutid.

JONAS ANDERSSON

Knivig
sysselsättning

En Lödösebo med fl inka fi ngrar.
Tord Andersson är hantverkaren som tillverkar knivar.

På lördag är han dessutom med och korar ”Årets Mattis” i samband
med Ljudaborg Kulturfestival. 

TORD ANDERSSON

Ålder: 56.
Bor: Lödöse.
Intressen: Allt som rör 
hantverk.

VECKANS PROFIL



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

VILL DU SPELA  
FOTBOLL MED OSS?

KOM UPP TILL VIMMERVI
Vi har lag från pojkar och flickor födda 

2007 till Oldboys.
Tider och kontaktpersoner hittar du 

på våra lags hemsidor.

I september startar vi  

”prova på fotboll” för flickor 
och pojkar födda 2008. Kom till vårt 

informationsmöte den 2 sept kl18:00 
på Vimmerviså får du veta mer.

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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BORÅS. Höstpremiären 
blev inte någon gulsvart 
framgång.

Bottenlaget Spar-
sörs snuvade till sig en 
poäng mot serieledande 
Skepplanda.

– Det känns konstigt. 
Uppladdningen med lä-
ger och allt har känts så 
bra, sa en mållös Oscar 
Frii efter slutsignalen.

Han var dessvärre inte en-
sam om att vara mållös. 
Skepplanda lyckades inte 
förvalta någon av chanserna 
och matchen slutade utan 
nätrassel för något av lagen. 
Närmast en fullpoängare var 
ändå gästerna. Patric Skån-
berg var efter en halvtimmes 
spel helt fri med målvakten. 
Överfallet var brutalt och 
straff med en frilägesutvis-
ning såg solklart ut från läk-
tarhåll.

– Vi blev helt chockade 
när domarren valde att fria. 
Dessutom fi ck Skånberg gå 
av med stora smärtor i ena 
foten, berättar Oscar Frii 
som dock var mycket kritisk 
till sitt eget lags prestation.

– Något blev fel idag. Vi 
kom inte in i matchen. Det 

kändes konstigt. Kanske var 
det ovant med ett nytt spel-
system med en ensam for-
ward. Jag vet inte, men vi 
får snacka om det. Nu är det 
träning på onsdag och sen är 
det Hedareds BK hemma på 
fredag. Vi lär inte sakna re-
vanschlust i alla fall, fortsät-
ter Oscar Frii.

Skepplanda toppade fem-
man inför höstupptakten, 
men har besvärats av lite 
turbulens på ledarsidan. Jo-
nas Andersson och Emrik 
Eklund har ersatt avgående 
huvudtränaren Robert Bä-
vermalm. Poängtappet bor-
ta mot Sparsörs stör själv-
klart kalkylen. Efter nästa 
omgång kan SBTK vara trea 
i tabellen.

Rekordjämn topp
– Ja, det här var inte bra, 
men serien är rekordjämn 
i toppen. Det är långt kvar 
och mycket kommer att hän-
da fast det kändes så onödigt 
att släppa två pinnar mot ett 
så mediokert gäng, menar 
Frii.

Skepplanda kunde dock 
glädja sig åt att ha tillbaka 
mittbacken Mikael Mali-
niemi, däremot saknades 
Christian Rönkkö i star-
telvan. Han dras fortfarande 
med en skada. Rönkkö gjor-
de ett inhopp, men är inte 

redo att gå för fullt ännu. 
Erik Häggström kom in 
sista halvtimmen och skapa-
de ett par halvchanser.

– Vi behöver ha alla killar 
pigga och krya för att greja 
det här. Nu får vi hoppas att 
Patric Skånbergs skada inte 
är allvarlig för han har varit 
på gång, säger Frii.

På gång är också Mathias 
Johansson från Kortedala. 
Han ska enligt uppgift till 
tidningen var spelklar till 
bortamötet mot Östadkulle 
lördag 23 augusti. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Välkommen som medlem på Ale Golfklubb
Götaälvdalens vackraste och populäraste 18-håls golfbana. Endast 25 min från Göteborg via E45

Bli medlem nu för resten av året för 2 500 kr
Kontakta oss för mer information: Kansli: 0303-33 60 33
E-post: info@alegk.se.

Vi fortsätter med ”prova på golf”
torsdagar mellan 18.00–20.00 Välkommen

FOTBOLL I ALE

Fre 15 aug kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Stångenäs

Fre 15 aug kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Hedared

Fre 15 aug kl 19.00
Vimmervi
Nödinge – Nol

Lör 16 aug kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Hälsö

Tis 19 aug kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – Lödöse/Nygård

FOTBOLL
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Div 2 Västergötland S, dam
Äspereds IF – Skepplanda BTK 
1-6 (0-5)
Mål SBTK: Amanda Errind 2, Emelie 
Johansson, Josefi ne Classon, Andrea 
Lindgren, Sandra Augustsson.
Matchens kurrar: Lotta Hillebjer 3, 
Matilda Errind 2, Amanda Errind 1.

Division 3 NV Götaland
Gunnilse IS – Ahlafors IF 2-1 
(0-0)
Mål AIF: Erik Gunnarsson. Matchens 
kurrar: Henrik Andersson 3, Erik 
Gunnarsson 2, Anders Andersson 1.

Vänersborgs FK 14 20 29
Kortedala IF 14 14 29
Skoftebyns IF 14 16 28
Gunnilse IS 14 20 24
Ahlafors IF 14 10 24
Säffl e FF 14 4 23
Lunden ÖBK 14 0 20
Vänersborgs IF 14 -3 17
Kärra KIF 14 -5 15
Stångenäs AIS 14 -16 15
Arvika 14 -29 9
Kungshamns IF 14 -31 8

Division 4 Västergötland S
Edet FK – Göta BK 0-2 (0-0)
Mål: Erik Leinonen, Marcus Olsson.

Division 5 Västergötland V
Sparsörs – Skepplanda BTK 0-0
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Marcus Samuelsson 2, Tobias 
Ottosson.

Skepplanda BTK 14 17 32
Dardania IF 13 12 30
Främmestad 13 17 29
Östadkulle SK 14 3 23
Sandared/Sjömar. 14 9 22
Mariedals IK 13 15 19
Sävens BK/Hol 14 -6 16
Herrljunga SK 14 -4 14
Sparsörs AIK 13 -4 14
Hedareds BK 14 -21 12
Sollebrunns AIK 14 -2 11
Stora Mellby 14 -36 2

HJÄLLBO. Erik Gunnars-
son sköt 1-0 till Ahlafors 
när blott två minuter 
återstod av ordinarie 
tid.

Fyra minuter senare 
var matchen förlorad.

Gunnilse vände med 
en man mindre och 
vann dramat efter en 
straffspark i sista se-
kunden.

Det blev en dramatisk in-
ledning på höstsäsongen för 
Ahlafors IF som drabbade 
samman med rivalerna från 
Gunnilse IS på Hjällbovallen 
i fredagskväll. Matchen såg 
ut att sluta mållös när plöts-
ligt allt hände under loppet 
av fyra minuter. Erik Gun-
narssons 1-0 på frispark fi -
rades som ett segermål, men 
hemmalaget hade inte givit 
upp. Direkt efter avspel kvit-
terade Gunnilse genom ett 
drömmål på volley. Dramat 
var ändå inte över och avslut-
ningen på tilläggstiden skul-
le bli ett dråpslag för AIF. En 
boll dimper ner i straffområ-
det och studsar oturligt upp 
på Jesper Johannessons 
arm. Domaren tvekar inte en 
sekund och pekar resolut på 

straffpunkten. 2-1 till Gun-
nilse med matchens i princip 
sista spark. 

– Det här är bland det vär-
sta jag varit med om. Vi är så 
nära att åka hem med tre po-
äng, men får istället inte med 
oss en enda. Det var fruk-
tansvärt tungt och självklart 
har jag vevat matchen många 
gånger i huvudet. Vad kunde 
vi gjort annorlunda? Direkt 
efter ledningsmålet skulle vi 
sätta in Anders Lundsten. 
Han stod redo när de plöts-
ligt blixtrar till och skjuter 
1-1. Vi hann inte göra några 
förändringar innan de även 
gör 2-1. Ödet ville annat 
den här kvällen och med lite 
distans får jag väl erkänna 
att även vi har haft margi-
naler med oss tidigare, säger 
AIF-tränaren Erik Hen-
riksson.

Svidande förlust
Ahlafors var nära sjätte raka 
segern och hade då haft defi -
nitiv tätkänning. Nu blev det 
istället en svidande förlust 
och den gjorde inte mindre 
ont när summeringen också 
innehöll två röda kort för 
AIF. Jesper Johannesson och 
Jonathan Lindström missar 
nu båda höstens hemmapre-
miär mot Stångenäs. De 
lyckades också med konst-
stycket att se det röda kortet 

efter att redan ha lämnat pla-
nen. Domaren var inte nöjd 
med vad öronen hörde.

– Dessutom kommer san-
nolikt inte heller Sebastian 
Johansson vara tillgänglig 
för spel, däremot kommer 
Rade Radovic hem på fre-
dagen och är då defi nitivt 
aktuell, menar Erik Henriks-
son.

Från Hjällbovallen kan 
AIF ta med sig ett bra för-

svarsspel, där mittbackarna 
Henrik Andersson och 
Markus Hedberg utmärk-
te sig särskilt. Oroande var 
dock att anfallsspelet låste 
sig. Niclas Elving kom inte 
alls in i matchen och Micha-
el Hintze som tidigare varit 
ett ständigt hot hade ingen 
lycka med sig denna kväll.

Domaren fi ck sig en rejäl 
skopa av AIF:s lagledning. 
Förutom Lindström och Jo-

hannesson visades också Jo-
han Elving ut från bänken.

– Vi undrade bara om do-
maren inte kunde fördels-
regeln. Det var en befogad 
fråga, men tydligen var det 
allvarligare än när Gunnil-
sespelarna vid upprepade 
tillfällen skrek könsord på 
plan, avslutar Erik Henriks-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ett gulsvart dråpslag
– Ahlafors förlorade höstpremiären på tilläggstid

Förtvivlad. AIF-tränaren Erik Henriksson fick se sitt gulsvarta gäng tappa 1-0-ledning till förlust 
1-2 på blott tre minuter i matchens absoluta slutskede.

Kom ingenstans. Skepplanda 
BTK och Oscar Frii lyckades 
inte spräcka Sparsörs nolla i 
höstpremiären. Matchen slu-
tade 0-0, en kraftig missräck-
ning för serieledarna.

Div 3 nordvästra Götaland
Gunnilse IS – Ahlafors IF 2-1 (0-0)

FOTBOLL

Mållöst SBTK i höstpremiären

Div 5 Västergötland västra
Sparsörs – Skepplanda BTK 0-0

FOTBOLL

– Blåsta på given straff
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ÄLVÄNGEN. Pontus 
Dahlberg är den största 
målvaktstalang som Ale 
någonsin har skådat.

Internationella stor-
klubbar har redan visat 
sitt intresse för ÄIK-
keepern.

Snart gör 15-åringen 
landslagsdebut i dubbel-
mötet med Finland.

Pontus Dahlberg blev bofast 
i Älvängens IK:s A-lag redan 
i fjol och var utan tvekan se-
riens bästa burväktare redan 
då. Utvecklingskurvan pe-
kar spikrakt uppåt och både 
svenska och internationella 
toppklubbar har uppmärk-
sammat målvaktsynglingen 
med Älvevi som hemmaplan.

– Förutom passen med 
ÄIK så tränar jag extra med 
Blåvitt, ÖIS och Häcken, be-
rättar Pontus för Alekuriren.

Nyligen var han inbjuden 
av IFK Göteborg att spela en 
elitcup i Grekland. Pontus 
Dahlberg gjorde succé mel-
lan stolparna.

– Det gick ganska bra, sä-
ger Pontus ödmjukt.

Till hösten ska han åka 
över till England för att 
provträna med Everton och 
Manchester United. Favo-
ritlaget fi nns dock i en annan 
liga.

– Drömmen vore att få 
spela för Real Madrid.

Snart återupptar Älväng-
en seriespelet och då spelar 
givetvis Pontus Dahlberg en 
nyckelroll. ÄIK har inte rik-
tigt motsvarat förväntning-
arna under våren och ligger 
bara sjua i tabellen.

– Traditionellt sett är ÄIK 
ett höstlag. Vi måste dock 
visa bättre inställning och 
vilja än vad vi har gjort hit-
tills. Gör vi det så kommer vi 
att avancera i tabellen, säger 
Pontus.

Samtidigt som Pontus 
Dahlberg förbereder sig in-
för omstarten med ÄIK, så 
fi ck han nyligen veta att han 
blivit uttagen i P15-landsla-
get som åker till Finland för 
att möta grannlandet i en 
dubbellandskamp, 19 och 21 

augusti.
– Det känns jättehäftig 

och väldigt roligt.
Vad som händer 2015 har 

ÄIK-målvakten ännu inte ta-
git ställning till.

– Vi får se, jag har inte 

riktigt bestämt mig. Först 
och främst ska jag spela klart 
säsongen med ÄIK och dess-
utom ser jag fram emot att få 
debutera i landslaget.

JONAS ANDERSSON

Den gångna deltog Mar-
kus Menander i Ung-
doms-SM och Gunilla Wal-
lengren i Handikapps-SM, 
båda mästerskapen gick på 
Hällåsens vackra arena i 
Söderhamn. 

Markus gick in på 1.69 
i höjdfi nalen och det var 
spänning av nervositet i 
luften hos alla killar. När 
höjden 1.79 var avklarad 
så var de två kvar, Markus 
och Sverigeettan Simon 
Wiklund från IK Wilske. På 
nästa höjd som var 1.81 så 
gjorde Markus tre bra försök 
och fi ck tyvärr se sig slagen 
av sin överman som tog 1.88 
i fi nalen. I och med sin sil-
verplats i Ungdoms-SM så 
stärker Markus sin position 
som nummer två i Sverige 
för pojkar födda 1999, då 
han är tvåa inomhus och 
utomhus. 

Gunilla hade ett tufft 
program att genomföra då 
hon skulle vara med på 100 
m, 200 m, 400 m och 1500 
m, samt få ett kvitto på att 

hon ligger rätt med sin form 
inför EM i Wales 14-24 
augusti. Alla fyra sträckor-
na vann hon på ett mycket 
övertygande vis och marke-
rade sin ställning som ett av 
Sveriges största medaljhopp 
på EM. Noterbart är att 
hennes tid på 100 m var nytt 
personligt rekord, dock med 
för stark medvind, så det 
gamla från år 2004 står sig.

Det var underbart att 
vara på SM-arenan och 
höra Bohus IF Friidrott i 
högtalarna och fem gånger 
på prispallen. Ale kom-
muns friidrottsklubb har nu 
även markerat sin plats på 
Svenska mästerskap genom 
att våra duktiga friidrottare 
tillsammans bärgade fyra 
guld och ett silver.

Tack Markus Menander 
och Gunilla Wallengren för 
fantastiska prestationer och 
dessa har stor betydelse för 
klubbens 206 ungdomar 
som nu har fått idoler och 
förebilder i sin förening. 

Per Carlsson

Markus Menander och Gunilla Wallengren såg till att det blev 
medaljregn över Bohus IF Friidrott när Ungdoms-SM och Handi-
kapps-SM avgjordes i Söderhamn i helgen.

Medaljregn över fri-
idrottsklubben från Ale

ÄIK:s målvaktstalang Pontus Dahlberg har blivit uttagen i 
P15-landslaget som möter Finland i två träningslandskamper, 
19 och 21 augusti.
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– Pontus Dahlberg
uttagen i landslaget

Blågult nästa 
för ÄIK-keeper

ÄSPERED. Skepplandas 
damer tycks ha konser-
verat sin fi na vårform.

I höstpremiären borta 
mot tabelltrean Äspered 
blev det storseger.

– De hängde inte med, 
förklarar SBTK-tränaren 
Stig Persson.

Skepplanda BTK befäster 

sin tätposition i division 2. 
Den på papperet svåra bort-
amatchen mot Äspered blev 
en munsbit för de gulsvarta 
gästerna.

– Vi hade bra utdelning 
under den första halvleken. 
På 8-10 chanser gjorde vi 
fem mål, berättar Persson.

5-0 i paus och saken var 
naturligtvis klar. SBTK-tje-
jerna visade att de skött som-
marträningen exemplariskt.

Träningsvilliga
– Tjejerna är träningsvilliga 
och ambitiösa. Vi hade bätt-
re fart och bättre tempo än 
våra motståndare.

Amanda Errind blev två-
målsskytt och visade återigen 
prov på mästerligt anfalls-
spel. Övriga att anteckna sig 
i målprotokollet var Emelie 
Johansson, Josefi n Clas-
son, Andrea Lindgren och 
Sandra Augustsson.

På fredag väntar ny bort-
amatch för SBTK då Frisco-
pojkarna hälsar välkommen 
till Katebovallen.

– Nu gäller det att vi lad-
dar om. Friscopojkarna spe-
lar tajt och faller väldigt säl-
lan igenom. Hårt jobb krävs 
om det ska bli tre poäng även 
där, avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

En kvartett glada målskyttar efter SBTK:s bortavinst mot Äspe-
red i söndags. Från vänster Emelie Johansson, Amanda Errind, 
Andrea Lindgren och Sandra Augustsson.

Formbesked av
SBTK:s damer

Div 2 Västergötland S
Äspereds IF – Skepplanda BTK 1-6 (0-5)

FOTBOLL
FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Skänker pris till bästa spelare

Division 5 Västra Herr
KL 19.00

SBTK –HEDAREDS BK

FREDAG 15 AUGUSTI
Ett stort TACK till alla 
föräldrar, ledare och 

seniorspelare samt hela
Zcoolyteamet för  

fantastiska insatser  
under helgens Zcooly 

Cup på Sjövallen.

/ Cupkommittén
Ahlafors IF

Vinnare av Streaplersbiljett
Vi vann biljetter till Streaplers, som kommer
till Furulundsparken i Alafors den 22 augusti.

Biljetten kommer med posten.
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ÄLVÄNGEN. Pontus 
Dahlberg är den största 
målvaktstalang som Ale 
någonsin har skådat.

Internationella stor-
klubbar har redan visat 
sitt intresse för ÄIK-
keepern.

Snart gör 15-åringen 
landslagsdebut i dubbel-
mötet med Finland.

Pontus Dahlberg blev bofast 
i Älvängens IK:s A-lag redan 
i fjol och var utan tvekan se-
riens bästa burväktare redan 
då. Utvecklingskurvan pe-
kar spikrakt uppåt och både 
svenska och internationella 
toppklubbar har uppmärk-
sammat målvaktsynglingen 
med Älvevi som hemmaplan.

– Förutom passen med 
ÄIK så tränar jag extra med 
Blåvitt, ÖIS och Häcken, be-
rättar Pontus för Alekuriren.

Nyligen var han inbjuden 
av IFK Göteborg att spela en 
elitcup i Grekland. Pontus 
Dahlberg gjorde succé mel-
lan stolparna.

– Det gick ganska bra, sä-
ger Pontus ödmjukt.

Till hösten ska han åka 
över till England för att 
provträna med Everton och 
Manchester United. Favo-
ritlaget fi nns dock i en annan 
liga.

– Drömmen vore att få 
spela för Real Madrid.

Snart återupptar Älväng-
en seriespelet och då spelar 
givetvis Pontus Dahlberg en 
nyckelroll. ÄIK har inte rik-
tigt motsvarat förväntning-
arna under våren och ligger 
bara sjua i tabellen.

– Traditionellt sett är ÄIK 
ett höstlag. Vi måste dock 
visa bättre inställning och 
vilja än vad vi har gjort hit-
tills. Gör vi det så kommer vi 
att avancera i tabellen, säger 
Pontus.

Samtidigt som Pontus 
Dahlberg förbereder sig in-
för omstarten med ÄIK, så 
fi ck han nyligen veta att han 
blivit uttagen i P15-landsla-
get som åker till Finland för 
att möta grannlandet i en 
dubbellandskamp, 19 och 21 

augusti.
– Det känns jättehäftig 

och väldigt roligt.
Vad som händer 2015 har 

ÄIK-målvakten ännu inte ta-
git ställning till.

– Vi får se, jag har inte 

riktigt bestämt mig. Först 
och främst ska jag spela klart 
säsongen med ÄIK och dess-
utom ser jag fram emot att få 
debutera i landslaget.

JONAS ANDERSSON

Den gångna deltog Mar-
kus Menander i Ung-
doms-SM och Gunilla Wal-
lengren i Handikapps-SM, 
båda mästerskapen gick på 
Hällåsens vackra arena i 
Söderhamn. 

Markus gick in på 1.69 
i höjdfi nalen och det var 
spänning av nervositet i 
luften hos alla killar. När 
höjden 1.79 var avklarad 
så var de två kvar, Markus 
och Sverigeettan Simon 
Wiklund från IK Wilske. På 
nästa höjd som var 1.81 så 
gjorde Markus tre bra försök 
och fi ck tyvärr se sig slagen 
av sin överman som tog 1.88 
i fi nalen. I och med sin sil-
verplats i Ungdoms-SM så 
stärker Markus sin position 
som nummer två i Sverige 
för pojkar födda 1999, då 
han är tvåa inomhus och 
utomhus. 

Gunilla hade ett tufft 
program att genomföra då 
hon skulle vara med på 100 
m, 200 m, 400 m och 1500 
m, samt få ett kvitto på att 

hon ligger rätt med sin form 
inför EM i Wales 14-24 
augusti. Alla fyra sträckor-
na vann hon på ett mycket 
övertygande vis och marke-
rade sin ställning som ett av 
Sveriges största medaljhopp 
på EM. Noterbart är att 
hennes tid på 100 m var nytt 
personligt rekord, dock med 
för stark medvind, så det 
gamla från år 2004 står sig.

Det var underbart att 
vara på SM-arenan och 
höra Bohus IF Friidrott i 
högtalarna och fem gånger 
på prispallen. Ale kom-
muns friidrottsklubb har nu 
även markerat sin plats på 
Svenska mästerskap genom 
att våra duktiga friidrottare 
tillsammans bärgade fyra 
guld och ett silver.

Tack Markus Menander 
och Gunilla Wallengren för 
fantastiska prestationer och 
dessa har stor betydelse för 
klubbens 206 ungdomar 
som nu har fått idoler och 
förebilder i sin förening. 

Per Carlsson

Markus Menander och Gunilla Wallengren såg till att det blev 
medaljregn över Bohus IF Friidrott när Ungdoms-SM och Handi-
kapps-SM avgjordes i Söderhamn i helgen.

Medaljregn över fri-
idrottsklubben från Ale

ÄIK:s målvaktstalang Pontus Dahlberg har blivit uttagen i 
P15-landslaget som möter Finland i två träningslandskamper, 
19 och 21 augusti.
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damer tycks ha konser-
verat sin fi na vårform.

I höstpremiären borta 
mot tabelltrean Äspered 
blev det storseger.

– De hängde inte med, 
förklarar SBTK-tränaren 
Stig Persson.

Skepplanda BTK befäster 

sin tätposition i division 2. 
Den på papperet svåra bort-
amatchen mot Äspered blev 
en munsbit för de gulsvarta 
gästerna.

– Vi hade bra utdelning 
under den första halvleken. 
På 8-10 chanser gjorde vi 
fem mål, berättar Persson.

5-0 i paus och saken var 
naturligtvis klar. SBTK-tje-
jerna visade att de skött som-
marträningen exemplariskt.

Träningsvilliga
– Tjejerna är träningsvilliga 
och ambitiösa. Vi hade bätt-
re fart och bättre tempo än 
våra motståndare.

Amanda Errind blev två-
målsskytt och visade återigen 
prov på mästerligt anfalls-
spel. Övriga att anteckna sig 
i målprotokollet var Emelie 
Johansson, Josefi n Clas-
son, Andrea Lindgren och 
Sandra Augustsson.

På fredag väntar ny bort-
amatch för SBTK då Frisco-
pojkarna hälsar välkommen 
till Katebovallen.

– Nu gäller det att vi lad-
dar om. Friscopojkarna spe-
lar tajt och faller väldigt säl-
lan igenom. Hårt jobb krävs 
om det ska bli tre poäng även 
där, avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

En kvartett glada målskyttar efter SBTK:s bortavinst mot Äspe-
red i söndags. Från vänster Emelie Johansson, Amanda Errind, 
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vs
STÅNGENÄS AIS
Fredag 15 aug  kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

FREDAG 22 AUG KL 21-01
ENTRÉ: 150:-

WWW.AHLAFORSIF.SEAHLAFORS IF
1913 2014

AHLAFORS IF
1913 2014

ALAFORS. Det som tidi-
gare var Cup Sjövallen 
är numera Zcooly Cup.

Som arrangör står 
Ahlafors IF.

118 lag var anmälda 
till årets turnering och 
215 matcher genomför-
des.

Sjövallens vackra idrotts-
plats bjöd på bästa tänkbara 
förutsättningar den gångna 
helgen. Det blev en sports-
lig och ekonomisk fullträff. 
Gräsmattorna, såväl A- som 
B-plan, var i absolut topp-
skick och vädret gick san-
nerligen inte att klaga på. 
Regnet som drog in på lör-
dagseftermiddagen gjorde 
ingen skada – tvärtom.

I de yngsta åldersklasser-
na, fl ickor och pojkar 8-9 
år, genomfördes gruppspel 
och inget segerlag korades. 
Medaljer delades däremot 
ut i övriga åldersklasser, med 
följande slutställning:

F-10: 1. Jitex, 2. Älvsborgs 
FF, 3. BK Häcken. F-11: 
1. Nol/Ahlafors, 2. Ödsmål 
IK, 3. BK Häcken. F-12: 1. 
Älvsborgs FF, 2. Nol/Ahla-
fors, 3. Kungälv FF. P-10: 
1. Nol IK, 2. Stenungsunds 
IF, 3. Lödöse/Nygård. P-11: 
Kungsbacka IF lag 1, 2. Tölö 
IF lag 1, 3. Askims IK. P-12: 
1. Ytterby IS, 2. Mölnlycke 

IF, 3. Partille IF.
På söndagen gästades Sjö-

vallen av Hannes Stiller, 
tidigare forward i IFK Gö-
teborg men numera hem-
mahörande i Ljungskile SK. 
Hannes var behjälplig med 
prisutdelningen vilket var 
mycket uppskattat.

JONAS ANDERSSON

Zcooly Cup – en fullträff!

Den tidigare Blåvittspelaren, numera hemmahörande i Superettanlaget Ljungskile, Hannes Stiller, 
agerade prisutdelare på Sjövallen i söndags. Här blir han presenterad av speaker Thore Skånberg.

Zcooly Cup bjöd på inte mindre än 215 matcher under dagar-
na två. Här en match i flickor 8 mellan Ahlafors IF och Kålle-
reds SK.

Blodet fl yter och de 
oskyldiga människor-
na i Kurdistan, Irak 

och Syrien är på fl ykt. 
Barnen gråter ut medans 

terroristerna skriker ”Ji-
had”.

Kurder, assyrier, turk-
mener alla är de på fl ykt. 
Varför? Jo, på grund av 
deras tro. Innan islamister-
nas erövring i Mellanöstern 
existerade andra religioner 
som till exempel  juden-
dom, yezidi, zaratoasht och 
kristendom.

Dessa religioner sträckte 
sig utöver en mängd olika 
minoriteter och har levt 
i samspel med varandra 
för att uppnå fred mellan 
de olika stammarna. Vad 
hände sedan? Extremister-
nas våg av terror skördade 
miljontals liv. Antingen 
konverterar du till islam 
eller så möter du döden!

Idag ser vi hur historien 
repeterar sig själv. ISIS 
ledaren Abu Bakr Al-Bag-
hdadi kom till makten via 
manipulation och terror. 

Målet? En stat fullt med 
extremister. En stat med 
”rena” muslimer.

Just nu ligger 50 000 
oskyldiga kurder mellan 
staden Sengal och bergen i 
södra Kurdistan strandade. 
En blockad av ISIS soldater 
ligger emellan dem och de-
ras enda hopp, Kurdistan.

Dessa människor dör nu 
av svält och brist på vatten.  
På andra sidan står hjälten 
och försöker trycka tillbaka 
ISIS.

Peshmerga är Kurdis-
tans egna militär. En gång 
i tiden var dessa hjältar 
stämplade som terrorister 
av Turkiet, Iran,Syrien och 

Irak. Nu kallas de hjältar. 
Hjältarna som försvarar 
alla minoriteter oavsett 
religion och de har bara ett 
mål i huvudet, demokrati. 
Kurder samlas över hela 
Mellanöstern just nu, både 
män och kvinnor som tar 
upp gevär och försvarar 
sina männskliga rättigheter!

Därför har vi i MUF Ale 
valt att starta en insamling. 

Vi tar emot allt från 
gamla kläder till leksaker. 
Vi kommer även att sälja 
en del av våra egna saker 
och även sälja bakelser och 
saft för att kunna skicka 
pengarna till en organisa-
tion som heter  ”Kurdiska 
röda halvmånen”. De ser 
till att pengarna kommer 
direkt till fl yktingläger i 
Kurdistan.

Allt sker på Ale Torg 
onsdagen  den 13:e augusti 
från kl 17.00-20.00.

Kardo Kalkali 
ordförande för MUF Ale

Blod, terror och krigsförklaring
Extremisternas 
våg av ter-
ror skördade 
miljontals liv. 

Antingen konverterar du 
till islam eller så möter 
du döden!

KARDO KALKALI
Ordförande för MUF i Ale



Det fi nns säkert något 
äldreboende i Ale, 
som skulle kunna 

prova på att bli personalstyrt 
äldreboende, alltså skött 
som ett eget företag, med 
den budget som idag fi nns, 
med tillägg för att öppna 
eget kök.  

Ale-demokraterna skulle 
med personalens hjälp, vilja 
utveckla ett pilotfall, som fö-
rebild för övriga äldreboen-
de i Ale kommun. Om detta 
faller väl ut, kommer vi att 
utveckla det vidare.

Det hela går ut på att per-
sonalen driver sin anlägg-
ning som en egen rörelse, 
med de pengar som de har i 
budgeten.

Samtidigt skulle köket 
startas upp, för hemmets 
matbehov, samt för hem-

tjänstens vårdtagare, som då 
skulle få ett mål varm mat 
om dagen. 

Råvarorna skulle köpas in 
i närområdet, där de själva 
fi ck bestämma var och där 
pris och kvalitet skulle vara 
avgörande. Hela tiden är det 
personalen som bestämmer.

Vinsten med detta blir en 
mer engagerad och piggare 
personal, som får en roligare 
tillvaro. Vårdtagarna får 
bättre mat och ett trivsam-
mare hem. 

Vinsten i kapital, som 
sparas på detta sätt, kommer 
verksamheten till godo. 
Dessa pengar skall på något 
sätt komma vårdtagarna till 
del och/eller för personal-
främjande åtgärder.

Personalen driver denna 
enhet lättare än kommunens 

tungrodda system.
Ale-demokraterna är inte 

rädda för nya grepp, allt som 
kan förbättras skall prövas 
för att driva utvecklingen 
framåt.

Personalteamet på 
anläggningen kan då styra 
efter eget förnuft, det blir 
då kortare och enklare be-
slutsvägar, utan allt krångel 
i kommunala beslut. Låt det 
sunda förnuftet råda, var 
inte rädda för djärva grepp. 
Detta höjer bara statusen på 
både personalen och anlägg-
ningen. Med Ale-demokra-
ternas framsynthet kan vi få 
Sveriges bästa åldringsvård 
i Ale. Någonstans borde vi 
ligga i framkant. Inga fl er 
bottennapp efter den 14 
september i år!

Det fi na med detta är en 

bättre skött ekonomi när 
personalen ansvarar för sin 
egen vårdenhet!

Med rätt upplysning 
kommer personalen att 
få den rätta inställningen 
till detta och glädjen att se 
något nytt skrida fram.

Tänk Ale-demokraterna 
den 14 september för ett 
nyare Ale. Med friska idéer 
och sunt förnuft!

Helene Ahlberg (AD)
Ledamot i fullmäktige och

utbildningsnämnden
Helena Solving  (AD)

Ersättare i fullmäktige och
utbildningsnämnden

Sven Rydén (AD)
Ledamot i fullmäktige och

samhällsbyggnadsnämnden
Ingemar Sörquist (AD)

Vem som är mest 
desperat, Socialde-
mokraterna eller Mo-

deraterna, får var och en som 
följt med i de senaste turerna 
av debatten avgöra.

 Jag nöjer mig med att 
konstatera att Paula Örn ef-
ter fyra år som ”oppositions-
råd” fortfarande har problem 
med att räkna.

S föreslår att IFO (Indi-
vid- och familjeomsorgen) 
skall spara 10 Mkr inom 
missbruksvården. Budgeten 
för detta är 2014 knappt 20 
Mkr , alltså skall 50% sparas. 
Hur kan kostnaden för Ale 
kommun då vara  ”40 Mkr 
mer om året jämfört med 
likvärdiga kommuner”?  
Enligt socialtjänstlagen är 
det Ale som ansvarar för 
sina invånare och andra 
kommuner ansvarar för sina 

invånare. Jag vet Paula Örn, 
att du inte tycker om när jag 
påtalar detta, men det är ju 
den verklighet som vi lever 
i och som vi har skyldig-
het att leva upp till. Det är 
myndighetsbeslut vi fattar 
enligt lagar och förodningar. 
Uppmanar ni Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
att bli lagbrytare? Eller vad 
menar ni egentligen?

Vilka personer är det som 
inte skall få hjälp? Svar på 
detta måste utkrävas av ”röda 
laget” före 14 september!

Förslaget är som jag ser 
det helt orealistiskt och 
kommer om det genomförs 
att betyda att budgeten inte 
kan hållas. För tanken är väl 
inte att återgå till gammal 
S-praxis att låta äldreomsor-
gen vara en budget regula-
tor? Varför skall våra äldre 

fi nna sig i detta?
När det gäller ”lagad mat 

i hemmet” för våra äldre 
så kan ju vem som helst, 
som lagat mat någon gång, 
inse att det måste vara ett 
”feltänk” när man påstår att 
detta skall kunna göras utan 
någon extra tid = kostnad 
för hemtjänspersonalen. Till 
exempel snabb-makaroner 
och stekt falukorv kan man 
laga på 15 min lågt räknat 
och då förutsätter det att 
råvarorna fi nns hemma, 
vilket innebär att personalen 
måste tillsammans med den 
äldre göra en veckomatsedel. 
Alltså 15 min som kostar 
pengar. Vill man då ha en 
annan matsedel kommer det 
självklart att kosta mer tid 
= pengar. Att då gå ut och 
säga att detta kan erbjudas 
utan kostnadshöjning är som 

jag ser det lögn. Tycker väl 
kanske inte att vi skall ägna 
oss åt det.

Inte heller tycker jag att 
ni skall vilseleda invånarna 
med felaktig statistik när det 
gäller ungdomsarbetlöshe-
ten. Den är drygt 6% i Ale 
kommun  borträknat de ung-
domar som går i skola och  
är lägre än riksgenomsnittet 
och än i Västra götalandsre-
gionen.

Menar ”röda laget” något 
med alla sina satsningar på 
”allt och alla” så får man nog 
se till att driva en politik som 
gör det möjligt för företag, 
gärna i Ale, att expandera 
och anställa fl er, för att öka 
skatteintäkterna och därmed 
säkra en god kvalitet på skola 
och omsorg.

Ingela Nordhall 
Aledemokraterna

Sedan omvalet till 
regionfullmäktige i maj 
2011 har antalet pa-

tienter i Västra Götalands-
regionen som väntat mer än 
90 dagar på ett besök hos en 
specialistläkare nästan sex-
dubblats. I maj 2011 hade 1 
447 patienter väntat längre 
än vårdgarantins 90 dagar. I 
de senaste siffrorna för maj 
2014 har det antalet ökat till 
8 304 patienter.

Regionens tillgänglig-
het befi nner sig i fritt fall. 

Redan i höstas varnade 
Folkpartiet för att den tre-
dubbling av antalet väntande 
vi då såg skulle bli värre 
framöver, men det har inte 
fått den politiska ledningen 
med S, V och MP att reage-
ra. De nya siffrorna visar att 
farhågorna besannats men 
att det blivit än värre än vad 
vi fruktade

Det är uppenbart att den 
rödgröna ledningen under 
sina år vid makten fullstän-
digt misslyckats med att 

upprätthålla en god tillgäng-
lighet. Med S,V och MP:s 
budgetbeslut för 2015 fi nns 
inte heller någon ljusning. 
I de rödgrönas budget har 
de nu till och med satt som 
politiskt mål att 1 500 ska ha 
väntat längre än den lagstad-
gade vårdgarantin.

Jag är säker på att Ale-
borna inte vill ha det så här. 
Vi förstår om sjukhusen har 
svårt att leva upp till vårdga-
rantin. Folkpartiet tycker att 
den är en skam att Sahlgren-
ska sjukhuset har längst köer 
i Sverige! Med en otillräck-
lig budget och andra, i fl era 
fall mer prioriterade, åtag-

anden för sjukhusen blir det 
besöken till specialistläkare 
som skjuts på framtiden. Re-
gionens hälso- och sjukvård 
behöver en ny politik och 
en ny politisk ledning som 
ger sjukhusen ekonomiska 
förutsättningar att båda 
klara sin ekonomi och ge 
patienter vård i rätt tid.

Rose-Marie Fihn (fp) 
Kandidat till kommunfullmäktige i Ale, 

till regionfullmäktige och riksdagen

I förra veckans Alekuri-
ren pratar Paula Örn 
(S) mycket om vår 

politik och det är vi glada 
för. Ska man raljera över 
vår politik är det däremot 
bra om man är lite påläst. 
Därför ska vi nu reda ut 
lite fakta:

Du är uppenbart ovan 
vid att läsa statistik. Det 
märker vi dels när du 
hänvisar till partisympa-
tiundersökningen där du 
tar fel på ungefär 34% 
gällande vårt väljarstöd. 
Dels märker vi det gällan-
de ungdomsarbetslösheten 
där vi faktiskt har minskat 
den i Ale med 27%. Du 
jämförde siffror som inte 
går att jämföra och därför 
fi ck du fram ett felaktigt 
svar. Det gör givetvis ont 
för dig att vi lyckats, men 
gläds istället med Ale. 
För det är väl ändå för 
Ales skull vi alla politiker 
jobbar? 

Ett annat räknefel du 
gjort är de sänkta arbets-
givaravgifterna som dina 
kollegor i Stockholm vill 
ta bort. De kommer kosta 
oss i Ale 8,3 miljoner, 
motsvarande 20 anställda. 
Du menar att statsbidrag 
kommer att täcka den sum-
man, men i ert förslag till 
statsbudget fi nns ju bara i 
snitt 1 miljon per kommun 
att dela ut? När du läser 
siffrorna är det viktigt att 
du även läser eventuella 
minustecken framför. Du 
har alltså ett underskott på 
ungefär 7 miljoner som du 
måste försöka täcka upp. 

Vilken verksamhet eller 
personal avser du att spara 
in detta på? 

När det gäller skolan 
är det självklart för oss att 
ge så mycket pengar som 
behövs. Inom skolan har vi 
en stark överenskommelse 
och den är vi stolta över. 
Vi har tidigare visat att vi 
är beredda att ge mycket 
extra pengar till skolan och 
vi gör det gärna igen. 

Vi blir också oerhört 
bekymrade då du påstår att 
S har fi nansierat löften om 
både ridhus, friidrottsarena 
och näridrottsplatser. Med 
tanke på hur du har räknat 
tidigare så ser det ut att 
saknas många miljoner 
även här. Ska du stänga 
våra meröppna bibliotek? 
Eller ska du skära i fören-
ingsstödet? 

Till sist vill vi gärna 
berätta att vårt förslag om 
en skatehall inomhus, som 
du kallar valfl äsk, står på en 
trygg grund. Vi pratar inte 
bara, vi gör allvar av vad vi 
lovar. Vi hade nyligen ett 
möte med en fastighets-
ägare i Älvängen, där för 
övrigt din gamla partikol-
lega Tyrone Hansson var 
med. Vi vill jobba tillsam-
mans med ungdomarna 
för att skapa meningsfulla 
fritidsaktivi-
teter. 

Tillsam-
mans förbätt-
rar vi Ale.  

Isabell Korn (M)
Valledare

Var fanns ni när Tra-
fi kverket planerade 
järnvägen och ny mo-

torväg? Vad var ni när man 
lade ner läkarmottagningen 
och tandläkarmottagningen? 
Ni talar om ny idrottshall. 
Vore det inte bättre att få 
ishallen i Lödöse klar med 
nya omklädningsrum?

Börja med att få till en 
cykel- och gångväg mellan 
Lödöse och järnvägen. Det 
är bra med visioner, men 
genomför gärna något. Prata 
inte bara när det är valår. Det 
inger inget förtroende!

Kjell Andersson
Älvängen

Hur räknar du, Paula Örn?Omstrukturering av äldreboende i Ale – pilotfall

Vem är mest desperat? M eller S?

Västra Götalandsregionen behöver ett maktskifte 
och en ledning som sätter sjukvården främst!

Replik på insändaren ”Satsa på Lödöse”

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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undersökning maj 2014 
har Moderaterna i Västra 
Götalands läns norra 
valkrets (där Ale ingår) 
väljarsympatier på 15,9%.  
Moderaterna nationellt 
har ett stöd på 22-23% 
i undersökningen, men 
eftersom jag skrev om de 
lokala förutsättningarna 
så valde jag siffran för vårt 
område. Källa: Statistiska 

raterna framgår inte vilka 
siffror de själva har jämfört 
för att komma fram till en 
minskning med 27%, men 
jag gissar att det handlar 
om antalet i absoluta tal 
istället för i procent av 
åldersgruppen?  Att man 
väljer den siffran beror nog 
på att det har blivit färre 
ungdomar totalt i Ale un-
der perioden. Det vanliga 
är ju att arbetslösheten 
redovisas i procent.

Vilka siffror vi socialde-
mokrater ska ha tagit fel på 
framgår inte, men nedan 
redovisas statistiken från 
Arbetsförmedlingen för 
2010 och 2014.

statsbudget fi nns mer än 
1 miljon i statsbidrag per 
kommun. Några exempel 
är ökade statsbidrag på 
14,4 miljoner till skolan 
och 51 nya anställda i 
äldreomsorgens trai-
neeplatser. 

vill se en bred satsning på 
föreningslivet, inte bara 
konstgräs till fotbollen. 
Självklart vet vi att många 
tjejer spelar fotboll, men 
det är viktigt med bredd 
i föreningslivet. Därför 
har vi valt att prioritera 
satsningar där också många 
tjejer är aktiva som frii-
drott och ridning. Vi har 
också sett till att det fi nns 
is i Ale Arena så att man 
både kan spela bandy och 
åka konståkning. 

Paula Örn 
Kommunalrådskandidat för

Socialdemokraterna i Ale

 Januari Februari Mars April
2010 12.9 % 12.9 % 11.8 % 10.7 %
Antal arbetslösa 299 298 272 252
2014 14.4 % 14,1 % 13,2 % 11.7 %

Antal arbetslösa 229 223 208 180

Jo tack, bra!



Det fi nns säkert något 
äldreboende i Ale, 
som skulle kunna 

prova på att bli personalstyrt 
äldreboende, alltså skött 
som ett eget företag, med 
den budget som idag fi nns, 
med tillägg för att öppna 
eget kök.  

Ale-demokraterna skulle 
med personalens hjälp, vilja 
utveckla ett pilotfall, som fö-
rebild för övriga äldreboen-
de i Ale kommun. Om detta 
faller väl ut, kommer vi att 
utveckla det vidare.

Det hela går ut på att per-
sonalen driver sin anlägg-
ning som en egen rörelse, 
med de pengar som de har i 
budgeten.

Samtidigt skulle köket 
startas upp, för hemmets 
matbehov, samt för hem-

tjänstens vårdtagare, som då 
skulle få ett mål varm mat 
om dagen. 

Råvarorna skulle köpas in 
i närområdet, där de själva 
fi ck bestämma var och där 
pris och kvalitet skulle vara 
avgörande. Hela tiden är det 
personalen som bestämmer.

Vinsten med detta blir en 
mer engagerad och piggare 
personal, som får en roligare 
tillvaro. Vårdtagarna får 
bättre mat och ett trivsam-
mare hem. 

Vinsten i kapital, som 
sparas på detta sätt, kommer 
verksamheten till godo. 
Dessa pengar skall på något 
sätt komma vårdtagarna till 
del och/eller för personal-
främjande åtgärder.

Personalen driver denna 
enhet lättare än kommunens 

tungrodda system.
Ale-demokraterna är inte 

rädda för nya grepp, allt som 
kan förbättras skall prövas 
för att driva utvecklingen 
framåt.

Personalteamet på 
anläggningen kan då styra 
efter eget förnuft, det blir 
då kortare och enklare be-
slutsvägar, utan allt krångel 
i kommunala beslut. Låt det 
sunda förnuftet råda, var 
inte rädda för djärva grepp. 
Detta höjer bara statusen på 
både personalen och anlägg-
ningen. Med Ale-demokra-
ternas framsynthet kan vi få 
Sveriges bästa åldringsvård 
i Ale. Någonstans borde vi 
ligga i framkant. Inga fl er 
bottennapp efter den 14 
september i år!

Det fi na med detta är en 

bättre skött ekonomi när 
personalen ansvarar för sin 
egen vårdenhet!

Med rätt upplysning 
kommer personalen att 
få den rätta inställningen 
till detta och glädjen att se 
något nytt skrida fram.

Tänk Ale-demokraterna 
den 14 september för ett 
nyare Ale. Med friska idéer 
och sunt förnuft!

Helene Ahlberg (AD)
Ledamot i fullmäktige och

utbildningsnämnden
Helena Solving  (AD)

Ersättare i fullmäktige och
utbildningsnämnden

Sven Rydén (AD)
Ledamot i fullmäktige och

samhällsbyggnadsnämnden
Ingemar Sörquist (AD)

Vem som är mest 
desperat, Socialde-
mokraterna eller Mo-

deraterna, får var och en som 
följt med i de senaste turerna 
av debatten avgöra.

 Jag nöjer mig med att 
konstatera att Paula Örn ef-
ter fyra år som ”oppositions-
råd” fortfarande har problem 
med att räkna.

S föreslår att IFO (Indi-
vid- och familjeomsorgen) 
skall spara 10 Mkr inom 
missbruksvården. Budgeten 
för detta är 2014 knappt 20 
Mkr , alltså skall 50% sparas. 
Hur kan kostnaden för Ale 
kommun då vara  ”40 Mkr 
mer om året jämfört med 
likvärdiga kommuner”?  
Enligt socialtjänstlagen är 
det Ale som ansvarar för 
sina invånare och andra 
kommuner ansvarar för sina 

invånare. Jag vet Paula Örn, 
att du inte tycker om när jag 
påtalar detta, men det är ju 
den verklighet som vi lever 
i och som vi har skyldig-
het att leva upp till. Det är 
myndighetsbeslut vi fattar 
enligt lagar och förodningar. 
Uppmanar ni Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
att bli lagbrytare? Eller vad 
menar ni egentligen?

Vilka personer är det som 
inte skall få hjälp? Svar på 
detta måste utkrävas av ”röda 
laget” före 14 september!

Förslaget är som jag ser 
det helt orealistiskt och 
kommer om det genomförs 
att betyda att budgeten inte 
kan hållas. För tanken är väl 
inte att återgå till gammal 
S-praxis att låta äldreomsor-
gen vara en budget regula-
tor? Varför skall våra äldre 

fi nna sig i detta?
När det gäller ”lagad mat 

i hemmet” för våra äldre 
så kan ju vem som helst, 
som lagat mat någon gång, 
inse att det måste vara ett 
”feltänk” när man påstår att 
detta skall kunna göras utan 
någon extra tid = kostnad 
för hemtjänspersonalen. Till 
exempel snabb-makaroner 
och stekt falukorv kan man 
laga på 15 min lågt räknat 
och då förutsätter det att 
råvarorna fi nns hemma, 
vilket innebär att personalen 
måste tillsammans med den 
äldre göra en veckomatsedel. 
Alltså 15 min som kostar 
pengar. Vill man då ha en 
annan matsedel kommer det 
självklart att kosta mer tid 
= pengar. Att då gå ut och 
säga att detta kan erbjudas 
utan kostnadshöjning är som 

jag ser det lögn. Tycker väl 
kanske inte att vi skall ägna 
oss åt det.

Inte heller tycker jag att 
ni skall vilseleda invånarna 
med felaktig statistik när det 
gäller ungdomsarbetlöshe-
ten. Den är drygt 6% i Ale 
kommun  borträknat de ung-
domar som går i skola och  
är lägre än riksgenomsnittet 
och än i Västra götalandsre-
gionen.

Menar ”röda laget” något 
med alla sina satsningar på 
”allt och alla” så får man nog 
se till att driva en politik som 
gör det möjligt för företag, 
gärna i Ale, att expandera 
och anställa fl er, för att öka 
skatteintäkterna och därmed 
säkra en god kvalitet på skola 
och omsorg.

Ingela Nordhall 
Aledemokraterna

Sedan omvalet till 
regionfullmäktige i maj 
2011 har antalet pa-

tienter i Västra Götalands-
regionen som väntat mer än 
90 dagar på ett besök hos en 
specialistläkare nästan sex-
dubblats. I maj 2011 hade 1 
447 patienter väntat längre 
än vårdgarantins 90 dagar. I 
de senaste siffrorna för maj 
2014 har det antalet ökat till 
8 304 patienter.

Regionens tillgänglig-
het befi nner sig i fritt fall. 

Redan i höstas varnade 
Folkpartiet för att den tre-
dubbling av antalet väntande 
vi då såg skulle bli värre 
framöver, men det har inte 
fått den politiska ledningen 
med S, V och MP att reage-
ra. De nya siffrorna visar att 
farhågorna besannats men 
att det blivit än värre än vad 
vi fruktade

Det är uppenbart att den 
rödgröna ledningen under 
sina år vid makten fullstän-
digt misslyckats med att 

upprätthålla en god tillgäng-
lighet. Med S,V och MP:s 
budgetbeslut för 2015 fi nns 
inte heller någon ljusning. 
I de rödgrönas budget har 
de nu till och med satt som 
politiskt mål att 1 500 ska ha 
väntat längre än den lagstad-
gade vårdgarantin.

Jag är säker på att Ale-
borna inte vill ha det så här. 
Vi förstår om sjukhusen har 
svårt att leva upp till vårdga-
rantin. Folkpartiet tycker att 
den är en skam att Sahlgren-
ska sjukhuset har längst köer 
i Sverige! Med en otillräck-
lig budget och andra, i fl era 
fall mer prioriterade, åtag-

anden för sjukhusen blir det 
besöken till specialistläkare 
som skjuts på framtiden. Re-
gionens hälso- och sjukvård 
behöver en ny politik och 
en ny politisk ledning som 
ger sjukhusen ekonomiska 
förutsättningar att båda 
klara sin ekonomi och ge 
patienter vård i rätt tid.

Rose-Marie Fihn (fp) 
Kandidat till kommunfullmäktige i Ale, 

till regionfullmäktige och riksdagen

I förra veckans Alekuri-
ren pratar Paula Örn 
(S) mycket om vår 

politik och det är vi glada 
för. Ska man raljera över 
vår politik är det däremot 
bra om man är lite påläst. 
Därför ska vi nu reda ut 
lite fakta:

Du är uppenbart ovan 
vid att läsa statistik. Det 
märker vi dels när du 
hänvisar till partisympa-
tiundersökningen där du 
tar fel på ungefär 34% 
gällande vårt väljarstöd. 
Dels märker vi det gällan-
de ungdomsarbetslösheten 
där vi faktiskt har minskat 
den i Ale med 27%. Du 
jämförde siffror som inte 
går att jämföra och därför 
fi ck du fram ett felaktigt 
svar. Det gör givetvis ont 
för dig att vi lyckats, men 
gläds istället med Ale. 
För det är väl ändå för 
Ales skull vi alla politiker 
jobbar? 

Ett annat räknefel du 
gjort är de sänkta arbets-
givaravgifterna som dina 
kollegor i Stockholm vill 
ta bort. De kommer kosta 
oss i Ale 8,3 miljoner, 
motsvarande 20 anställda. 
Du menar att statsbidrag 
kommer att täcka den sum-
man, men i ert förslag till 
statsbudget fi nns ju bara i 
snitt 1 miljon per kommun 
att dela ut? När du läser 
siffrorna är det viktigt att 
du även läser eventuella 
minustecken framför. Du 
har alltså ett underskott på 
ungefär 7 miljoner som du 
måste försöka täcka upp. 

Vilken verksamhet eller 
personal avser du att spara 
in detta på? 

När det gäller skolan 
är det självklart för oss att 
ge så mycket pengar som 
behövs. Inom skolan har vi 
en stark överenskommelse 
och den är vi stolta över. 
Vi har tidigare visat att vi 
är beredda att ge mycket 
extra pengar till skolan och 
vi gör det gärna igen. 

Vi blir också oerhört 
bekymrade då du påstår att 
S har fi nansierat löften om 
både ridhus, friidrottsarena 
och näridrottsplatser. Med 
tanke på hur du har räknat 
tidigare så ser det ut att 
saknas många miljoner 
även här. Ska du stänga 
våra meröppna bibliotek? 
Eller ska du skära i fören-
ingsstödet? 

Till sist vill vi gärna 
berätta att vårt förslag om 
en skatehall inomhus, som 
du kallar valfl äsk, står på en 
trygg grund. Vi pratar inte 
bara, vi gör allvar av vad vi 
lovar. Vi hade nyligen ett 
möte med en fastighets-
ägare i Älvängen, där för 
övrigt din gamla partikol-
lega Tyrone Hansson var 
med. Vi vill jobba tillsam-
mans med ungdomarna 
för att skapa meningsfulla 
fritidsaktivi-
teter. 

Tillsam-
mans förbätt-
rar vi Ale.  

Isabell Korn (M)
Valledare

Var fanns ni när Tra-
fi kverket planerade 
järnvägen och ny mo-

torväg? Vad var ni när man 
lade ner läkarmottagningen 
och tandläkarmottagningen? 
Ni talar om ny idrottshall. 
Vore det inte bättre att få 
ishallen i Lödöse klar med 
nya omklädningsrum?

Börja med att få till en 
cykel- och gångväg mellan 
Lödöse och järnvägen. Det 
är bra med visioner, men 
genomför gärna något. Prata 
inte bara när det är valår. Det 
inger inget förtroende!

Kjell Andersson
Älvängen

Hur räknar du, Paula Örn?Omstrukturering av äldreboende i Ale – pilotfall

Vem är mest desperat? M eller S?

Västra Götalandsregionen behöver ett maktskifte 
och en ledning som sätter sjukvården främst!

Replik på insändaren ”Satsa på Lödöse”

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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undersökning maj 2014 
har Moderaterna i Västra 
Götalands läns norra 
valkrets (där Ale ingår) 
väljarsympatier på 15,9%.  
Moderaterna nationellt 
har ett stöd på 22-23% 
i undersökningen, men 
eftersom jag skrev om de 
lokala förutsättningarna 
så valde jag siffran för vårt 
område. Källa: Statistiska 

raterna framgår inte vilka 
siffror de själva har jämfört 
för att komma fram till en 
minskning med 27%, men 
jag gissar att det handlar 
om antalet i absoluta tal 
istället för i procent av 
åldersgruppen?  Att man 
väljer den siffran beror nog 
på att det har blivit färre 
ungdomar totalt i Ale un-
der perioden. Det vanliga 
är ju att arbetslösheten 
redovisas i procent.

Vilka siffror vi socialde-
mokrater ska ha tagit fel på 
framgår inte, men nedan 
redovisas statistiken från 
Arbetsförmedlingen för 
2010 och 2014.

statsbudget fi nns mer än 
1 miljon i statsbidrag per 
kommun. Några exempel 
är ökade statsbidrag på 
14,4 miljoner till skolan 
och 51 nya anställda i 
äldreomsorgens trai-
neeplatser. 

vill se en bred satsning på 
föreningslivet, inte bara 
konstgräs till fotbollen. 
Självklart vet vi att många 
tjejer spelar fotboll, men 
det är viktigt med bredd 
i föreningslivet. Därför 
har vi valt att prioritera 
satsningar där också många 
tjejer är aktiva som frii-
drott och ridning. Vi har 
också sett till att det fi nns 
is i Ale Arena så att man 
både kan spela bandy och 
åka konståkning. 

Paula Örn 
Kommunalrådskandidat för

Socialdemokraterna i Ale

 Januari Februari Mars April
2010 12.9 % 12.9 % 11.8 % 10.7 %
Antal arbetslösa 299 298 272 252
2014 14.4 % 14,1 % 13,2 % 11.7 %

Antal arbetslösa 229 223 208 180

Jo tack, bra!

Kommande söndags 
tema i gudstjänsten 
är Förvaltare. Ett 

ord som vi inte använder 
varje dag. En person som 
inte kan klara sin situation 
behöver en god man eller en 
förvaltare. Förvaltaren har 
ansvar för att en person han/
hon hjälper ska ha en funge-
rande ekonomi. Förvaltarna 
ansvarar alltså för andras 
egendom. 

En kung hette Salomo. 
Han var mycket förståndig 
och vis. Han skrev en gång 
så här: Ingenting är nytt 
under solen. Har du läst i 
Bibeln om hur det var för 
länge sen? En profet, Amos 
hette han, skrev att affärs-
männen sa så här på den 
tiden: ”Vi vill göra våra mått 
mindre och öka priset”. Har 
du märkt att det är så även 
idag”? Meningen fortsät-
ter så här:” vi vill förfalska 
vågen”. Det är nog inte så 
vanligt men har säkert hänt. 

En förvaltare gör det 
bästa av det aktuella läget 
och förbereder sig för alla 
eventualiteter. Förvaltaren 
har ett stort ansvar inte bara 
för den han företräder utan 
också andra som han möter. 
Det är inte bara ekonomin 
som ska skötas. Även vår tid 
har ett stort värde. Det är 
viktigt att använda den på 
ett ansvarsfullt sätt. 

Vi lever i ett individualis-
tiskt samhälle. Vi vet själva 
bäst. Är det något som inte 
passar oss så byter vi ut det. 

I det första brevet som 
Paulus skrev till sin med-
hjälpare Timotheos ger han 

mycket allvarliga uppma-
ningar om hur han rätt ska 
förvalta sin tid. Anvisning-
ar som är skarpa. Så här 
skriver Paulus i 2Tim 4:1-5 
:  förkunna ordet, träd upp 
i tid och otid, vederlägg, 
tillrättavisa, vädja - tål-
modigt och med ständig 
undervisning. Det kommer 
en tid då människorna inte 
längre vill lyssna till den 
sunda läran utan skaffar sig 
den ene läraren efter den 
andre, därför att det kliar i 
dem att få höra sådant som 
de önskar. De slår dövörat 
till för sanningen och vänder 
sig till legenderna. Men 
håll alltid huvudet kallt, var 
beredd att slita ont, gör vad 
som åligger en förkunnare 
och fullfölj din tjänst. 

Så här står det i psal-
tarpsalm 8:  När jag ser din 
himmel, dina fi ngrars verk, 
månen och stjärnorna, som 
du har berett, vad är då en 
människa, att du tänker på 
henne, eller en människo-
son, att du låter dig vårda 
om honom. 

Dock gjorde du honom 
nästan till ett gudaväsen; 
med ära och härlighet krön-
te du honom. 

Du satte honom till herre 
över dina händers verk; allt 
lade du under hans fötter: 
får och oxar, allesammans, 
så ock vildmarkens djur,  
fåglarna under himmelen 
och fi skarna i havet, vad som 
vandrar havens vägar. 

HERRE, vår Herre, huru 
härligt är icke ditt namn 
över hela jorden!

Per-Ove Hansson

BETRAKTELSE

Förvaltare

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Ungdomsarbetslöshe-
ten i Ale har under 
de senaste fyra åren 

 minskat med ca 27%.
Vi tycker det är fantas-

tiskt bra, men vi är inte 
färdiga än. Vi vill råda bot 
på ungdomsarbetslösheten 
tillsammans med skolan och 
näringslivet genom att dels 
stärka studie- och yrkesväg-
ledarresurserna. Ett stort 
problem för många ungdo-
mar idag är att de inte vet 
vad de vill arbeta med eller 
utbilda sig till. Vi tror att en 
stärkt studie- och yrkes-
vägledarresurs skulle hjälpa 
ungdomar att hitta rätt bana. 

Vi vill också göra prao i 

skolan obligatoriskt. Det är 
för att ungdomarna ska få 
viss praktisk erfarenhet av 
ett yrke och då lättare kunna 
välja när de ska börja gym-
nasiet, men också för att få 
kontakter i olika yrkeskårer. 

Att ha ett jobb är viktigt, 
inte minst för självkänslan. 
För många är ett sommar-
jobb det första jobbet man 
har, men det är svårt att få 
ett sommarjobb utan kon-
takter eller tidigare erfaren-
het. Det här problemet vi 
vill lösa genom att anställa 
en sommarjobbsförmedla-
re. Den personen kommer 
ha som uppgift att hjälpa 
ungdomar med CV och 

förmedlande kontakt mellan 
ungdomarna och närings-
livet. Sommarjobbsför-
medlaren ska också hitta 
de sommarjobb som fi nns, 
vara en trygg brygga mellan 
näringsliv och ungdomarna 
och stödja båda parter. 

Även kommunen som 
arbetsgivare har ett stort 
ansvar i att minska arbetslös-
heten bland unga. Vi föreslår 
därför att kommunen alltid 
ska prioritera arbetslösa 
ungdomar vid nyanställ-
ningar.

Vi kommer också att 
ställa krav på att ungdomar 
som står långt ifrån arbets-
marknaden, och således har 

svårast att få ett jobb, ska 
anställas varje gång kom-
munen ska utföra ett större 
byggprojekt. På så sätt får de 
ungdomarna arbetslivserfar-
enhet att sätta på sina CVn 
och något att söka andra 
jobb på. 

   Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Ungdomsarbetslösheten har minskat!
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I sommarnumret av 
Alekuriren skriver Sven 
Rydén (AD) om kom-

munmajoritetens misslyck-
ade politik – du är ju en del 
av denna – fanns det inga 
argument som räckte? Eller 
var du inte med? 

Din kritik av andra 
majoritetsföreträdare stärker 
ju inte precis bilden av 
sammanhållningen i Ales 
styrande majoritet utan är 
ett exempel på det sönderfall 
som vi upplever idag. Det är 
trots allt så att majoritets-
partierna inte fått fram ett 
budgetförslag för 2015. Vi 
rödgröna har som över-
enskommet levererat vårt 
förslag i juni.  

Att du sedan kritiserar 
oppositionen hör ju liksom 
till. Men ett bättre dukat 
bord – för en aktiv sam-
hällsutvecklingspolitik – än 

det som fanns 2010 får 
man leta efter. En ett år 
gammal (ÖP) översiktsplan 
som enhälligt antagits med 
tydliga inriktningar på var 
och hur Ale ska utvecklas. 
Varje mandatperiod ska 
detta dokument revideras i 
stor eller liten omfattning, 
men det har man inte klarat 
av denna mandatperiod, var-
för? Splittringen syns också i 
samhällsbyggnadspolitiken.

Under mandatperioden 
2007- 2010 köptes fl era 
strategiska markområden 
in för bostadsbyggande och 
mark för verksamheter det 
vill säga näringslivets behov. 
På varje ort fi nns nu större 
och mindre områden för 
etablering av ny företagsam-
het, detta tycker vi är bra 
och framsynt. 

Behovet av bostäder i 
förtätningslägen i våra orter 

fanns framme, bland annat 
via strukturstudier för såväl 
Nödinge som Älvängen, 
med ett brett deltagande 
av invånare, föreningsliv, 
företagare och kommunala 
tjänstemän och politiker, 
men tyvärr har väldigt lite 
hänt.

Det fi nns fl er exempel 
på misslyckanden. Den 
avstannande utvecklingen 
av Ale torg, där det fanns 
långt framskridna  idéer 
och tankar på utveckling av 
handeln, kommunadminis-
trationen,  parkeringsplatser, 
bostäder vid före detta gym-
nasieskolan, är besvärande. 
Allt som har åstadkommits 
är avtal och nya utrednings-
direktiv. 

Nu kvart över tolv ska två 
centrumledare anställas för 
utveckling – invånarna har 
ju redan sagt sitt, manegen 

är krattad, det behöver inte 
utredas mer – det behöver 
byggstartas! 

Du skriver att Aleföretag 
ska ha förtur på kommunala 
jobb. Vi trodde att du gillar 
konkurrens och konkur-
rens på lika villkor? Hur 
skulle det gå för Aleföretag 
om dessa inte kunde vinna 
upphandlingar i och runt 
Göteborg på grund av upp-
handlingsregler?

Alebor; det är dags för en 
aktiv samhällsbyggandspo-
litik igen där redan gjorda 
utredningar förverkligas och 
utvecklas. 

Vi ligger i startgroparna. 
Vi väntar på den 14 septem-
ber. Rösta på Socialdemo-
kraterna.

Jarl Karlsson (S)
Sven Pettersson (S)

Misslyck(AD) politik
Svar till Sven Rydén (AD):

Antalet anställda och 
deras kompetens 
är avgörande för 

kvaliteten i välfärden. I dag 
upplever många som arbetar 
i äldreomsorgen att det är 
ett hårt pressat arbete där 
tiden sällan räcker till. Det 
påverkar omsorgen om de 
äldre.

Under det närmaste 
decenniet ser vi en kraftig 
ökning i de åldersgrupper 
där omsorgsbehovet är som 
störst. Detta förstärks av 
ovanligt stora pensions-
avgångar i närtid. Rekry-
teringsbehovet till äldre-
omsorgen kommer därför 
att växa de kommande åren 
och det kommer att bli brist 
på utbildade undersköter-
skor.

Samtidigt är ungdomsar-
betslösheten hög ur både ett 
historiskt och internationellt 
perspektiv. Arbetslöshet i 

ungdomen sätter spår långt 
senare i livet. Ungdomar 
som blir arbetslösa direkt 
efter gymnasiet löper större 
risk att vara arbetslösa under 
de följande tio åren. 

Vi i Ale går till val på 
att alla ungdomar ska ha 
ett jobb, en nollvision för 
ungdomsarbetslöshet. En 
tydlig åtgärd är att vi vill 
ge alla ungdomar en chans 
att sommarjobba. Tyvärr 
har moderatledningen i Ale 
halverat antalet sommarjobb 
för unga.

Vi socialdemokrater vill 
också införa 90-dagarsga-
ranti som innebär att den 
som är ung och utan arbete 
senast efter 90 dagar ska 
erbjudas ett riktigt jobb, en 
utbildning som leder till 
jobb eller en kombination av 
utbildning och praktik. Nu 
tar vi det förslaget vidare. 

Vi kommer att investera 

2,8 miljarder kronor i 20 
000 traineejobb i omsorgen. 
Här i Ale kommun innebär 
det 51 stycken fl er anställda 
i äldre- och funktionshin-
deromsorgen. Traineejob-
ben ger unga möjligheten 
att jobba i omsorgen under 
ett år och samtidigt utbilda 
sig till undersköterska.

En undersökning som 
ungdomsbarometern 
genomfört åt Sveriges Kom-
muner och Landsting visar 
att sex av tio unga kan tänka 
sig ett välfärdsjobb. Det 
visar att många ungdomar 
tycker att välfärdsjobben 
verkar spännande och me-
ningsfulla.

Traineejobben ger 
ungdomar en möjlighet att 
få ett jobb, arbetslivserfar-
enhet och utbildning inom 
ett bristyrke, samtidigt som 
kommunerna får förutsätt-
ningar att stärka beman-

ningen och höja kvaliteten 
inom äldreomsorgen. Det 
tryggar också den framtida 
kompetensförsörjningen i 
välfärden.

Vi gör ett annat val 
än moderaterna. Istället 
för skattesänkningar och 
privatiseringar prioriterar vi 
kraftiga investeringar i jobb, 
skola och välfärd.

Så kan vi skapa ett bättre 
Sverige, och ett bättre Ale, 
för alla.

Monica Samuelsson (S)
Kandidat till gruppledare i Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

51 fl er i äldreomsorgen i 
Ale med S-traineeplatser!



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.

BLÅVINGAR 
”I SKOGEN KAN INGEN HÖRA DIG SKRIKA”

En halsbrytande relationskomedi

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
LÖRDAG 30 AUG KL 18.00

NÖDINGE. Den 15 fe-
bruari hade Blåvingar 
premiär på Röda Scenen 
Folkteatern i Göteborg.

Under våren har 
Gertrud Larssons rela-
tionskomedi varit ute 
på turné i Västra Göta-
landsregionen.

Lördagen den 30 au-
gusti visas föreställning-
en i Ale Kulturrum.

I samband med Ale mat- och 
kulturfestival passar Ale Tea-
terförening på att hälsa väl-
kommen till höstens första 
publika evenemang.

– Vi tror och hoppas att 
detta arrangemang ska falla 
aleborna i smaken, säger te-
aterföreningens ordförande 
Margareta Nilson och låter 
samtidigt hälsa att biljetter 
till föreställningen finns att 

köpa på biblioteket i Nö-
dinge.

Blåvingar handlar om tre 
medelålders kvinnor som ger 
sig ut på sin årliga hajk. På 
ett dråpligt och halsbrytan-
de sätt blandas nostalgiska 
tillbakablickar på scout-
värderingar med skenande 
drömmar om gränslös kär-
lek, kroppsideal och Torre-
molinos. 

Blåvingar är något så 
ovanligt som en pjäs med tre 
namngivna kvinnor i huvud-
rollerna, som pratar om sig 
och sina liv helt ur sitt eget 
perspektiv och utan att det 
kretsar kring någon man. 

Regissör är Natalie Ring-

ler. Förra hösten regisserade 
hon den uppmärksammade 
och hyllade ”Vår klass” på 
Teater Galeasen.

Fylls av kvinnor
Blåvingar är skriven av Ger-
trud Larsson, som tidigare 
blivit mycket uppskattad 
för bland annat sina pjäser 
”Asylshopping”, ”Avd. 305”, 
”Den flygande handlägga-
ren” och ”Världens lyckli-
gaste kycklingar”.

Gertrud Larsson har 
många gånger valt att utgå 
från ett dokumentärt materi-
al när hon skriver manus, så 
är dock inte fallet med Blå-
vingar – allt är hittepå! Men 

detta betyder inte att många 
inte kommer att känna igen 
sig.

– Den här pjäsen är en 
present från mig till den 
trogna teaterbesökaren, sä-
ger Gertrud Larsson. 

– Med Blåvingar är jag 
inte ute efter att nå en ny 
publik. Tvärtom! Jag vill nå 
den gamla vanliga publiken, 
jag vill nå den riktigt stora 
publiken, jag vill att salong-
en fylls av kvinnor.

I rollerna ses tre kvinnor 
ur Folkteaterns fasta en-
semble: Ulla Berg Svedin, 
Elisabeth Göransson och 
Lena Birgitta Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 30 augusti visas relationskomedin Blåvingar i teatersalongen i Ale Kulturrum.
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– Blåvingar visas 
i Ale Kulturrum

Relationskomedi först ut i höst

FOLKTEATERN

Folkteatern är en länsteater 
med anslag och uppdrag 
från Västra Götalandsregi-
onen. Teatern drivs som en 
ekonomisk förening med 
medlemmar från nära 300 
olika organisationer och 
föreningar. Omkring 45 
anställda arbetar i lokalerna 
på Järntorget i Göteborg. Vd 
är Anna Rosengren.

LÖDÖSE. Under sommaren 
arrangeras tre musikkväl-
lar på Ljudaborg i Lödöse. 
Först ut var The Goodbye 
Girls förra onsdagen.

Nu på torsdag blir det ga-
ranterad högklassig under-
hållning då Vier Brillen intar 
scenen. Visgruppen består 
av en samling energiska män 
från Hisingen. De bjuder på 
musik och texter i Hasse & 

Tages samt Povel Ramels 
anda. Underfundiga rim och 
oväntade poänger är också 
något som publiken har att 
vänta.

Den sista musikkvällen 
äger rum torsdagen den 28 
augusti då utomhusscenen i 
Lödöse gästas av vissånger-
skan Christina Kjellsson.

JONAS ANDERSSON

 Visgruppen Vier Brillen intar Ljudaborgs scen nu på torsdag. 
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Sommarmusik med Vier Brillen
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Alf Robertsson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 5 
augusti begravningsguds-
tjänst för Alf Robertsson, 
Nödinge. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Thorborg Axelsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 7 augusti begrav-
ningsgudstjänst för Thor-
borg Axelsson, Skepplanda. 
Officiant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Olga Ihalainen. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 8 
augusti begravningsguds-
tjänst för Olga Ihalainen, 
Bohus. Officiant var Reine 
Bäck.

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

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/8 kl 10, 
Mässa Ida Olenius. Hålanda 
sönd 17/8, se övriga. S:t Peder 
sönd 17/8 kl 18, Friluftsguds-
tjänst Valla Marias stuga Ida 
Olenius. Ale-Skövde sönd 
17/8, se övriga. Tunge sönd 
17/8, se övriga.

Guntorps Missionskyrka
Onsd 13/8 kl 18.30, Yonår - 
ÄventyrarScout Terminsstart. 
Sönd 17/8 kl 18, Sommarkväll 
Johan Björnhager med band. 
Aftonbön Annica Lindahl. 
Onsd 20/8 kl 18.30, Spårar - 
UpptäckarScout Terminsstart.

Nödinge församling
Sön 17/8 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Gudstjänst i sommar-
tid, Gunnar Kampe.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd - Torsd kl 19, Sommar-
kvällar inför Ordet i Skepp-
landa församlingshem. Sönd 
17/8 kl 11, (Obs tiden!) Guds-
tjänst, Marie Nordvall. Kyrk-
kaffe. Kl 17, Sång & musik i 
Smyrnaparken. Fika.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 09, Mässa i förs 
hem, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 13/8 18:30. Sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. Fika. 
Vid sämre väder, är vi inne 
i kyrkan i stället. Sönd 17/8 
11:00. Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Enkelt fika. Månd 18/8 
19:00. Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 20/8 18:30. Sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. Fika. 
Vid sämre väder, är vi inne 
i kyrkan i stället. Onsd 20/8 
21:00. Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissionskyrka.
se har alltid ett aktuellt pro-
gram. Anmäl dig gärna till vårt 
Tillsammansläger. Blanketter 
finns i kyrkan.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 13/8 Björkliden kl 11, 
Andakt. Onsd 13/8 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmusik. 
Färgsprakande musik för 
slagverk och orgel. Johannes 
Landgren och Daniel Berg 
(Orgel och slagverk). Musik av 
bla P. Eben och egna kompo-
sitioner. Sönd 17/8 Nols kyrka 
kl 10, Mässa, Nordblom. 

Kilanda kyrka kl 19, Kvälls-
mässa, Nordblom.

Bohus pingstkyrka
Onsd 13/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 17/8 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson. 
Onsd 20/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
On 13 aug kl 19.00  Sommar-
kvällar inför Ordet, Skepp-
landa   Elise Bjurström.To 14 
aug kl 15.00  Andakt på Vika-
damm. Kl 19.00  Sommarkväl-
lar inför Ordet, Skepplanda  
Mikael Nordblom. Sö 17 aug 
kl 11.00   Gudstjänst ”Goda 
förvaltare”. Leif Jöngren  
sång:Filip Larsson. To 21 aug 
kl 19.30 Körövning.

DÖDSFALL

Lars Ahl, Nödinge har 
avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar makan Svanhild 
samt barnen Birgitta, Terje, 
Gunilla och Susanne med 
familjer som närmast sör-
jande.

Laila Wikman, Bohus har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar maken Anders som 
närmast sörjande.   

Bengt Tilly, Kollanda har 
avlidit. Född 1936 och efter-
lämnar makan Ingrid,
barnen Göran, Eva och 
Arne med familjer, barnbarn 
och barnbarnsbarn samt 
systrarna Britta och Ingrid 
med familjer som närmast 
sörjande. 

Vår älskade Pappa,
Svärfar, Morfar, Farfar

och Gammelmorfar

Eskil Carlsson

* 16 oktober 1918

har lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Nödinge 31 juli 2014

ANN-KERSTIN 
och FILIP

Ivar och Elin
Axel, Siri

Elvira och Filip
Arvin

PETER och JOHANNA
David, Alva, Hilda

Övrig släkt och vänner

Vårt liv är en vindfläkt,

en saga, en dröm

En droppe som faller i

tidernas ström

Den skimrar i

regnbågens färg 

    en minut

Brister och faller och

drömmen är slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste. Ni som vill
hedra Eskils minne, tänk

gärna på Vi-skogen, 
pg. 90 05 08-3 eller
Starrkärr-Kilanda

Hembygdsförening, 
pg. 71 45 86-5.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik

avd. grön för god och
kärleksfull omvårdnad.

Min Älskade

Laila Wikman

* 25 januari 1937

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
31 juli 2014

ANDERS
Släkt och vänner

Älskade Laila
Så har vi vandrat Du
   och jag
   i kärlek hand i hand
Så ville vi åldras dag
   för dag
   i våra drömmars land
Vår lycka var vår
   rikedom
Nu har Du gått,
   min hand är tom
Nu viskar jag de orden,
   de vackraste jag vet
Du var mitt allt på
   jorden
   och min kärlek
   i evighet

Begravningen äger rum
torsdagen 21 augusti

kl. 13.00 i Surte kapell.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå,

tel. 031- 98 32 50 senast
måndagen 18 augusti.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
BRIS, tel. 08-598 888 00.

TACK

Till alla er som på olika 
sätt hedrade vår käre

Göte Ljungqvist

vid hans bortgång och 
begravning, för de vackra 

blommorna och för 
minnesgåvorna, vill vi 

framföra vårt varma tack.

Ingrid, Leif och Ingemar 
med familj

TILL MINNE

Idag den 20 aug
skulle min älskade

Stig
fylla 83 år.

Jag saknar din varma 
hand, din stora famn, 
och ditt glada skratt.

Jag saknar dig varje 
morgon varje kväll.

Maj-Britt

Vår vän och 
arbetskamrat

Bengt Tilly
har efter en kort tids 
sjukdom lämnat oss.

Ditt engagemang och 
Din framtidstro

kommer vi att sakna.

Kollanda Grus AB
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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.

BLÅVINGAR 
”I SKOGEN KAN INGEN HÖRA DIG SKRIKA”

En halsbrytande relationskomedi

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
LÖRDAG 30 AUG KL 18.00

NÖDINGE. Den 15 fe-
bruari hade Blåvingar 
premiär på Röda Scenen 
Folkteatern i Göteborg.

Under våren har 
Gertrud Larssons rela-
tionskomedi varit ute 
på turné i Västra Göta-
landsregionen.

Lördagen den 30 au-
gusti visas föreställning-
en i Ale Kulturrum.

I samband med Ale mat- och 
kulturfestival passar Ale Tea-
terförening på att hälsa väl-
kommen till höstens första 
publika evenemang.

– Vi tror och hoppas att 
detta arrangemang ska falla 
aleborna i smaken, säger te-
aterföreningens ordförande 
Margareta Nilson och låter 
samtidigt hälsa att biljetter 
till föreställningen finns att 

köpa på biblioteket i Nö-
dinge.

Blåvingar handlar om tre 
medelålders kvinnor som ger 
sig ut på sin årliga hajk. På 
ett dråpligt och halsbrytan-
de sätt blandas nostalgiska 
tillbakablickar på scout-
värderingar med skenande 
drömmar om gränslös kär-
lek, kroppsideal och Torre-
molinos. 

Blåvingar är något så 
ovanligt som en pjäs med tre 
namngivna kvinnor i huvud-
rollerna, som pratar om sig 
och sina liv helt ur sitt eget 
perspektiv och utan att det 
kretsar kring någon man. 

Regissör är Natalie Ring-

ler. Förra hösten regisserade 
hon den uppmärksammade 
och hyllade ”Vår klass” på 
Teater Galeasen.

Fylls av kvinnor
Blåvingar är skriven av Ger-
trud Larsson, som tidigare 
blivit mycket uppskattad 
för bland annat sina pjäser 
”Asylshopping”, ”Avd. 305”, 
”Den flygande handlägga-
ren” och ”Världens lyckli-
gaste kycklingar”.

Gertrud Larsson har 
många gånger valt att utgå 
från ett dokumentärt materi-
al när hon skriver manus, så 
är dock inte fallet med Blå-
vingar – allt är hittepå! Men 

detta betyder inte att många 
inte kommer att känna igen 
sig.

– Den här pjäsen är en 
present från mig till den 
trogna teaterbesökaren, sä-
ger Gertrud Larsson. 

– Med Blåvingar är jag 
inte ute efter att nå en ny 
publik. Tvärtom! Jag vill nå 
den gamla vanliga publiken, 
jag vill nå den riktigt stora 
publiken, jag vill att salong-
en fylls av kvinnor.

I rollerna ses tre kvinnor 
ur Folkteaterns fasta en-
semble: Ulla Berg Svedin, 
Elisabeth Göransson och 
Lena Birgitta Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 30 augusti visas relationskomedin Blåvingar i teatersalongen i Ale Kulturrum.
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– Blåvingar visas 
i Ale Kulturrum

Relationskomedi först ut i höst

FOLKTEATERN

Folkteatern är en länsteater 
med anslag och uppdrag 
från Västra Götalandsregi-
onen. Teatern drivs som en 
ekonomisk förening med 
medlemmar från nära 300 
olika organisationer och 
föreningar. Omkring 45 
anställda arbetar i lokalerna 
på Järntorget i Göteborg. Vd 
är Anna Rosengren.

LÖDÖSE. Under sommaren 
arrangeras tre musikkväl-
lar på Ljudaborg i Lödöse. 
Först ut var The Goodbye 
Girls förra onsdagen.

Nu på torsdag blir det ga-
ranterad högklassig under-
hållning då Vier Brillen intar 
scenen. Visgruppen består 
av en samling energiska män 
från Hisingen. De bjuder på 
musik och texter i Hasse & 

Tages samt Povel Ramels 
anda. Underfundiga rim och 
oväntade poänger är också 
något som publiken har att 
vänta.

Den sista musikkvällen 
äger rum torsdagen den 28 
augusti då utomhusscenen i 
Lödöse gästas av vissånger-
skan Christina Kjellsson.

JONAS ANDERSSON

 Visgruppen Vier Brillen intar Ljudaborgs scen nu på torsdag. 
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Sommarmusik med Vier Brillen
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Alf Robertsson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 5 
augusti begravningsguds-
tjänst för Alf Robertsson, 
Nödinge. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Thorborg Axelsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 7 augusti begrav-
ningsgudstjänst för Thor-
borg Axelsson, Skepplanda. 
Officiant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Olga Ihalainen. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 8 
augusti begravningsguds-
tjänst för Olga Ihalainen, 
Bohus. Officiant var Reine 
Bäck.

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

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/8 kl 10, 
Mässa Ida Olenius. Hålanda 
sönd 17/8, se övriga. S:t Peder 
sönd 17/8 kl 18, Friluftsguds-
tjänst Valla Marias stuga Ida 
Olenius. Ale-Skövde sönd 
17/8, se övriga. Tunge sönd 
17/8, se övriga.

Guntorps Missionskyrka
Onsd 13/8 kl 18.30, Yonår - 
ÄventyrarScout Terminsstart. 
Sönd 17/8 kl 18, Sommarkväll 
Johan Björnhager med band. 
Aftonbön Annica Lindahl. 
Onsd 20/8 kl 18.30, Spårar - 
UpptäckarScout Terminsstart.

Nödinge församling
Sön 17/8 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Gudstjänst i sommar-
tid, Gunnar Kampe.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd - Torsd kl 19, Sommar-
kvällar inför Ordet i Skepp-
landa församlingshem. Sönd 
17/8 kl 11, (Obs tiden!) Guds-
tjänst, Marie Nordvall. Kyrk-
kaffe. Kl 17, Sång & musik i 
Smyrnaparken. Fika.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 09, Mässa i förs 
hem, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 13/8 18:30. Sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. Fika. 
Vid sämre väder, är vi inne 
i kyrkan i stället. Sönd 17/8 
11:00. Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Enkelt fika. Månd 18/8 
19:00. Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 20/8 18:30. Sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. Fika. 
Vid sämre väder, är vi inne 
i kyrkan i stället. Onsd 20/8 
21:00. Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissionskyrka.
se har alltid ett aktuellt pro-
gram. Anmäl dig gärna till vårt 
Tillsammansläger. Blanketter 
finns i kyrkan.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 13/8 Björkliden kl 11, 
Andakt. Onsd 13/8 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmusik. 
Färgsprakande musik för 
slagverk och orgel. Johannes 
Landgren och Daniel Berg 
(Orgel och slagverk). Musik av 
bla P. Eben och egna kompo-
sitioner. Sönd 17/8 Nols kyrka 
kl 10, Mässa, Nordblom. 

Kilanda kyrka kl 19, Kvälls-
mässa, Nordblom.

Bohus pingstkyrka
Onsd 13/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 17/8 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson. 
Onsd 20/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
On 13 aug kl 19.00  Sommar-
kvällar inför Ordet, Skepp-
landa   Elise Bjurström.To 14 
aug kl 15.00  Andakt på Vika-
damm. Kl 19.00  Sommarkväl-
lar inför Ordet, Skepplanda  
Mikael Nordblom. Sö 17 aug 
kl 11.00   Gudstjänst ”Goda 
förvaltare”. Leif Jöngren  
sång:Filip Larsson. To 21 aug 
kl 19.30 Körövning.

DÖDSFALL

Lars Ahl, Nödinge har 
avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar makan Svanhild 
samt barnen Birgitta, Terje, 
Gunilla och Susanne med 
familjer som närmast sör-
jande.

Laila Wikman, Bohus har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar maken Anders som 
närmast sörjande.   

Bengt Tilly, Kollanda har 
avlidit. Född 1936 och efter-
lämnar makan Ingrid,
barnen Göran, Eva och 
Arne med familjer, barnbarn 
och barnbarnsbarn samt 
systrarna Britta och Ingrid 
med familjer som närmast 
sörjande. 

Vår älskade Pappa,
Svärfar, Morfar, Farfar

och Gammelmorfar

Eskil Carlsson

* 16 oktober 1918

har lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Nödinge 31 juli 2014

ANN-KERSTIN 
och FILIP

Ivar och Elin
Axel, Siri

Elvira och Filip
Arvin

PETER och JOHANNA
David, Alva, Hilda

Övrig släkt och vänner

Vårt liv är en vindfläkt,

en saga, en dröm

En droppe som faller i

tidernas ström

Den skimrar i

regnbågens färg 

    en minut

Brister och faller och

drömmen är slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste. Ni som vill
hedra Eskils minne, tänk

gärna på Vi-skogen, 
pg. 90 05 08-3 eller
Starrkärr-Kilanda

Hembygdsförening, 
pg. 71 45 86-5.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik

avd. grön för god och
kärleksfull omvårdnad.

Min Älskade

Laila Wikman

* 25 januari 1937

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
31 juli 2014

ANDERS
Släkt och vänner

Älskade Laila
Så har vi vandrat Du
   och jag
   i kärlek hand i hand
Så ville vi åldras dag
   för dag
   i våra drömmars land
Vår lycka var vår
   rikedom
Nu har Du gått,
   min hand är tom
Nu viskar jag de orden,
   de vackraste jag vet
Du var mitt allt på
   jorden
   och min kärlek
   i evighet

Begravningen äger rum
torsdagen 21 augusti

kl. 13.00 i Surte kapell.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå,

tel. 031- 98 32 50 senast
måndagen 18 augusti.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
BRIS, tel. 08-598 888 00.

TACK

Till alla er som på olika 
sätt hedrade vår käre

Göte Ljungqvist

vid hans bortgång och 
begravning, för de vackra 

blommorna och för 
minnesgåvorna, vill vi 

framföra vårt varma tack.

Ingrid, Leif och Ingemar 
med familj

TILL MINNE

Idag den 20 aug
skulle min älskade

Stig
fylla 83 år.

Jag saknar din varma 
hand, din stora famn, 
och ditt glada skratt.

Jag saknar dig varje 
morgon varje kväll.

Maj-Britt

Vår vän och 
arbetskamrat

Bengt Tilly
har efter en kort tids 
sjukdom lämnat oss.

Ditt engagemang och 
Din framtidstro

kommer vi att sakna.

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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

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

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

Moped Kinroad. 290 mil. 

1600:-.
tel. 0709-96 62 50

Kattungar söker nya hem. 12 
veckor, avmaskade, går på 
låda. Jättefina, busiga, ej lägen-
het.
tel. 0736-80 56 39

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

Två rum och kök i Lilla Edet 
centrum. Hyra 4500kr.
tel. 0704-53 35 80

ÖNSKAS HYRA
Liten gård, torp, hus önskas 
långtidshyras av par 65 + 
hästar. Seriöst. Ej bet.anm. 
Svar till mail:
christopherorling@gmail.com
tel. 0708-55 05 76

Singel man söker ny bostad
Önskar hyra villa med garage 
eller andra förslag i Ale eler 
Sjövik är händig man med son 
som gärna kan vara begälpliga, 
alla svar beaktas, jobbar som 
servicechef.
tel. 0709-20 26 28

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

Två stallplatser sökes omgå-
ende. 1 häst 150, 1 häst 
120cm. Allt av intresse. Gärna 
längs hålandavägen. / Lisbeth.
tel. 0704-78 41 14

JAKTMARK SÖKES av 33 årig 
ansvarsfull & pålitlig jägare.
Hjälper gärna till med skydds-
jakt på vildsvin. Ring David 
Berggren.
tel. 0739-77 86 51

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

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

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

Söker bete till får ca 3 ha. 
Helst nära Skepplanda.
tel. 0733-68 97 02       Katarina

Försäljning och utställning av 
hantverk. I Magasinet vid Alf-
hems Kungsgård (Ale Golf-
klubb) t.o.m 24/8.
Öppet tis-sön 11-17.
Välkomna! /Ale Slöjdare

Trädsgårdsarbete, klippning 
av träd, busar, plattor - prof-
fesionellt sätt. Renovering av 
hus, bygg, målning, kakel, vvs. 
Utförs ordentligt och noggrant, 
till bra priser. Utförs proffesio-
nellt till bra priser.
tel. 0760-99 66 24

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Hyr verktyg
För hemmet och träd-
gård. Röjsåg, Skruvdragare, 
Kap-Gersåg, Häcksax, Motor-
såg, 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. 

Hundhotell i hemmamiljö
i Bohus. För priser & tjänster:
www.doggiedog.se eller ring 
Stina på
tel. 0709-56 26 56

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

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

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

ALE BRUKSHUNDKLUBB
Platser kvar på hundkurser, 
bl a grundkurs dag och kväll, 
rallylydnad, fortsättningskurs, 
spår och tävlingskurs.
Ringträning med start 13/8, 
inoff utst 7/9.
Mer info och anmälan på 
hemsidan www.alebk.se
Nu finns även AGILITY! anmäl 
intresse via hemsidan.

Måleri/Snickeri
Takrenovering och 
fasadarbeten. Lång erfarenhet 
och goda referenser. Ställning 
och skylift finns.
tel. 0767-11 71 07

Grattis
Sara

på 12-årsdagen 19/8
Mormor & Morfar

Mamma, Pappa och Daniel

Grattis till våran prinsessa 
som har fyllt 4 år

den 14 juli. Önskar
Mamma & Pappa & Joel

Mormor & Morfar

Stort grattis till
vår prinsessa

Nellie
på 6-årsdagen den 10/8.
Massa kramar från Leo, 

mamma och Kalle!

Vigsel har ägt rum i
Porto San Giorgio, Italien, 

den 28 juli 2014
mellan Björn Eliasson
och Anna Ottosson.
Paret har nu tagit

namnet Ahlman som 
gemensamt efternamn.

GRATTIS VIGSEL

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 Marieberg, Alvhem 18/7 & Höne-
bäck, Lödöse 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 0735-28 48 88.

Försvunnen i Lid 
Skepplanda. På kvällen 
22 Juli gick vår katt 
Astrid ut och efter det 
har vi inte kunnat hitta 
henne. Hon är en lång-
hårig svart sköldpadda, 
var för tillfället rakad 
på bakkroppen. Hon är 
chippad. Har någon sett 
henne eller vet vad som hänt – ovissheten är värst!
G. Larsson tel. 0303-33 71 07 / 0706-36 07 42

BORTSPRUNGEN

Sommarens finaste rosor ges till alla våra föreningsmed-
lemmar som med äkta engagemang bidrog till att göra vår 
ungdomscup till den fantastiska upplevelse det blev för 
alla besökare på Sjövallen. Vilket team! Några extra rosor 
ges till våra vänner på Zcooly, ius och Prové samt klanen 
Wadström. Er insats har verkligen lyft arrangemanget och 
föreningen. Ahlafors IF

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.                      Alf Johansson, Hålanda

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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

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

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

Moped Kinroad. 290 mil. 

1600:-.
tel. 0709-96 62 50

Kattungar söker nya hem. 12 
veckor, avmaskade, går på 
låda. Jättefina, busiga, ej lägen-
het.
tel. 0736-80 56 39

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

Två rum och kök i Lilla Edet 
centrum. Hyra 4500kr.
tel. 0704-53 35 80

ÖNSKAS HYRA
Liten gård, torp, hus önskas 
långtidshyras av par 65 + 
hästar. Seriöst. Ej bet.anm. 
Svar till mail:
christopherorling@gmail.com
tel. 0708-55 05 76

Singel man söker ny bostad
Önskar hyra villa med garage 
eller andra förslag i Ale eler 
Sjövik är händig man med son 
som gärna kan vara begälpliga, 
alla svar beaktas, jobbar som 
servicechef.
tel. 0709-20 26 28

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

Två stallplatser sökes omgå-
ende. 1 häst 150, 1 häst 
120cm. Allt av intresse. Gärna 
längs hålandavägen. / Lisbeth.
tel. 0704-78 41 14

JAKTMARK SÖKES av 33 årig 
ansvarsfull & pålitlig jägare.
Hjälper gärna till med skydds-
jakt på vildsvin. Ring David 
Berggren.
tel. 0739-77 86 51

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

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

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

Söker bete till får ca 3 ha. 
Helst nära Skepplanda.
tel. 0733-68 97 02       Katarina

Försäljning och utställning av 
hantverk. I Magasinet vid Alf-
hems Kungsgård (Ale Golf-
klubb) t.o.m 24/8.
Öppet tis-sön 11-17.
Välkomna! /Ale Slöjdare

Trädsgårdsarbete, klippning 
av träd, busar, plattor - prof-
fesionellt sätt. Renovering av 
hus, bygg, målning, kakel, vvs. 
Utförs ordentligt och noggrant, 
till bra priser. Utförs proffesio-
nellt till bra priser.
tel. 0760-99 66 24

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Hyr verktyg
För hemmet och träd-
gård. Röjsåg, Skruvdragare, 
Kap-Gersåg, Häcksax, Motor-
såg, 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. 

Hundhotell i hemmamiljö
i Bohus. För priser & tjänster:
www.doggiedog.se eller ring 
Stina på
tel. 0709-56 26 56

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

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

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

ALE BRUKSHUNDKLUBB
Platser kvar på hundkurser, 
bl a grundkurs dag och kväll, 
rallylydnad, fortsättningskurs, 
spår och tävlingskurs.
Ringträning med start 13/8, 
inoff utst 7/9.
Mer info och anmälan på 
hemsidan www.alebk.se
Nu finns även AGILITY! anmäl 
intresse via hemsidan.

Måleri/Snickeri
Takrenovering och 
fasadarbeten. Lång erfarenhet 
och goda referenser. Ställning 
och skylift finns.
tel. 0767-11 71 07

Grattis
Sara

på 12-årsdagen 19/8
Mormor & Morfar

Mamma, Pappa och Daniel

Grattis till våran prinsessa 
som har fyllt 4 år

den 14 juli. Önskar
Mamma & Pappa & Joel

Mormor & Morfar

Stort grattis till
vår prinsessa

Nellie
på 6-årsdagen den 10/8.
Massa kramar från Leo, 

mamma och Kalle!

Vigsel har ägt rum i
Porto San Giorgio, Italien, 

den 28 juli 2014
mellan Björn Eliasson
och Anna Ottosson.
Paret har nu tagit

namnet Ahlman som 
gemensamt efternamn.

GRATTIS VIGSEL

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 Marieberg, Alvhem 18/7 & Höne-
bäck, Lödöse 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 0735-28 48 88.

Försvunnen i Lid 
Skepplanda. På kvällen 
22 Juli gick vår katt 
Astrid ut och efter det 
har vi inte kunnat hitta 
henne. Hon är en lång-
hårig svart sköldpadda, 
var för tillfället rakad 
på bakkroppen. Hon är 
chippad. Har någon sett 
henne eller vet vad som hänt – ovissheten är värst!
G. Larsson tel. 0303-33 71 07 / 0706-36 07 42

BORTSPRUNGEN

Sommarens finaste rosor ges till alla våra föreningsmed-
lemmar som med äkta engagemang bidrog till att göra vår 
ungdomscup till den fantastiska upplevelse det blev för 
alla besökare på Sjövallen. Vilket team! Några extra rosor 
ges till våra vänner på Zcooly, ius och Prové samt klanen 
Wadström. Er insats har verkligen lyft arrangemanget och 
föreningen. Ahlafors IF

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.                      Alf Johansson, Hålanda
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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


