
FR bjöd in till 
debatt

Här kommer 
Madenbussen!

Nol bäst på 
Vimmervi

Utomhusteatern ”Änkan på Ljudaborg” har haft sin premiär i Lödöse. Återigen är det en imponerande uppsättning.

Änkan på Ljudaborg
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Säkra siffror till fast pris!
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Skolstart på Team Sportia!

Se annons på sida 3 för 
fler erbjudanden!

RYGGSÄCK 
ADIDAS ELLER PUMA
Flera färger
Ord. pris 299:- 

BAGHEERA AION
Indoorsko JR
Strl 28-35
Ord. pris 299:- 
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Nu 149:

Nu 199:

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

I FRAMTIDENS ALE 
LAGAR VI MAT 
I HEMMEN HOS 

VÅRA ÄLDRE

Prova vår storsäljare Familj! Just nu får du som ny kund 
första kassen för bara 199 kronor. 

Kassen innehåller råvaror och recept till fem middagar för 
fyra personer. Och som alltid är det ICAs egna kockar 

som tar fram enkla, goda och näringsberäknade recept.

5 middagar
för 4 personer

Erbjudandet gäller nya kunder vid tecknande av ett 
abonnemang av Familjekassen. Priset gäller vid 
hämtning i butik; ej vid hemleverans. Priset gäller den 
första kassen, som bokas mellan 28/7 och 7/9, och 
hämtas ut i butik senast 15/9 2014. På efterföljande 
kassar gäller butikens ordinariepris 549 kr. Ångerrätt 
gäller inte för matvaror i Familjekassen.

*

Vårt Ord pris 549:00/st. 

FÖRSTA KASSEN

Ale Torg

Ale Torg 7, Nödinge • www.ica.se/ale

www.ale.nu

TILLSAMMANS
FÖRBÄTTRAR
VI ALE

Göteborgsvägen 98, 445 55 Surte
031-98 30 10
www.magnussonbil.se

SOMMARKAMPANJ

Minst
15.000:-
för din gamla 

inbytesbil!

3.95% i ränta
Gäller begagnade bilar

Öppettider:
Mån–fre 09.00–18.00
Lördagar Sommarstängt



Valrörelsen är som 
ni märker i veck-
ans tidning i full 

gång. Jobbigt frågar en del. 
Underhållande svarar jag. 
Än så länge förs debatten 
på en hyfsat saklig nivå, 
även om jag också kan reta 
mig på alla upprepningar av 
gammal skåpmat. Var fi nns 
de nya kreativa idéerna? 
Politik och svensk valrörelse 
är kanske något av det mest 
konservativa vi har. Det är 
dags att förnya och inse att 
vi inte behöver gruppera oss 
eller gömma oss bakom en 
partibok eller en symbol. 
Det kan ju omöjligt vara 
som så att allt det andra 
laget säger är helt fel? Det 
kanske till och med fi nns en 
hel del som är bra och vad 
skulle hända om vi koka-
de ihop de bästa idéerna 
från respektive planhalva 
– troligtvis skulle vi få en 
mycket intressant politik! 
Det fi nns en enorm styrka 
i enighet och samsyn. Jag 
gladdes enormt åt att möta 
två strålande glada kommu-
nalråd idag (läs måndag). De 
var närmast lyriska över att 
den efterlängtade sling-
bussen i Älvängen som ska 
köra pendlare från Maden 
och Olof Persgården till 

resecentrum äntligen börjat 
rulla. Än så länge är Västtra-
fi k sparsamt delaktiga, men 
med den totala enighet som 
Ale kommun visar i denna 
fråga lär det inte dröja 
länge förrän slingbussarna 
ingår i Västtrafi ks ordinarie 
tidtabell.

Det fi nns ett annat 
gott exempel som är på 
samma spår. Västtrafi k 
ansåg plötsligt, precis innan 
dubbelspåret var klart, att 
det kanske inte fanns plats 
för Alependeln på Göte-
borgs central. Kvartstrafi k 
var defi nitivt inte att tänka 
på. Kommunalråden tog 
varandra i hand och kavlade 
upp ärmarna. Idag har vi 
snudd på regionens bästa 
kollektivtrafi k och från två 
av orterna, Bohus och 
Älvängen går det sex tåg i 
timmen under rusnings-
tid. Det är med detta som 
bakgrund som jag tycker det 
är häftigt att alltid försöka 
komma överens. Det fi nns 
en helt annan styrka och 
trovärdighet då. Jag hoppas 
Ale försöker jobba ännu mer 
på det spåret i framtiden. 
Två kommunalråd är 
starkare än ett om de 
drar åt samma håll.

En slingbuss från de 
områden som inte har 
pendelstationen inom 
räckhåll tycker jag är 
ett strålande initiativ. 
Det är så vi kan få ännu 

fl er att ställa bilen och istäl-
let utnyttja kollektivtrafi ken, 
vilket är både miljövänligt 
och bekvämt. Jag är överty-
gad om att utvärderingen i 
Älvängen kommer ligga till 
grund för fl er slingbussar 
framledes. Inte minst när 
Nödinge södra ska bebyg-
gas, liksom Green Village i 
Surte. Härifrån är avstånden 
till pendeln för stora för att 
kollektivtrafi ken ska kännas 
attraktiv. 

Ett annat skäl är ju bris-
ten på pendelparkeringar. 
Det talas om parkeringshus, 
men går det att undvi-
ka dessa mindre snygga 
betongfundament ska vi 
självklart göra det. Ett sätt 
är ju att satsa på slingbussar 
så att fl er slipper ta bilen till 
pendeln. Ska vi resa kollek-
tivt så ska vi! 

Två är starkare än ett

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 34         NUMMER 30|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

GALON/MÖBELTYG 99:-/m

GARDINSTÄNGER  
90-160cm inkl fästen    99:-/st

BARNTRIKÅ 120:-/m 

DIGITALTRYCK 150:-/m 

BADRUMSMATTA 
I METERVARA 

59:-/m

STORT URVAL

DAMMEKÄRR
MARKNAD

VÄLKOMNA! OK ALEHOF

 Lördagen den 23 aug. 
kl 11-14

LOPPIS 
Bidrag tas emot på Dammekärr 
torsdag 21/8 kl 17-20, eller ring 

0730-35 33 94 eller 0303-33 86 13 

Skyltat från Ale torg (5 km)

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

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

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

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

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

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

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

Vi välkomnar Jimmie och Gina på X animo!

Mer info hittar du på:
www.xanimo.se 

www.stsc.se 
www.alternativmedicin.eu

Gratis konsultation
(ca 20 min)
Jimmie 0707-60 09 73 
Kiropraktor & Personlig Tränare 

Liise 0725- 32 42 43 
Auyrveda, Coaching, & Sorgbearbetning

Mån Tis Ons Tor

17.30 X-legs 14.00 Senior Yoga 17.30 X-function 17.00 Pilates

18.05 X-core 16.50 Yin Yoga 18.45 X-circle 18.15 Yoga 1

18.50 X-posture 18.15 Yoga 2 19.30 Yoga2

19.05 X-roller 19.30 Yoga 1 

19.00  
Skogstokigträning 

(Obs! samling 
bakom simhallen  

i Skepplanda)
Gina 0725 - 00 78 00, 
gina@xanimo.se

Ewa Marie 0739-30 17 56, 
info@altearnativmedicin.eu

Vill du vara säker på en prova på plats så 
bokar du dig, annars tittar du bara in!

– en trappa upp

BARNDANS

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har också bland annat 
streetdance, jazz, balett och 

aerobic gymnastics

Terminsstart 
vecka 36kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 4/9 kl 19.00

Skepplanda 
Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

Välkomna, 
Styrelsen

Ett sätt är ju att 
satsa på sling-
bussar så att 
fl er slipper ta 

bilen till pendeln. Ska vi 
resa kollektivt så ska vi! 



Valrörelsen är som 
ni märker i veck-
ans tidning i full 

gång. Jobbigt frågar en del. 
Underhållande svarar jag. 
Än så länge förs debatten 
på en hyfsat saklig nivå, 
även om jag också kan reta 
mig på alla upprepningar av 
gammal skåpmat. Var fi nns 
de nya kreativa idéerna? 
Politik och svensk valrörelse 
är kanske något av det mest 
konservativa vi har. Det är 
dags att förnya och inse att 
vi inte behöver gruppera oss 
eller gömma oss bakom en 
partibok eller en symbol. 
Det kan ju omöjligt vara 
som så att allt det andra 
laget säger är helt fel? Det 
kanske till och med fi nns en 
hel del som är bra och vad 
skulle hända om vi koka-
de ihop de bästa idéerna 
från respektive planhalva 
– troligtvis skulle vi få en 
mycket intressant politik! 
Det fi nns en enorm styrka 
i enighet och samsyn. Jag 
gladdes enormt åt att möta 
två strålande glada kommu-
nalråd idag (läs måndag). De 
var närmast lyriska över att 
den efterlängtade sling-
bussen i Älvängen som ska 
köra pendlare från Maden 
och Olof Persgården till 

resecentrum äntligen börjat 
rulla. Än så länge är Västtra-
fi k sparsamt delaktiga, men 
med den totala enighet som 
Ale kommun visar i denna 
fråga lär det inte dröja 
länge förrän slingbussarna 
ingår i Västtrafi ks ordinarie 
tidtabell.

Det fi nns ett annat 
gott exempel som är på 
samma spår. Västtrafi k 
ansåg plötsligt, precis innan 
dubbelspåret var klart, att 
det kanske inte fanns plats 
för Alependeln på Göte-
borgs central. Kvartstrafi k 
var defi nitivt inte att tänka 
på. Kommunalråden tog 
varandra i hand och kavlade 
upp ärmarna. Idag har vi 
snudd på regionens bästa 
kollektivtrafi k och från två 
av orterna, Bohus och 
Älvängen går det sex tåg i 
timmen under rusnings-
tid. Det är med detta som 
bakgrund som jag tycker det 
är häftigt att alltid försöka 
komma överens. Det fi nns 
en helt annan styrka och 
trovärdighet då. Jag hoppas 
Ale försöker jobba ännu mer 
på det spåret i framtiden. 
Två kommunalråd är 
starkare än ett om de 
drar åt samma håll.

En slingbuss från de 
områden som inte har 
pendelstationen inom 
räckhåll tycker jag är 
ett strålande initiativ. 
Det är så vi kan få ännu 

fl er att ställa bilen och istäl-
let utnyttja kollektivtrafi ken, 
vilket är både miljövänligt 
och bekvämt. Jag är överty-
gad om att utvärderingen i 
Älvängen kommer ligga till 
grund för fl er slingbussar 
framledes. Inte minst när 
Nödinge södra ska bebyg-
gas, liksom Green Village i 
Surte. Härifrån är avstånden 
till pendeln för stora för att 
kollektivtrafi ken ska kännas 
attraktiv. 

Ett annat skäl är ju bris-
ten på pendelparkeringar. 
Det talas om parkeringshus, 
men går det att undvi-
ka dessa mindre snygga 
betongfundament ska vi 
självklart göra det. Ett sätt 
är ju att satsa på slingbussar 
så att fl er slipper ta bilen till 
pendeln. Ska vi resa kollek-
tivt så ska vi! 

Två är starkare än ett

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 34         NUMMER 30|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

GALON/MÖBELTYG 99:-/m

GARDINSTÄNGER  
90-160cm inkl fästen    99:-/st

BARNTRIKÅ 120:-/m 

DIGITALTRYCK 150:-/m 

BADRUMSMATTA 
I METERVARA 

59:-/m

STORT URVAL

DAMMEKÄRR
MARKNAD

VÄLKOMNA! OK ALEHOF

 Lördagen den 23 aug. 
kl 11-14

LOPPIS 
Bidrag tas emot på Dammekärr 
torsdag 21/8 kl 17-20, eller ring 

0730-35 33 94 eller 0303-33 86 13 

Skyltat från Ale torg (5 km)

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

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

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

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

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

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

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

Vi välkomnar Jimmie och Gina på X animo!

Mer info hittar du på:
www.xanimo.se 

www.stsc.se 
www.alternativmedicin.eu

Gratis konsultation
(ca 20 min)
Jimmie 0707-60 09 73 
Kiropraktor & Personlig Tränare 

Liise 0725- 32 42 43 
Auyrveda, Coaching, & Sorgbearbetning

Mån Tis Ons Tor

17.30 X-legs 14.00 Senior Yoga 17.30 X-function 17.00 Pilates

18.05 X-core 16.50 Yin Yoga 18.45 X-circle 18.15 Yoga 1

18.50 X-posture 18.15 Yoga 2 19.30 Yoga2

19.05 X-roller 19.30 Yoga 1 

19.00  
Skogstokigträning 

(Obs! samling 
bakom simhallen  

i Skepplanda)
Gina 0725 - 00 78 00, 
gina@xanimo.se

Ewa Marie 0739-30 17 56, 
info@altearnativmedicin.eu

Vill du vara säker på en prova på plats så 
bokar du dig, annars tittar du bara in!

– en trappa upp

BARNDANS

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har också bland annat 
streetdance, jazz, balett och 

aerobic gymnastics

Terminsstart 
vecka 36kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 4/9 kl 19.00

Skepplanda 
Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

Välkomna, 
Styrelsen

Ett sätt är ju att 
satsa på sling-
bussar så att 
fl er slipper ta 

bilen till pendeln. Ska vi 
resa kollektivt så ska vi! 

Många fler modeller i butiken.

.

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

NIKE Victory
Stl 32-38,5 

499:

ADIDAS Counterblast
Stl 33-39

499:

ASICS Gel Blast Jr   
Stl 33-39,5 

599:

ASICS Galaxy GS   
Stl 32,5-39,5 

399:

ASICS Galaxy PS
stl 28,5-34,5
Kardborreknäppning.

349:

PUMA Evospeed
Stl 33-39. Finns även i gul.
Ord 499:-

Nu399:

PUMA Evospeed 5.3
Stl 30-39
Finns även med kardborre
Ord 499:-

Nu399:

ADIDAS Goletto
Stl 28-39. Ord 399:-

Nu299:

SKOLSTART
JUNIOR

VÄLKOMNA!

5. NORTH BEND 
GYMBAG NEON
ORD. PRIS 149:-

1. NORTH BEND 
GYMBAG NEON
ORD. PRIS 149:-
2. NORTH BEND PULSE
TRAINING SHORTS JR
ORD. PRIS 99:-

4. NORTH BEND
EXOCOOL TRAINING TEE
ORD. PRIS 179:-

3. NORTH BEND
EDGE STRAPTOP PRINT
ORD. PRIS 149:-

2

1 3

8 4

7. NORTH BEND EXOCOOL
TRAINING TEE
ORD. PRIS 149:-

6. NORTH BEND 
TEC SHORTS JR
ORD. PRIS 149:-

8. NORTH BEND FLIPSTRAW
ORD. PRIS 149:-

5

6

8

Kombinera linne/
t-shirt, shorts, 
gymnastikpåse & 
vattenflaska i dina 
favoritfärger! Färg-
erna i sortimentet 
kan variera mellan 
butikerna.

299:
HALVA PRISET!

Erbjudandet gäller
xx/8–xx/8

SKOLSTARTS-
PAKET!

7



VECKA 34         NUMMER 30|04

Re
se

rv
at

io
n 

fö
r s

lu
tf

ör
sä

ljn
in

g

MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 59:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

Lunchrestaurang & café

149:-
REGNKLÄDER

2-DEL
FRÅN 199:-2-DEL

FRÅN

FODRADE

REGNKLÄDER

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

SOMMARPRIS
t.o.m. 17 augusti

ord. pris 79:-

”Konstgräset blev en symbolfråga”
NÖDINGE. Mikael 
Berglund (M) fick för-
troendet att leda Ales 
politiska ledning efter 
16 år med S-styre.

Förnya, förändra och 
förbättra var löftet till 
aleborna.

– Konstgräset blev en 
symbolfråga och där vi 
verkligen har visat att 
det gick att göra skill-
nad, menar han. 

Artikelserien om Ales makt-
havare under kommunens 
första 40 år slutar med Mi-
kael Berglund som efter Mo-
deraternas succéval 2010 fick 
äran att svinga klubban som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det var första gången 
på 16 år som inte en socialde-
mokrat ledde kommunen.

Moderaterna hade lovat 
att förnya, förändra och för-
bättra Ale. Konstgräsplaner 
blev en symbolfråga.

– Det hade pratats i många 
år om konstgräs någonstans i 
Ale, men ingenting hände. Vi 
förstod inte varför och lovade 
därför fyra nya konstgräspla-
ner om vi kom till makten. 
Tillsammans med förenings-
livet har vi grejat fyra och den 
femte är på gång i Nödinge. 
Med rätt vilja gick det, säger 
Mikael Berglund.

Han är inte själv uppväxt 
i kommunen, utan flyttade 
hit 2002. Ursprungligen är 
han från Vänersborg, men 
har också hunnit med nio år i 
Karlskrona. 2010 tog Allians-
partierna makten i Ale med 
stöd av Aledemokraterna. 
Mikael Berglund blev Kom-
munstyrelsens ordförande, 
den sista under Ales första 
40 år.

– Jag förstår att de som har 
varit med hela vägen har upp-
levt en omvälvande tid. Vem 
kunde i början av 70-talet tro 
att varken batterier eller glas-
flaskor skulle vara lönsamt 
att tillverka här i framtiden? 
Förutom Eka är nästan all 
tung industri borta. Utveck-
lingen har gått fort och idag 

är Ale en tillväxtkommun 
som främst är attraktiv som 
boendeplats för sina utmärk-
ta kommunikationer. Vi job-
bar dock vidare med att bli 
ett självklart alternativ för 
nyetableringar. Snabba kom-
munikationer är ju inte minst 
viktigt för näringslivet, säger 
Mikael Berglund.

När han får i uppdrag att 
försöka sammanfatta sina år 
i maktens centrum blir han 
eftertänksam.

Många intryck
– Mina intryck är så otroligt 
många. Min bild av hela den 
kommunala organisationen 
har förändrats. Personalen i 
Ale har en stark själ. Många 
brinner oerhört mycket för 
att utveckla sin verksamhet. 
Framför allt blir jag impo-
nerad av alla de som inte ens 
bor i Ale och som är så ge-
nuint engagerade för att ut-
veckla kommunen. Vår eko-
nomichef Helene Ramert är 

ett lysande exempel. Hon blir 
rent av förbannad när hon 
upptäcker att någon inte haft 
100% koll på kronorna, säger 
Berglund.

Han blir tyst, funderar ett 
tag till och säger sen:

– Jag kan ju bara tala om 
mina fyra år och det är klart 
att den djupa dialog som jag 
har fått med en rad företaga-
re har varit lärorik och värde-
full. Tillsammans har vi gjort 
förändringar som nu också 
har givit resultat. Vi har inte 
bara pratat, utan också haft 
verkstad. Näringslivsklimatet 
har genom näringslivsrådet 
fått en rejäl skjuts. Samma sak 
gäller föreningslivet. Byggan-
det av fyra konstgräsplaner 
möjliggjordes tack vare en 
nära dialog med eldsjälarna i 
klubbarna. Jag är enormt im-
ponerad av alla dessa ideella 
krafter som jobbar stenhårt 
för att göra något bra för våra 
barn och ungdomar. I detta 
sammanhang är det oundvik-

ligt att inte nämna Alebacken 
och dess entusiaster. Vilka 
härliga människor!

Det märks tydligt att 
han tagit intryck på allvar. 
Just föreningslivet menar 
Berglund genomsyrar hela 
kommunen.

Kan vi tala om en Ale-
anda?

– Ja, jag tror nog det, men 
den förändras just nu. Att vi 
gör saker ännu mer ihop, ge-
mensamt, precis som i fören-
ingslivet. Den inställningen 
börjar nu sprida sig även till 
att omfatta hela orten. Jonas 
Molin, caféägare i Skepp-
landa, har varit en härlig 
pådrivare för att värna det 
egna samhället. Tillsammans 
skapade vi Skepplandadagen. 
Engagerade ortsbor som ville 
något och med stöd av kom-
munen kunde ett innehålls-
rikt arrangemang välkomna 
hela orten till Albotorget, sä-
ger Berglund och fortsätter:

– Det senaste beviset på 
ett större ansvarstagande för 
samhällsfrågor är bredbands-
föreningar. Det har bildats 
flera stycken och i Bohus är 
man väldigt långt framme. 
Här bidrar kommunen med 
hjälp genom en bredbands-
samordnare.

40 år har gått. Ale kom-
mun jubilerar utan att ha 
något större enskilt firande. 
Istället har man valt att stöt-

ta många små initiativ som 
en del i jubileet. Mat- och 
kulturfestivalen i Ale Kultur-
rum lördag 30 augusti är ett 
sådant.

Mikael Berglund får i upp-
drag att titta i kristallkulan 
och beskriva hur han tror att 
Ale ser ut när ytterligare 40 år 
har gått.

Två städer
– Då har vi två mindre städer, 
Älvängen och Nödinge, med 
10 000 invånare vardera. Re-
sande säljare trivs att bo lite 
utanför Göteborg, men med 
möjlighet att kliva på pendeln 
och ta tåget hela vägen till 
Landvetter. Vi har kommit 
ännu närmare Göta älv och 
det finns också goda möj-
ligheter att bo lantligt. Ett 
attraktivt näringslivsklimat 
har bidragit till en mängd 
större etableringar. De goda 
kommunikationerna och den 
sköna miljön gör att Ale har 
blivit en av de bästa kommu-
nerna att bo i.

Hur ska det där kunna 
bli verklighet?

– Vi har en mängd utma-
ningar. Precis som i Sverige i 
stort är det ungdomsarbets-
lösheten och skolan som vi 
måste fokusera all kraft på. Vi 
måste bli bäst och våga säga 
det. Att bara ”bibehålla” är 
starten till förfall. Volvos mål 
är att erbjuda världens bästa 

bil, samma inställning måste 
även kommunen ha. Vi måste 
inse att vi är konkurrensutsat-
ta. Ska vi få fler invånare och 
skattebetalare, vilket krävs 
för att utveckla Ale i rätt rikt-
ning, måste vi sikta på att vara 
bäst i klassen. Lyckas vi med 
det får vi även etableringar 
och därmed fler arbetstillfäl-
len. Allt hänger samman, sva-
rar Berglund.

Du pratar mycket om 
dialogen och om att göra 
saker tillsammans. Skulle 
tillsammans kunna innebä-
ra att Moderaterna regerar 
tillsammans med Socialde-
mokraterna i Ale i framti-
den?

– Nej, det tror jag inte, 
men vi är nyttiga för varan-
dra. Båda har kraft bakom 
det som sägs och vi sporrar 
nog på sätt och vis varandra. 
Vi samverkar inom skolan, 
så man ska aldrig säga ald-
rig, men i dagsläget står vi 
för långt ifrån varandra i en 
mängd ideologiska frågor.

Olika bilder
Artikelserien om Ales makt-
havare 1974-2014 avslutas 
med veckans intervju. Mika-
el Berglund har läst om sina 
företrädare och gillar att höra 
om historien. Sven Petters-
son som var kommunalråd i 
Ale 1987-1997, varav tre år 
i opposition, har han pratat 
mycket med.

– Min och Svens bild av 
uppdraget ser lite annorlun-
da ut, mest beroende på att 
det fungerade på ett annat 
sätt förr. Han var mer i verk-
samheten och hade till och 
med en egen handkassa för 
att till exempel kunna köpa 
konst som gåvor från lokala 
konstnärer. Det var lättare 
för kommunen att gynna de 
lokala företagen än vad det är 
idag. Numera styrs vi av tuf-
fa redovisningskrav och lagar 
om offentlig upphandling. 
Allt var inte bättre förr, men 
visst fanns det delar som jag 
gärna hade tagit tillbaka, sä-
ger Mikael.

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 41 år.
Yrke: Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.
Bor: Villa i Älvängen.
Familj: Gift med Mia, dot-
tern Tilde 12, sonen Theo 9.
Politisk karriär: Ledamot 
i kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale sedan 2010.

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

Mikael Berglund (M) blev den sjunde personen att leda Ale kommuns politiska organisation. Från november 2010 har han titulerats Kom-
munstyrelsens ordförande i Ale – ett uppdrag han gärna fortsätter med. Han har liksom många andra kunnat läsa om sina företrädare i 
artikelserien om Ales makthavare.

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

Mikael Berglund om maktskiftet 2010:

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 59:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

Lunchrestaurang & café

149:-
REGNKLÄDER

2-DEL
FRÅN 199:-2-DEL

FRÅN

FODRADE

REGNKLÄDER

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

SOMMARPRIS
t.o.m. 17 augusti

ord. pris 79:-

”Konstgräset blev en symbolfråga”
NÖDINGE. Mikael 
Berglund (M) fick för-
troendet att leda Ales 
politiska ledning efter 
16 år med S-styre.

Förnya, förändra och 
förbättra var löftet till 
aleborna.

– Konstgräset blev en 
symbolfråga och där vi 
verkligen har visat att 
det gick att göra skill-
nad, menar han. 

Artikelserien om Ales makt-
havare under kommunens 
första 40 år slutar med Mi-
kael Berglund som efter Mo-
deraternas succéval 2010 fick 
äran att svinga klubban som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det var första gången 
på 16 år som inte en socialde-
mokrat ledde kommunen.

Moderaterna hade lovat 
att förnya, förändra och för-
bättra Ale. Konstgräsplaner 
blev en symbolfråga.

– Det hade pratats i många 
år om konstgräs någonstans i 
Ale, men ingenting hände. Vi 
förstod inte varför och lovade 
därför fyra nya konstgräspla-
ner om vi kom till makten. 
Tillsammans med förenings-
livet har vi grejat fyra och den 
femte är på gång i Nödinge. 
Med rätt vilja gick det, säger 
Mikael Berglund.

Han är inte själv uppväxt 
i kommunen, utan flyttade 
hit 2002. Ursprungligen är 
han från Vänersborg, men 
har också hunnit med nio år i 
Karlskrona. 2010 tog Allians-
partierna makten i Ale med 
stöd av Aledemokraterna. 
Mikael Berglund blev Kom-
munstyrelsens ordförande, 
den sista under Ales första 
40 år.

– Jag förstår att de som har 
varit med hela vägen har upp-
levt en omvälvande tid. Vem 
kunde i början av 70-talet tro 
att varken batterier eller glas-
flaskor skulle vara lönsamt 
att tillverka här i framtiden? 
Förutom Eka är nästan all 
tung industri borta. Utveck-
lingen har gått fort och idag 

är Ale en tillväxtkommun 
som främst är attraktiv som 
boendeplats för sina utmärk-
ta kommunikationer. Vi job-
bar dock vidare med att bli 
ett självklart alternativ för 
nyetableringar. Snabba kom-
munikationer är ju inte minst 
viktigt för näringslivet, säger 
Mikael Berglund.

När han får i uppdrag att 
försöka sammanfatta sina år 
i maktens centrum blir han 
eftertänksam.

Många intryck
– Mina intryck är så otroligt 
många. Min bild av hela den 
kommunala organisationen 
har förändrats. Personalen i 
Ale har en stark själ. Många 
brinner oerhört mycket för 
att utveckla sin verksamhet. 
Framför allt blir jag impo-
nerad av alla de som inte ens 
bor i Ale och som är så ge-
nuint engagerade för att ut-
veckla kommunen. Vår eko-
nomichef Helene Ramert är 

ett lysande exempel. Hon blir 
rent av förbannad när hon 
upptäcker att någon inte haft 
100% koll på kronorna, säger 
Berglund.

Han blir tyst, funderar ett 
tag till och säger sen:

– Jag kan ju bara tala om 
mina fyra år och det är klart 
att den djupa dialog som jag 
har fått med en rad företaga-
re har varit lärorik och värde-
full. Tillsammans har vi gjort 
förändringar som nu också 
har givit resultat. Vi har inte 
bara pratat, utan också haft 
verkstad. Näringslivsklimatet 
har genom näringslivsrådet 
fått en rejäl skjuts. Samma sak 
gäller föreningslivet. Byggan-
det av fyra konstgräsplaner 
möjliggjordes tack vare en 
nära dialog med eldsjälarna i 
klubbarna. Jag är enormt im-
ponerad av alla dessa ideella 
krafter som jobbar stenhårt 
för att göra något bra för våra 
barn och ungdomar. I detta 
sammanhang är det oundvik-

ligt att inte nämna Alebacken 
och dess entusiaster. Vilka 
härliga människor!

Det märks tydligt att 
han tagit intryck på allvar. 
Just föreningslivet menar 
Berglund genomsyrar hela 
kommunen.

Kan vi tala om en Ale-
anda?

– Ja, jag tror nog det, men 
den förändras just nu. Att vi 
gör saker ännu mer ihop, ge-
mensamt, precis som i fören-
ingslivet. Den inställningen 
börjar nu sprida sig även till 
att omfatta hela orten. Jonas 
Molin, caféägare i Skepp-
landa, har varit en härlig 
pådrivare för att värna det 
egna samhället. Tillsammans 
skapade vi Skepplandadagen. 
Engagerade ortsbor som ville 
något och med stöd av kom-
munen kunde ett innehålls-
rikt arrangemang välkomna 
hela orten till Albotorget, sä-
ger Berglund och fortsätter:

– Det senaste beviset på 
ett större ansvarstagande för 
samhällsfrågor är bredbands-
föreningar. Det har bildats 
flera stycken och i Bohus är 
man väldigt långt framme. 
Här bidrar kommunen med 
hjälp genom en bredbands-
samordnare.

40 år har gått. Ale kom-
mun jubilerar utan att ha 
något större enskilt firande. 
Istället har man valt att stöt-

ta många små initiativ som 
en del i jubileet. Mat- och 
kulturfestivalen i Ale Kultur-
rum lördag 30 augusti är ett 
sådant.

Mikael Berglund får i upp-
drag att titta i kristallkulan 
och beskriva hur han tror att 
Ale ser ut när ytterligare 40 år 
har gått.

Två städer
– Då har vi två mindre städer, 
Älvängen och Nödinge, med 
10 000 invånare vardera. Re-
sande säljare trivs att bo lite 
utanför Göteborg, men med 
möjlighet att kliva på pendeln 
och ta tåget hela vägen till 
Landvetter. Vi har kommit 
ännu närmare Göta älv och 
det finns också goda möj-
ligheter att bo lantligt. Ett 
attraktivt näringslivsklimat 
har bidragit till en mängd 
större etableringar. De goda 
kommunikationerna och den 
sköna miljön gör att Ale har 
blivit en av de bästa kommu-
nerna att bo i.

Hur ska det där kunna 
bli verklighet?

– Vi har en mängd utma-
ningar. Precis som i Sverige i 
stort är det ungdomsarbets-
lösheten och skolan som vi 
måste fokusera all kraft på. Vi 
måste bli bäst och våga säga 
det. Att bara ”bibehålla” är 
starten till förfall. Volvos mål 
är att erbjuda världens bästa 

bil, samma inställning måste 
även kommunen ha. Vi måste 
inse att vi är konkurrensutsat-
ta. Ska vi få fler invånare och 
skattebetalare, vilket krävs 
för att utveckla Ale i rätt rikt-
ning, måste vi sikta på att vara 
bäst i klassen. Lyckas vi med 
det får vi även etableringar 
och därmed fler arbetstillfäl-
len. Allt hänger samman, sva-
rar Berglund.

Du pratar mycket om 
dialogen och om att göra 
saker tillsammans. Skulle 
tillsammans kunna innebä-
ra att Moderaterna regerar 
tillsammans med Socialde-
mokraterna i Ale i framti-
den?

– Nej, det tror jag inte, 
men vi är nyttiga för varan-
dra. Båda har kraft bakom 
det som sägs och vi sporrar 
nog på sätt och vis varandra. 
Vi samverkar inom skolan, 
så man ska aldrig säga ald-
rig, men i dagsläget står vi 
för långt ifrån varandra i en 
mängd ideologiska frågor.

Olika bilder
Artikelserien om Ales makt-
havare 1974-2014 avslutas 
med veckans intervju. Mika-
el Berglund har läst om sina 
företrädare och gillar att höra 
om historien. Sven Petters-
son som var kommunalråd i 
Ale 1987-1997, varav tre år 
i opposition, har han pratat 
mycket med.

– Min och Svens bild av 
uppdraget ser lite annorlun-
da ut, mest beroende på att 
det fungerade på ett annat 
sätt förr. Han var mer i verk-
samheten och hade till och 
med en egen handkassa för 
att till exempel kunna köpa 
konst som gåvor från lokala 
konstnärer. Det var lättare 
för kommunen att gynna de 
lokala företagen än vad det är 
idag. Numera styrs vi av tuf-
fa redovisningskrav och lagar 
om offentlig upphandling. 
Allt var inte bättre förr, men 
visst fanns det delar som jag 
gärna hade tagit tillbaka, sä-
ger Mikael.

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 41 år.
Yrke: Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.
Bor: Villa i Älvängen.
Familj: Gift med Mia, dot-
tern Tilde 12, sonen Theo 9.
Politisk karriär: Ledamot 
i kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale sedan 2010.

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

Mikael Berglund (M) blev den sjunde personen att leda Ale kommuns politiska organisation. Från november 2010 har han titulerats Kom-
munstyrelsens ordförande i Ale – ett uppdrag han gärna fortsätter med. Han har liksom många andra kunnat läsa om sina företrädare i 
artikelserien om Ales makthavare.

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

Mikael Berglund om maktskiftet 2010:

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

Allmän skatteinformation –  
enskild näringsverksamhet

Kungörelse

Vi vill ha dig till vår  
medborgarpanel

På gång

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen 

Alafors. Under kommunfullmäktiges sammanträde 
berörs bland andra följande punkter:
 
– Information om kommunens demokratisamarbete 
med Ghanzi district i Botswana.

– En kort presentation av Eva Lejdbrandt som är 

kultur och fritid.

 En fullständig föredragningslista kommer framöver att 
finnas tillgänglig hos Ale kommun. 

Nyhet! 
Ale kommun har övergått från att sända 

sända dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in 

därifrån till sändningen. Den 1 september börjar 

fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges 
möten så att du kan lyssna på dem i efterhand.

kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 
kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om 
under punkten Allmänhetens frågestund. Kontakta 

du vill ställa en fråga. Välkommen!
 

Ale kommun är mitt uppe i ett mycket spännande 

systematiskt följa upp hur arbetet  med att uppnå 
ett antal strategiska målsättningar fungerar. För det 
behöver vi en aktiv medbogarpanel som regelbundet 
kan svara på några frågor. Det är ganska korta enkäter 
som inte ska ta många minuter i anspråk men som 
ger oss väldigt värdefull återkoppling. Då vi vill se hur 
utvecklingen framskrider är det tänkt att en liten enkät 
skickas ut varje kvartal. Det kommer att vara lätt att 

sms så att du kan svara på vilken tid och plats du vill.  
Som tack för aktivt deltagande i medborgarpanelen får 
de som har svarat på alla undersökningar under ett år 
en biobiljett.
 
Vill du vara med och påverka? Ett sätt att påverka 
utvecklingen i Ale kommun är att delta i kommunens 

grupp människor i olika åldrar och med olika bakgrund 
som besvarar frågor som är aktuella för kommunen.
Om du har frågor kring medborgarpanelen eller vill 

Nyföretagarcentrum Nols Företagscenter 
Anmälan på www.skatteverket.se.  En informationsträff 
för dig som nyligen registrerat en enskild 

Vi ger dig svar på de vanligaste frågorna samt vägleder 
dig i hantering och redovisning av de olika skatterna. Vi 

och förstå hur preliminärskatten fungerar.  Vi informerar 
även om moms, egenavgifter och intäkter/kostnader.

Din fallfrukt kan bli biogas

behöver inte vara så. Din fallfrukt kan bli biogas som 

Sörmossen och på sektor samhällsbyggnads driftkontor 
i Älvängen lämna ditt bidrag till biogasframställning.
Öppettider Sörmossen. Din handling gör skillnad!

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Öppettider driftkontoret:  
Måndag-fredag 
 

Problem?
Känner Du att Du eller någon anhörig har problem 
med alkohol eller andra droger är Du välkommen att 

stödsamtal arbetar som kuratorer på Vuxenenhetens 
öppenvård och finns i Surte.

Välkommen!
Ale kommun/Vuxenenheten mycket mycket mer.

och ett chans att se vad Ale har att erbjuda med fan
tastiska föreningar och roliga aktiviteter. Festivalen är 
gratis men det finns vissa aktiviteter under festivalen 
som vi  kommer att sälja biljetter till. Biljetter finns att 
köpa på biblioteket.

Ett urval från programmet:

kulturfestivalen till brädden. 

Plats: Festivalen pågår hela dagen i och omkring Ale 

Aug

27
ONSDAG Lunchfilmer

Snart drar de populära lunchfilmerna 
igång igen! Höstens program är baserat 

på medlemmarnas egna önskemål och har en stor 
variation med filmer från olika länder och genrer. 
Lunchfilmerna visas var tredje vecka i Teatern i 

filmer. Först ut är det en verk

ska dramat Philomena som 
rosats av en enig kritikerkår 
berättar kultursamordnare 
Sofie Rittfeldt. 

Besök eller kontakta Ale 

reservation för eventuella ändringar. Samarr: Ale 
kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Aug

30
LÖRDAG Mat och kultur-

festivalen
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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

Vill förbättra för unga

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.35

Drop in enligt schema 

på hemsidan
För anmälan ring
0707-49 23 38 

Torggatan, ÄlvängenTorggatan, Älvängen

Kursstart v.36

Gå in på www.andrum.in 

och skriv ut höstens schema

Yoga för män
Yinyoga med meditation

Hormonyoga för kvinnor
Kundaliniyoga
Barnyoga 

Senioryoga

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Nyheter

NÖDINGE. Otrygghet, 
mötesplatser, ohälsa 
och drogmissbruk.

En färsk ungdomsen-
kät, LUPP, redovisade 
ett antal stora utma-
ningar i Ale kommun.

Åtta ungdomar fi ck 
därför sommarjobba 
som kommunutveck-
lare med uppgift att 
formulera ett förslag till 
handlingsprogram för 
att förändra ungdomssi-
tuationen i Ale.

Resultatet från LUPP-un-
dersökningen låg till grund 
för uppdraget. För att få en 
ännu bättre grund för sina 
förslag valde de unga kom-
munutvecklarna att genom-
föra en fördjupad enkät med 
tolv frågor som bara fokuse-
rade på de fyra problemom-
rådena. Det skedde både via 
internet och genom intervju-
er ute i kommunen.

– Vi har haft livliga diskus-
sioner, men är väldigt nöjda 
med resultatet. Vi kommer 
att kunna leverera konkreta 
åtgärdsförslag som politiker-
na snabbt kan ta beslut om, 
säger Gustav Häger, 16.

Under den gångna hel-
gen har ungdomarna jobbat 
intensivt med att formule-
ra handlingsprogrammet. 
Innehållet är de än så länge 
tysta om, men några saker 
ha de redan presenterat för 
kommunens politiska led-
ning. Isabell Korn (M) och 
Paula Örn (S) gästade kom-
munutvecklarna i veckan.

– Det var ett bra möte och 

vi fi ck positiv respons. Vi 
nämnde bland annat att den 
psykiska ohälsan är utbredd 
bland elever i grundskolan. 
Ett sätt för att snabbare upp-
täcka problemen hade varit 
att genomföra ett obligato-
riskt besök hos skolkuratorn 
varje år på högstadiet. Man 
träffar ju skolsköterskan en 
gång om året, så varför skul-
le det inte vara möjligt att få 
prata med kuratorn när det 
är så många som mår psy-
kiskt dåligt, undrar Sanna 
Adielsson, 17.

Brist på sociala mötesplat-
ser är en annan ständigt åter-
kommande kommentar.

– Det är främst de äldre 
ungdomarna, som av natur-
liga skäl inte känner sig hem-
ma på fritidsgårdarna, som 
saknar en plats att träffas på, 
säger Ida Fogelström, 17.

Otrygghet
Otryggheten var annars det 
ämne som upptog mest tid. 
Det handlar inte bara om 
mörka gator och kvarter, 
utan många elever känner 
sig inte ens trygga i klass-
rummet.

– Det handlar om att lä-
rarna inte ser och upptäcker 
hur alla mår. Vad det beror 
på kan vi bara spekulera i. 
Lärartätheten? Lönen? Hur 
som helst tycker vi att det är 
viktigt att signalera att både 
LUPP:en och vår fördjupade 
enkät berättar om en otrygg-
het i klassrummen. Mobbing 
måste lärarna också bli mer 
uppmärksamma på.  När 
du börjar högstadiet är det 
många som inte känner de 
äldre eleverna och det är 
också ett skäl till att många 
inte känner sig trygga. Det 
måste man göra något åt, 

menar Andreas Tallian, 17.
Otryggheten i klassrum-

met är störst bland fl ickor i 
årskurs 8, där nästan hälften 
av de svarande känner sig 
otrygga.

Oacceptabelt
– Det är oacceptabelt! Är det 
någonstans alla borde kän-
na sig trygga så är det väl i 
klassrummet? menar Gustav 
Häger.

Platser som känns särskilt 
otrygga är av naturliga skäl 
där det ofta saknas belys-
ning, men också Älvängens 
resecentrum omnämns med 

stor frekvens bland de sva-
rande.

– Det har blivit ett ”häng” 
där. Nu låser de ofta dörrar-
na tidigare på kvällen och 
även på helger är det stängt. 
Då blir det istället oroligt 
på utsidan, säger Douglas 
Thompson, 17.

För att motverka otrygg-
heten utomhus och runt 
pendelstationerna har trygg-
hetsvärdar engagerats liksom 
nattvandrare.

– Det ser lite olika ut på 
respektive ort, men ungdo-
marna har idéer kring detta 
också, infl ikar fritidsledare 

Andreas Holmgren.
Drogmissbruket är som 

vanligt med på den svarta lis-
tan och de unga kommunut-
vecklarna är mycket kritiska 
till att skolan inte tar ett 
större ansvar. De kräver att 
Ale inför en form av obliga-
torisk temaundervisning om 
missbruk.

Till skillnad från vanliga 
ungdomsenkäter har kom-
munutvecklarna försökt att 
sätta ord på vad som är fel 
och vad som bör göras för att 
åtgärda bristerna.

– Jag hoppas verkligen 
att det blir ett antal förslag 

som är direkt genomförbara. 
En del saker behöver kanske 
utredas för att pröva förut-
sättningarna. Dessutom kan 
det också vara en del frågor 
som inte är politiska, utan 
beslut som våra tjänstemän 
”äger”. Det känns angeläget 
att se över hur kontakten ska 
ske mellan ungdomarna och 
tjänstemännen, säger kom-
munalråd Paula Örn (S) och 
tillägger:

– Det är viktigt att ung-
domarna får respons på sina 
förslag och att de känner att 
det är meningsfullt att försö-
ka påverka.

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

Kommunutvecklare som sommarjobb. Åtta ungdomar har fördjupat sig i vad som bör göras i Ale för att förbättra ungdomssituatio-
nen. De har fokuserat på fyra problemområden, otrygghet, mötesplatser, ohälsa och drogmissbruk. Nu får Ales politiker ett konkret 
handlingsprogram. Från vänster Sanna Adielsson, Gustav Häger, Andreas Tallian, Patricia Lindberg, Elin Johansson, Douglas Thomp-
son, Josefine Wintell och Ida Fogelström.

VI VÄXER…
…och behöver utöka personalgruppen.  

Vi söker nu 
Lärare Fordon & Transport; inriktning transport

Lärare i Svenska
Specialpedagog alt speciallärare

Lärare Handel & Service
Skolsköterska

Är du intresserad så ta kontakt med;
Malin Luukinen (Rektor) tfn 0768-712027 eller 

malin.luukinen@larlingsgymnasiet.se

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670

– Sommarjobbade som kommunutvecklare
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Anki PaulinPaula Örn
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ELLER
ARBETE 
INOM 90 
DAGAR!

INGEN UNG
UTAN JOBB!

RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER 

www.alesossarna.se
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Positiv ton i lokal näringslivsdebatt
– Vallöften från 
samtliga partier
ALAFORS. Företagarna 
Ale bjöd in till valaktivi-
tet och lokala politiker 
fi ck presentera sina 
idéer.

Lotta Rolandson från 
FR i Västra Götaland 
berättade om organisa-
tionens valbudskap om 
att medvetandegöra det 
faktum att 4 av 5 jobb 
skapas i småföretag.

– Det blev en mycket 
givande kväll för både 
företagare och politiker, 
sa Barbro Ericsson, vice 
ordförande i FR Ale.

 Andreas Fogelkvist från 
Entrenova agerade mode-
rator när företagare mötte 
politiker i Medborgarhuset 
i Alafors. Han inledde med 
att redovisa resultatet av en 
egen telefonundersökning 

bland företagare i Ale. De 
fi ck besvara frågor om fö-

retagsklimatet, kommunens 
service och vilka frågor som 

anses viktigast inför valet i 
september. Gensvaret hos 
företagare i Ale är fortsatt 
positivt och den kritik som 
fi nns är mot handläggnings-
tiden för olika tillstånd, 
bygglov med mera. Entre-
prenör, Bengt Bengtsson, 
underströk detta vid fl era 
tillfällen under den följande 
diskussionen.

– Vi har förenklat och 
försökt påskynda processen, 
men nya regler och krav från 
stat och länsstyrelse har för-
svårat arbetet. Vi jobbar vi-
dare med frågan, men ytterst 
är det ju staten som dikte-
rar villkoren, svarade Jan A 
Pressfeldt (AD), Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande i Ale.

Lotta Rolandson från Fö-
retagarna Västra Götaland 
berättade om valbudskapet 
#4av5jobb skapas i småföre-
tag och vikten av att alla po-
litiker förstår detta. 

– Därför är attityden till 
småföretagare alltid viktig 
att värna om. Det är här job-
ben skapas, menade hon.

Deltagande politiker kom 
från samtliga partier för-
utom Vänsterpartiet som 
avböjt Framtid i Ale som 
inte bjudits in då partiet 
ännu inte fi nns represente-
rat i kommunfullmäktige. 
Alla fi ck under två intensiva 
minuter berätta vad de vill 
göra för att fortsätta förbätt-
ra näringslivsklimatet. Det 
blev sedan en bra diskussion 
mellan företagare och poli-
tiker. I fokus stod trygghet, 

infl yttning, byggnation och 
kollektivtrafi k.

Avslutningsvis fi ck varje 
politiker avge ett vallöfte till 
företagarnas stora förtjus-
ning.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

VAL 2014 
VALMÖTE

Ylva Thörn, biträdande partisekreterare 

– SÅ FÖRBÄTTRAR  
VI SVERIGE. FÖR ALLA!

Valappell Paula Örn

– FÖR ETT BÄTTRE  
ALE. FÖR ALLA!

ONSDAG 27 AUG KL 18.30 
I ALE KULTURRUM, 

 NÖDINGE (Ale Gymnasium)

JAN SIKKING TRIO 
UNDERHÅLLER

Norra Älvsborg - Ale

Deltagande politiker. Isabell Kron (M), Elena Fridfelt (C), Robert Jansson (SD), Carlos Trischler (MP), 
Paula Örn (S), Sune Rydén (KD), Jan A Pressfeldt (AD) och Stefan Ekwing (FP).

Styrelseledamöter från FR Ale hälsade välkommen. Göran Tilly, 
Peter Tifeldt, Christina Schmeikal, Mikael Kvarnmark och Barbro 
Ericsson.

 Bengt Bengtsson var kritisk 
till de långa handläggningsti-
derna i samband med bygglov.

Tobias Hellberg, bankchef 
för Swedbank i Älvängen och 
Surte, tog till orda.

VALLÖFTEN

Paula Örn (S): Jag lovar att 
göra minst 100 företags-
besök under kommande 
mandatperiod.
Carlos Trischler (MP): Jag 
lovar att verka för bättre 
sjukersättning, minskad 
bolagsskatt för företag samt 
verka för att skapa arbete 
genom att kommunen köper 
nära tjänster.
Robert Jansson (SD): Jag lo-
var att utveckla och förfi na 
dialogen med företagare.
Sune Rydén (KD): Jag lovar 
att näringslivsutvecklingen 
ska fortsätta utvecklas.
Elena Fridfelt (C): Jag lovar 
att skapa en mötesplats 
mellan företagen och 
ungdomar som vill ha en 
arbetsplats. 
Stefan Ekwing (FP): Jag 
lovar att jobba för att 
kommunorganisationens 
bemötande och attityder 
mot småföretagare ska bli 
bättre.
Isabell Korn (M): Jag lovar 
att fortsätta föra dialog med 
företagare.
Jan A Pressfeldt (AD): Jag 
lovar att fortsätta vårt arbe-
te med att göra det enklare 
för företagare, framförallt 
inom teknik, miljö & hälsa 
samt plan & bygg.
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bland företagare i Ale. De 
fi ck besvara frågor om fö-

retagsklimatet, kommunens 
service och vilka frågor som 

anses viktigast inför valet i 
september. Gensvaret hos 
företagare i Ale är fortsatt 
positivt och den kritik som 
fi nns är mot handläggnings-
tiden för olika tillstånd, 
bygglov med mera. Entre-
prenör, Bengt Bengtsson, 
underströk detta vid fl era 
tillfällen under den följande 
diskussionen.

– Vi har förenklat och 
försökt påskynda processen, 
men nya regler och krav från 
stat och länsstyrelse har för-
svårat arbetet. Vi jobbar vi-
dare med frågan, men ytterst 
är det ju staten som dikte-
rar villkoren, svarade Jan A 
Pressfeldt (AD), Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande i Ale.

Lotta Rolandson från Fö-
retagarna Västra Götaland 
berättade om valbudskapet 
#4av5jobb skapas i småföre-
tag och vikten av att alla po-
litiker förstår detta. 

– Därför är attityden till 
småföretagare alltid viktig 
att värna om. Det är här job-
ben skapas, menade hon.

Deltagande politiker kom 
från samtliga partier för-
utom Vänsterpartiet som 
avböjt Framtid i Ale som 
inte bjudits in då partiet 
ännu inte fi nns represente-
rat i kommunfullmäktige. 
Alla fi ck under två intensiva 
minuter berätta vad de vill 
göra för att fortsätta förbätt-
ra näringslivsklimatet. Det 
blev sedan en bra diskussion 
mellan företagare och poli-
tiker. I fokus stod trygghet, 

infl yttning, byggnation och 
kollektivtrafi k.

Avslutningsvis fi ck varje 
politiker avge ett vallöfte till 
företagarnas stora förtjus-
ning.
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Norra Älvsborg - Ale

Deltagande politiker. Isabell Kron (M), Elena Fridfelt (C), Robert Jansson (SD), Carlos Trischler (MP), 
Paula Örn (S), Sune Rydén (KD), Jan A Pressfeldt (AD) och Stefan Ekwing (FP).

Styrelseledamöter från FR Ale hälsade välkommen. Göran Tilly, 
Peter Tifeldt, Christina Schmeikal, Mikael Kvarnmark och Barbro 
Ericsson.

 Bengt Bengtsson var kritisk 
till de långa handläggningsti-
derna i samband med bygglov.

Tobias Hellberg, bankchef 
för Swedbank i Älvängen och 
Surte, tog till orda.

VALLÖFTEN

Paula Örn (S): Jag lovar att 
göra minst 100 företags-
besök under kommande 
mandatperiod.
Carlos Trischler (MP): Jag 
lovar att verka för bättre 
sjukersättning, minskad 
bolagsskatt för företag samt 
verka för att skapa arbete 
genom att kommunen köper 
nära tjänster.
Robert Jansson (SD): Jag lo-
var att utveckla och förfi na 
dialogen med företagare.
Sune Rydén (KD): Jag lovar 
att näringslivsutvecklingen 
ska fortsätta utvecklas.
Elena Fridfelt (C): Jag lovar 
att skapa en mötesplats 
mellan företagen och 
ungdomar som vill ha en 
arbetsplats. 
Stefan Ekwing (FP): Jag 
lovar att jobba för att 
kommunorganisationens 
bemötande och attityder 
mot småföretagare ska bli 
bättre.
Isabell Korn (M): Jag lovar 
att fortsätta föra dialog med 
företagare.
Jan A Pressfeldt (AD): Jag 
lovar att fortsätta vårt arbe-
te med att göra det enklare 
för företagare, framförallt 
inom teknik, miljö & hälsa 
samt plan & bygg.

TILLSAMMANS 

FÖRBÄTTRAR 

VI ALE!

Valfrihet, näringsrikt, gott!

Restaurangmat 
till våra äldre



ÄLVÄNGEN. I måndags 
var det premiär för den 
nya slingbussen mellan 
Älvängens bibliotek och 
resecentrum.

Pendlarna får nöja 
sig med en dieselbuss i 
väntan på elbussen.

– Det här blir ett 
jättelyft för oss som bor 
en bit från resecentrum 
och väldigt bekvämt för 
de som har lite att bära, 
säger premiärresenären 
Chrisitna Björk-Skoog.

När kollektivtrafi ken i Ale 
växlade från buss till pen-
deltåg fi ck boende i södra 
Älvängen plötsligt långt 
till stationen. Framför allt 
boende i de stora bostads-
områdena Maden och Olof 
Persgården riktade med all 
rätt kritik. Kommunled-
ningen utredde omgående 
möjligheten för en slingbuss. 
ETC, Energiteknikcentrum, 
föreslog ett projekt med en 
elbuss som en lösning.

– Det har funnits många 
parametrar att ta hänsyn till 
förutom själva transporten. 
Att köra en buss i ett tätbe-
byggt område ställer miljö-
krav, där både utsläpp och 
bullernivåer har varit viktiga 
faktorer att ta hänsyn till. 

Elbussen är exemplarisk för 
denna sträcka, men tyvärr 
har vi drabbats av det ena 
bakslaget efter det andra, 
berättar Mikael Berglund 
(M), Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.

Elbussen är på väg att slå 
igenom på allvar och leve-
rantörerna hinner inte med. 
I oktober ser det nu ut att 
vara Ales tur. Fram till dess 
används en mindre diesel-
buss.

– Förutom att vi gör det 
lättare att åka kollektivt ser 
vi också slingbussen som en 
lösning på bristen av parke-
ringsplatser, säger Mikael 
Berglund.

I måndags morse gick 
den första turen. Klockan 
06.42 från Älvängens bibli-
otek klev en nöjd Christina 
Björk-Skoog, boende i Ma-
den, på bussen för färd mot 
resecentrum.

Har längtat
– Den här dagen har jag läng-
tat efter. Nu blir det mycket 
lättare och man spar en del 
tid på morgonen. Dessutom 
underlättar det om du har 
mycket att bära och blir inte 
heller utsatt om vädret är på 
fel humör. Fungerar det bra 
kommer fl er att bli motive-
rade att åka kollektivt. 

Med ombord på den första 
turen fanns Ales båda kom-
munalråd, Mikael Berglund 
och Paula Örn (S).

– Det känns så roligt att 
vi äntligen är igång. Pro-
jektet har kantats av många 
turer, men vi är övertygade 
om att utfallet kommer bli 
bästa tänkbara. Tyvärr har vi 
inte fått svar från Västtrafi k 
på vår fråga om hur bra det 
måste bli för att de ska in 
bussen i sin ordinarie trafi k. 
Får vi detta att fungera bra 

i Älvängen vill vi gärna gå 
vidare till övriga orter med 
liknande problem. Ska det 
planerade bostadsområdet 
Ale Höjd i Nödinge bli verk-
lighet krävs det defi nitivt en 
slingbuss, menar Paula Örn.

Madenbussen har blivit 
namnet för linjen och den 
går från halv sju på morgo-
nen till klockan tio för att 

sedan börja köra igen från 
15.30 till 19.00 på kvällen. 
Totalt gör bussen 16 turer.

– Det kommer bli succé. 
Vi får utvärdera allt efter-
som, men det känns väldigt 
positivt, säger Björn Sund-
blad som fi ck äran att köra 
premiärturen.

Ale kommun är huvudfi -
nansiär för den nya sträckan, 

men satsningen på en elbuss 
ingår i ett större projekt som 
Energiteknikcentrum (ETC) 
driver. Här bidrar även En-
ergimyndigheten ekonmiskt 
och intresset är stort för hus 
projektet fortlöper.

För resenärerna är Ma-
denbussen gratis.

På ale.se återfi nns en 
komplett tidtabell.
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Premiär för efterlängtad buss

Nöjda kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i Ale, Mkael Berglund (M) och Paula Örn (S), åkte premiär-
turen med den nya ”Madenbussen” som matar boende från bostadsområdena i södra Älvängen till resecentrum. Än så länge trafike-
ras sträckan med en mindre dieselbuss, men i  oktober kommer en modern elbuss med 22 sitt platser och 14 ståplatser.

Toppen! Christina Björk-Skoog var först att kliva på den nya slingbussen från Älvängens bibliotek, 
via Vallmovägen och Göteborgsvägen till resecentrum. Pendlare som är boende i främst Maden 
och Olofpersgården får nu ett rejält lyft. Björn Sundblad (infälld) fick äran att köra premiärturen.

FÖR DIG SOM 
TYCKER MILJÖ, 

SKOLA OCH 
ARBETE ÄR 
VIKTIGT!

wWw.mP.sE/aLE wWw.mP.sE/eU

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

FÖRENINGSBIDRAG!
Nu är det hög tid att söka pengar ur Vaknafonden. 
Stöd ges till ideella föreningar och organisationer som 
vill utveckla sin ungdomsverksamhet. 
Senast den 29 augusti behöver vi er ansökan.

Ansökningshandlingar hittar du på 

ingen. Skicka din ansökan till Vaken, 
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.
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VIKTIGT MEDDELANDE 
TILL ALES VÄLJARE.

Under socialdemokratisk ledning de föregående 4 mandatperioderna (i 16 år)  
rasade alla väsentliga välfärdsparametrar i Ale mot botten i Sverigestatistiken. 
Ale kommun förföll. Några dyra exempel:

1.  Grundskolans resultat och kvalitet sjönk för varje år till att bli 
bland Sveriges sämsta. Inga som helst åtgärder vidtogs för att 
komma tillrätta med skolfiaskot.

2.  Gymnasieskolans resultat var lika bedrövliga, ungdomarna 
flydde från skolan. Gymnasieskolan tvingades till nedläggning.

3. I skolorna fanns ett utbrett missnöje med ledningen.

4.  Företags- och näringslivsklimatet i Ale utarmades till att bli 
sämst i Västsverige – utan företag, inga nya jobb! Stora 
företag flyttade sin verksamhet till andra kommuner – folk blev 
utan jobb.

5.  Ett evigt bostadsplanerande men nästan inga nya 
bostadsområden skapades! Jätteområden lades under så 
kallat planprogram = ingenting hände!

6.  Det kommunala vatten- och avloppssystemet tilläts förfalla år 
efter år. Mängder av ledningsbrott varje år med stor risk för 
magsjukeepidemier.

7.   Nästan ingen nysatsning på näridrottsanläggningar och 
konstgräsplaner gjordes.

8.  De kommunala fastigheterna för skolor och daghem 
tilläts förfalla – inga förebyggande underhållsarbeten 
gjordes. Mögel och fuktproblem blev vardag. En jättelik 
underhållsskuld, 70 – 80 milj kr, lades i knäet på den nya 
borgerliga majoriteten 2010.

9.  All matlagning till skolor och förskolor skulle ske i centralköket 
– en ordning som självkorrigerades av verkligheten!

10.  Översiktsplanen (ÖP) (som styr bostadsbyggande och annan 
markanvändning) uppdaterades en enda gång på 17 år – och 
slutade fungera som styrdokument – bygglov och planläggning 
av bostäder gjordes godtyckligt. Eller nekades. En ÖP skall 
uppdateras varje mandatperiod (4 år).

11.  Det offentliga rummet förfulades – klotter och nedskräpning 
överallt blev vardagsmat. 

12.  Carlmarks Industriområde tilläts förfalla så att området blev 
livsfarligt: byggnaderna rasade undan för undan, flera 
byggnader utsattes för mordbränder, området blev ett tillhåll 
för langare och hälare, inte ens väktare vågade gå in där. En 
skammens skylt för Älvängen från Göta Älv-sidan.

13.  Industriområdet vid Lilla Viken tilläts bli och vara en sopstation 
för gamla lastbilar och allsköns bråte, alldeles intill E45:an. En 
skammens skylt för Ale kommun.

14.  Vimmersjön i Nödinge, en av våra populäraste badplatser, 
tilläts växa igen år efter år utan några som helst åtgärder  
– med årliga badförbud som följd.

15.  Etableringen av Handelsplats Älvängen förhalades i 14 år  
– dåvarande (S)-ledning ville inte ha hit denna etablering med 
200 arbetsplatser! 

16.  Planläggningen av Kronogården i Älvängen med 450 
bostäder förhalades i flera år – och viktig nyinflyttning med 
nya, viktiga skatteintäkter för Ale kommun försinkades.

17.  Landsbygden utarmades – det var godtycke och ibland rent 
lotteri om man skulle få lov att bygga eller inte. Och djur, 
speciellt hästar, utgjorde särskilda skäl att säga NEJ!

18.  Livsfarlig tung trafik genom Alafors samhälle sågs som helt 
naturligt. Väntade (S) på att något skolbarn skulle skadas 
allvarligt när bussar tvingades mötas på trottoarerna innan 
man tänkte åtgärda problemen?

19.  Ingen planerad bostadsbyggnation tillkom under dessa 
16 år i Skepplanda, Alvhem, Hålanda eller Starrkärr och 
nästan ingen alls i Alafors eller Surte. All byggnation skulle 
koncentreras till Nödinge.

20.  Alla gator, vägar, lekplatser, parker och andra allmänna 
platser i Ale kommun drivs sedan 1930-talet av 
vägföreningar/samfälligheter, ett omodernt system som håller 
på att braka ihop. Varför har (S) låtit detta fortgå under alla 
dessa år? 

21.  (S) medverkade till, utan politisk förankring, att införa 
Trängselskatter till och från Göteborg, något som slår hårt 
mot de arbetspendlare i Ale som inte har något annat, vettigt 
alternativ än bil.

22.  Jennylunds kommunala ridanläggning tilläts förfalla och måste 
nu tillföras 10-15 milj kr för att sättas i acceptabelt skick. Det 
kallar (S) nu för ”Satsning på Jennylunds ridhus”!

Under den gångna mandatperioden har inte ett enda vettigt förslag 
lagts av den (s)-ledda oppositionen. All oppositionspolitik har gått 
ut på att säga NEJ. Oförmågan till konstruktiv politisk dialog för 
Ales bästa ledde till att det Socialdemokratiska Arbetarpartiet i 
Ale sprack - unikt i Sverige! De är inte värda er röst!

RISKERA INTE EN UPPREPNING AV  
FÖRFALLET – (S)LÄPP INTE IN DEM IGEN!
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NÖDINGE.Det var en 
mycket imponerad so-
cialförsäkringsminister 
som lämnade Ale efter 
en kort visit.

Redovisningen av hur 
näringslivet involvera-
de arbetslösa ungdomar 
i ett unikt samverkans-
projekt när näridrotts-
platsen i Nödinge fär-
digställdes gjorde starkt 
intryck.

– I små kommuner är 
småföretagare ofta sto-
ra hjältar, konstaterade 
Ulf Kristersson (M).

Moderaterna har inlett en 
offensiv samtalskampanj och 
samtliga ministrar deltar. 
Socialförsäkringsminister, 
Ulf Kristersson, stannade 
till i Ale på vägen till Partille 
där han senare skulle få prata 
med ortsborna.

– Vi har fått senaste nytt 
från regeringen och samti-
digt gavs vi en chans att visa 
upp något av våra positiva 
initiativ. Det gäller att sprida 
goda idéer vidare och i Ale 
vill vi gärna gå i framkant när 
det gäller social upphand-
ling, berättar Isabell Korn, 

valledare för Moderaterna i 
Ale.

I samband med att nä-
ridrottsplatsen i Nödinge 
skulle färdigställas tog kom-
munen kontakt med Kollan-
da Grus och Göran Tilly 
som fått uppdraget. De dis-
kuterade möjligheterna för 
företaget att praktikanställa 
tre arbetslösa ungdomar som 
under en kommunal projekt-
ledare involverades i bygg-
nationen.

– Jag tyckte det lät väl-
digt spännande och jag vet 
ju hur viktigt det är att vi på 
olika sätt försöker utbilda 
nya anläggare. Sedan kände 
jag Saman Fattah som var 
kommunens samordnare i 
projektet och därför tvekade 
jag inte att tacka ja till pro-
jektet. Det skulle jag mycket 
väl kunna tänka mig att göra 
igen, berättar Göran Tilly.

Saman Fattah som har er-
farenhet både som snickare 
och fritidsledare samt arbete 
med ungdomar med invand-
rarbakgrund blev en nyckel-
person.

– Jag ska inte säga att det 
alltid var lätt, men totalt sett 
är jag jättenöjd och stolt 
över vad killarna har bidragit 
med. Det gav dem en knuff i 
rätt riktning, självförtroende 
och motivation att gå vidare. 
Jag hoppas kommunen vill 

fortsätta att jobba så här, sä-
ger Samman Fatta.

Det gav Isabell Korn 
omedelbart besked om.

– Vi har för avsikt att 
vid alla större kommunala 
byggnationer ska entrepre-
nören involvera arbetslösa 
ungdomar på ett eller annat 
sätt. Vi ser inte att det skulle 
fi nnas några lagliga hinder 
och skulle det vara så får vi 
se till att ändra på det. Själv-
klart kan vi inte lägga hela 
ansvaret på företaget, utan 
kommuen får bidra med en 
resurs som stöttar de som 
involveras, menar hon be-
stämt.

Socialförsäkringsminister, 
Ulf Kristersson, gillade vad 
han hörde.

Intressant modell
– Det är en mycket intressant 
modell och jag njuter av att 
höra hur ni prövar er fram i 
samverkan med näringslivet.
Tillsammans kan vi göra un-
derverk, underströk han och 
tillade:
– Det här är ett bra exempel 
på hur kommun och närings-
liv kan kombinera en social 
insats i en entreprenad, där 
allt som händer är på riktigt.

Efter besöket i Nödinge 
gav han sig iväg för att 
knacka dörr i Patille. Mo-
deraterna har satt som mål 

att genomföra 1 miljon sam-
tal genom att bland annat 
knacka dörr. I Ale har Mo-
deraterna skruvat upp ambi-
tionen från 3500 dörrknack-
ningar till 5000.

– Det är nu valrörelsen 
börjar och det är oerhört 
många intressanta möten 
vi gör. Det fi nns många bra 
idéer där ute. Jag hoppas vi 
får chansen att genomföra 
dem efter valet, avslutar Isa-
bell Korn.

Imponerad minister på besök i Ale
– Arbetslösa byggde näridrottsplats

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

Titta vad bra det blev! Göran Tilly, Kollanda Grus, och Saman Fattah, Ale kommun, visade stolt 
upp näridrottsplatsen i Nödinge för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. I projektet involve-
rades arbetslösa ungdomar som fick en värdefull erfarenhet.

Moderaternas valledare i Ale är Isabell Korn.

Stefan Ekwing Hanna Wolodarska

Stefan Ekwing

”Liberalismen står upp för den en-
skilda människan och en marknads-
ekonomi med humanistisk grundsyn.”

Hanna Wolodarska

”Unga behöver utbildning, jobb och 
bostad för en bra start i livet.”

DET SOCIALLIBERALA ALTERNATIVET I ALE!

REA REA
EXTRA SÖNDAGSÖPPET 1100-1400

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ 
WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

VÄLKOMNA!
ÄLVÄNGENS CYKEL

NU ÄVEN
WEBSHOP!

MONARK WILMA
7-vxl damcykel med aluminiumram,
Shimanonav med fotbroms, 
navgenerator, korg, kjolskydd och 
godkänt lås.
Rek pris 5995:-

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

CRESCENT 24” TEAM JUNIOR 
21-vxl mtb Shimano acera,
aluminiumram, mekaniska skivbromsar,
fjädrande framgaffel.
Svart eller orange
Rek pris 3995:-

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

24” MONARK
3-vxl flickcykel med fotbroms, 
aluminiumram, godkänt lås, 
batteribelysning, självriskeliminering.
Rek pris 4295:-

REA
4999:-

REA
3199:-

REA
3399:-

MONARK JUNIOR 12”
Från ca 3år 100cm.
Pojk: grön, flick: lila
Rek pris 1495:-

REA
3499:-

REA
1199:-

REA
6999:-
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NÖDINGE.Det var en 
mycket imponerad so-
cialförsäkringsminister 
som lämnade Ale efter 
en kort visit.

Redovisningen av hur 
näringslivet involvera-
de arbetslösa ungdomar 
i ett unikt samverkans-
projekt när näridrotts-
platsen i Nödinge fär-
digställdes gjorde starkt 
intryck.

– I små kommuner är 
småföretagare ofta sto-
ra hjältar, konstaterade 
Ulf Kristersson (M).

Moderaterna har inlett en 
offensiv samtalskampanj och 
samtliga ministrar deltar. 
Socialförsäkringsminister, 
Ulf Kristersson, stannade 
till i Ale på vägen till Partille 
där han senare skulle få prata 
med ortsborna.

– Vi har fått senaste nytt 
från regeringen och samti-
digt gavs vi en chans att visa 
upp något av våra positiva 
initiativ. Det gäller att sprida 
goda idéer vidare och i Ale 
vill vi gärna gå i framkant när 
det gäller social upphand-
ling, berättar Isabell Korn, 

valledare för Moderaterna i 
Ale.

I samband med att nä-
ridrottsplatsen i Nödinge 
skulle färdigställas tog kom-
munen kontakt med Kollan-
da Grus och Göran Tilly 
som fått uppdraget. De dis-
kuterade möjligheterna för 
företaget att praktikanställa 
tre arbetslösa ungdomar som 
under en kommunal projekt-
ledare involverades i bygg-
nationen.

– Jag tyckte det lät väl-
digt spännande och jag vet 
ju hur viktigt det är att vi på 
olika sätt försöker utbilda 
nya anläggare. Sedan kände 
jag Saman Fattah som var 
kommunens samordnare i 
projektet och därför tvekade 
jag inte att tacka ja till pro-
jektet. Det skulle jag mycket 
väl kunna tänka mig att göra 
igen, berättar Göran Tilly.

Saman Fattah som har er-
farenhet både som snickare 
och fritidsledare samt arbete 
med ungdomar med invand-
rarbakgrund blev en nyckel-
person.

– Jag ska inte säga att det 
alltid var lätt, men totalt sett 
är jag jättenöjd och stolt 
över vad killarna har bidragit 
med. Det gav dem en knuff i 
rätt riktning, självförtroende 
och motivation att gå vidare. 
Jag hoppas kommunen vill 

fortsätta att jobba så här, sä-
ger Samman Fatta.

Det gav Isabell Korn 
omedelbart besked om.

– Vi har för avsikt att 
vid alla större kommunala 
byggnationer ska entrepre-
nören involvera arbetslösa 
ungdomar på ett eller annat 
sätt. Vi ser inte att det skulle 
fi nnas några lagliga hinder 
och skulle det vara så får vi 
se till att ändra på det. Själv-
klart kan vi inte lägga hela 
ansvaret på företaget, utan 
kommuen får bidra med en 
resurs som stöttar de som 
involveras, menar hon be-
stämt.

Socialförsäkringsminister, 
Ulf Kristersson, gillade vad 
han hörde.

Intressant modell
– Det är en mycket intressant 
modell och jag njuter av att 
höra hur ni prövar er fram i 
samverkan med näringslivet.
Tillsammans kan vi göra un-
derverk, underströk han och 
tillade:
– Det här är ett bra exempel 
på hur kommun och närings-
liv kan kombinera en social 
insats i en entreprenad, där 
allt som händer är på riktigt.

Efter besöket i Nödinge 
gav han sig iväg för att 
knacka dörr i Patille. Mo-
deraterna har satt som mål 

att genomföra 1 miljon sam-
tal genom att bland annat 
knacka dörr. I Ale har Mo-
deraterna skruvat upp ambi-
tionen från 3500 dörrknack-
ningar till 5000.

– Det är nu valrörelsen 
börjar och det är oerhört 
många intressanta möten 
vi gör. Det fi nns många bra 
idéer där ute. Jag hoppas vi 
får chansen att genomföra 
dem efter valet, avslutar Isa-
bell Korn.

Imponerad minister på besök i Ale
– Arbetslösa byggde näridrottsplats

TEXT & BILD
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Shimano tiagra/sora. Dam och herr.
Rek pris 7995:-

24” MONARK
3-vxl flickcykel med fotbroms, 
aluminiumram, godkänt lås, 
batteribelysning, självriskeliminering.
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STRÖM. Miljöminister 
Lena Ek (C) gästade 
Solvägens förskola i 
tisdags eftermiddag.

Under sitt drygt 
timslånga besök mötte 
hon förskolepersonal, 
verksamhetschefer och 
lokala företrädare för 
Centerpartiet.

Mötet handlade om 
regeringens strategiska 
arbete för en giftfri var-
dag med speciellt fokus 
på barns miljö.

Lena Ek har ett förfl utet som 
EU-parlamentariker, men 
sitter sedan tre år tillbaka 
som miljöminister i reger-
ingen. I förra veckan kom 
hon till Lilla Edets kommun 
och att det blev en visit på 
en förskola var ingen tillfäl-
lighet.

Jästen i degen
– Jag besöker en eller två för-
skolor varje vecka. Ni som 
sitter här är jästen i degen 
och som ser till att budska-
pet om en giftfri vardag med 
fokus på barns miljö sprider 
sig, förklarade Lena Ek och 
vände sig till förskoleperso-
nalen och dess ledning.

Mätningar som gjorts på 

fl era förskolor i landet visar 
på en alltför hög halt av hor-
monstörande ämnen. Orsa-
ken fi nns i närmiljön.

– Bildäcksgungor är ett 
exempel, pärlplattor ett 
annat där det fi nns farliga 
mjukgörare. Andra exempel 
är gamla telefoner och dato-
rer, förklarade Lena Ek.

– Det är viktigt att infor-
mationen sprider sig i lan-
dets kommuner, att vi får till 
en diskussion om problemet. 
Det handlar om kunskaps-
spridning, säger Lena Ek.

Dialogen uppskattades av 
båda parter och Lena Ek för-
klarade syftet med regering-
ens intentioner om en giftfri 
vardag.

– Det är inte bara en mil-
jövinst, i grund och botten är 
det en folkhälsofråga. Upp-
maningen till er är att ni ska 

ta ett steg i taget, konstate-
rade Lena Ek och uttryck-
te samtidigt en önskan för 
framtiden.

– Då ska det vara enklast, 
billigast och roligt att vara 
miljövänlig.

Miljöminister Lena Ek besökte Solvägens förskola på Ström i tisdags. Här flankeras hon av sina 
partivänner Annika Qarlsson och Julia Färjhage.

Miljöministern
besökte förskola

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 9/9 kl 19.00

i Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna

Välkomna!
Styrelsen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Minska barngruppernas storlek i förskola och 
fritids  - införa ett maxtak för gruppernas 
storlek.

 Garantera valfrihet i barnomsorgen genom ett 
utökat vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.            

 Fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

 Nytt äldreboende i Älvängen.

 Plats på äldreboende efter begäran.

 Bättre kvalitet på äldres mat och måltider.

 Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst 
och hemlevererad mat.

 Anhörigstöd skall förbättras och 
vidareutvecklas.

 Duktiga lärare skall ha en bra lön.

 Nytt bibliotek i Älvängens centrum.

 Öka och förbättra föreningsstödet.

 Mer gång- och cykelvägar i Ale t.ex Alafors-
Starrkärr-Hultasjön.

 Fler näridrottsplatser och spontana motionsytor 
i Södra och Norra delarna.

 Ökad tillgänglighet till Göta Älv.

Det här vill Kristdemokraterna göra i Ale

Ale
www.ale.kristdemokraterna.seJonatan Sundéen Ingrid Hellberg Sune Rydén

Lastbryggan på Bohusskolans 
baksida spärrades av under ons-
dagsnatten och torsdagsförmid-
dagen. Polisen anhöll en person 
misstänkt för våldtäkt. Under av-
spärrningen arbetade polisen 
med att säkra tekniska bevis. Ut-
redning pågår.

Misstänkt 
våldtäkt i 
Bohus Ring Hörsellinjen 

0771-888000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att
höra?
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ÄLVÄNGEN. Båda hade 
etablerat sig i frisk-
vårdsbranschen i Stock-
holm.

Jimmie Bält Antman 
är legitimerad kiroprak-
tor och hade en mer än 
fulltecknad kalender.

Plötsligt bestämde de 
sig för att börja om – i 
Älvängen.

Friskvårdsbranschen utvecklas 
vidare i Älvängen. X animo 
– från hjärtat - satsar på per-
sonlig träning och kiropraktik.

– Vi är inget gym, utan 
jobbar närmare individen och 
gruppträning sker i mindre 
grupper, säger Gina Bält Ant-
man som tillsammans med 
maken Jimmie startar upp 
verksamheten på Göteborgs-
vägen 94 i Malis lokaler.

För Ginas del är Älvängen 
inget äventyr. Hon är upp-
växt här, men fl yttade 2001. I 
Stockholm där hon har bott 
större delen av tiden har hon 
främst jobbat i gymbranschen. 
Paret Bält Antman väntar sitt 
andra barn och Gina ville ha 
närmare till föräldrarna.

– Det var dags att göra nå-
got nytt och ta vara på våra 
gemensamma erfarenheter. Vi 
vill hitta en bra kombination 
av personlig träning, både en-
skilt och i smågrupper, samt 
Jimmies kunskaper i kiroprak-

tik. Vad vi erbjuder är i grun-
den en hållningsträning. Det 
handlar om att få en kropp 
som håller i längden och det 
får du om du tränar rätt. Vi 
lägger stort fokus på bål, rygg, 
rumpa och lårträning, berättar 
Gina.

Det är inte tal om något 
nytt gym. X animo använder 
bara enkla hjälpmedel som till 
exempel den numera så popu-
lära foamroller.

– Det är en form av ”själv-
behandling” av stela och 
ömma muskler. Med hjälp av 
rullen masserar du upp mjuk-
delarna i kroppen, förklarar 
Gina.

Jimmie kommer fylla ett 
stort behov i Ale. En av So-
cialstyrelsen legitimerad kiro-

praktor är sällan sysslolös.
– Det är tyvärr väldigt van-

ligt med värk i nacke, rygg och 
axlar. Orsakerna kan vara så 
många och det är känsliga de-
lar vi pratar om. Utbildningen 
är femårig och de tre första 
åren är samma som en läkare 
läser, säger Jimmie som själv 
är uppväxt i en boxarfamilj och 
har fyra egna SM-guld.

– Min idrottsbakgrund har 
givit mig ett särskilt intresse av 
idrottsrelaterade skador som 
jag har stor erfarenhet av.

Gina bär också på en spän-
nande erfarenhet.

– I Stockholm var jag am-
bulerande instruktör, vilket 
betyder att jag ofta var ute hos 
företagen och ledde träningen. 

Det kanske vore något?
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*Kriminalvården. Kriminalvårdsregistret oktober 2013

UTLÄNDSK MEDBORGARE*

VAR TREDJE PERSON
SOM SITTER I SVENSKT FÄNGELSE ÄR

Ale

Sverigedemokraterna kommer att arbeta för:

Skärpta straff för våldsbrott
Kriminella utländska medborgare ska kunna utvisas lättare
Mängdbrottslighet ska dömas hårdare
Offentligt tiggeri ska förbjudas
Återupprättade gränskontroller för att motverka brottslighet

Läs vårt lokala valmanifest på ale.sverigedemokraterna.se

Vår leverantör, tyska Optovision, 
tillverkar kanske världens bästa glasögonglas.

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1 |  Tel: 0303-746 006 

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00, lör 10:00-14:00

Erbjudandet gäller t.o.m 25 september 2014. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Välj kvalitet &

SPARA pengar!

*KAMPANJPRIS GÄLLER VID KÖP AV PROGRESSIVA GLAS.
KOSTNAD TILLKOMMER FÖR HÖGBRYTANDE GLAS, GRÖN BÅGE INGÅR.

1.990:-
Från

3.890:-
Från

4.590:-
Från

5.290:-
Från

Ett Bas-paket

GRATIS
SPARA minst 

1.990:-

Ett Allround-paket

GRATIS
SPARA minst 

3.890:-

Ett Elit-paket

GRATIS
SPARA minst 

4.590:-

Ett Supreme-paket

GRATIS
SPARA minst 

5.290:-

TVÅ PAR –
      ETT PRIS!

X animo. Ett nytt friskvårdsföretag har startat i Älvängen. Kiro-
praktik, personlig träning och small group (gruppträning med max 
tio deltagare). Bakom företaget står Gina och Jimme Bält Antman.

Personlig träning och 
kiropraktik
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STRÖM. Miljöminister 
Lena Ek (C) gästade 
Solvägens förskola i 
tisdags eftermiddag.

Under sitt drygt 
timslånga besök mötte 
hon förskolepersonal, 
verksamhetschefer och 
lokala företrädare för 
Centerpartiet.

Mötet handlade om 
regeringens strategiska 
arbete för en giftfri var-
dag med speciellt fokus 
på barns miljö.

Lena Ek har ett förfl utet som 
EU-parlamentariker, men 
sitter sedan tre år tillbaka 
som miljöminister i reger-
ingen. I förra veckan kom 
hon till Lilla Edets kommun 
och att det blev en visit på 
en förskola var ingen tillfäl-
lighet.

Jästen i degen
– Jag besöker en eller två för-
skolor varje vecka. Ni som 
sitter här är jästen i degen 
och som ser till att budska-
pet om en giftfri vardag med 
fokus på barns miljö sprider 
sig, förklarade Lena Ek och 
vände sig till förskoleperso-
nalen och dess ledning.

Mätningar som gjorts på 

fl era förskolor i landet visar 
på en alltför hög halt av hor-
monstörande ämnen. Orsa-
ken fi nns i närmiljön.

– Bildäcksgungor är ett 
exempel, pärlplattor ett 
annat där det fi nns farliga 
mjukgörare. Andra exempel 
är gamla telefoner och dato-
rer, förklarade Lena Ek.

– Det är viktigt att infor-
mationen sprider sig i lan-
dets kommuner, att vi får till 
en diskussion om problemet. 
Det handlar om kunskaps-
spridning, säger Lena Ek.

Dialogen uppskattades av 
båda parter och Lena Ek för-
klarade syftet med regering-
ens intentioner om en giftfri 
vardag.

– Det är inte bara en mil-
jövinst, i grund och botten är 
det en folkhälsofråga. Upp-
maningen till er är att ni ska 

ta ett steg i taget, konstate-
rade Lena Ek och uttryck-
te samtidigt en önskan för 
framtiden.

– Då ska det vara enklast, 
billigast och roligt att vara 
miljövänlig.

Miljöminister Lena Ek besökte Solvägens förskola på Ström i tisdags. Här flankeras hon av sina 
partivänner Annika Qarlsson och Julia Färjhage.

Miljöministern
besökte förskola

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 9/9 kl 19.00
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Ärenden enligt stadgarna

Välkomna!
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 Garantera valfrihet i barnomsorgen genom ett 
utökat vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.            

 Fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

 Nytt äldreboende i Älvängen.

 Plats på äldreboende efter begäran.

 Bättre kvalitet på äldres mat och måltider.

 Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst 
och hemlevererad mat.

 Anhörigstöd skall förbättras och 
vidareutvecklas.

 Duktiga lärare skall ha en bra lön.

 Nytt bibliotek i Älvängens centrum.

 Öka och förbättra föreningsstödet.

 Mer gång- och cykelvägar i Ale t.ex Alafors-
Starrkärr-Hultasjön.

 Fler näridrottsplatser och spontana motionsytor 
i Södra och Norra delarna.

 Ökad tillgänglighet till Göta Älv.

Det här vill Kristdemokraterna göra i Ale

Ale
www.ale.kristdemokraterna.seJonatan Sundéen Ingrid Hellberg Sune Rydén

Lastbryggan på Bohusskolans 
baksida spärrades av under ons-
dagsnatten och torsdagsförmid-
dagen. Polisen anhöll en person 
misstänkt för våldtäkt. Under av-
spärrningen arbetade polisen 
med att säkra tekniska bevis. Ut-
redning pågår.

Misstänkt 
våldtäkt i 
Bohus Ring Hörsellinjen 

0771-888000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund
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ÄLVÄNGEN. Båda hade 
etablerat sig i frisk-
vårdsbranschen i Stock-
holm.

Jimmie Bält Antman 
är legitimerad kiroprak-
tor och hade en mer än 
fulltecknad kalender.

Plötsligt bestämde de 
sig för att börja om – i 
Älvängen.

Friskvårdsbranschen utvecklas 
vidare i Älvängen. X animo 
– från hjärtat - satsar på per-
sonlig träning och kiropraktik.

– Vi är inget gym, utan 
jobbar närmare individen och 
gruppträning sker i mindre 
grupper, säger Gina Bält Ant-
man som tillsammans med 
maken Jimmie startar upp 
verksamheten på Göteborgs-
vägen 94 i Malis lokaler.

För Ginas del är Älvängen 
inget äventyr. Hon är upp-
växt här, men fl yttade 2001. I 
Stockholm där hon har bott 
större delen av tiden har hon 
främst jobbat i gymbranschen. 
Paret Bält Antman väntar sitt 
andra barn och Gina ville ha 
närmare till föräldrarna.

– Det var dags att göra nå-
got nytt och ta vara på våra 
gemensamma erfarenheter. Vi 
vill hitta en bra kombination 
av personlig träning, både en-
skilt och i smågrupper, samt 
Jimmies kunskaper i kiroprak-

tik. Vad vi erbjuder är i grun-
den en hållningsträning. Det 
handlar om att få en kropp 
som håller i längden och det 
får du om du tränar rätt. Vi 
lägger stort fokus på bål, rygg, 
rumpa och lårträning, berättar 
Gina.

Det är inte tal om något 
nytt gym. X animo använder 
bara enkla hjälpmedel som till 
exempel den numera så popu-
lära foamroller.

– Det är en form av ”själv-
behandling” av stela och 
ömma muskler. Med hjälp av 
rullen masserar du upp mjuk-
delarna i kroppen, förklarar 
Gina.

Jimmie kommer fylla ett 
stort behov i Ale. En av So-
cialstyrelsen legitimerad kiro-

praktor är sällan sysslolös.
– Det är tyvärr väldigt van-

ligt med värk i nacke, rygg och 
axlar. Orsakerna kan vara så 
många och det är känsliga de-
lar vi pratar om. Utbildningen 
är femårig och de tre första 
åren är samma som en läkare 
läser, säger Jimmie som själv 
är uppväxt i en boxarfamilj och 
har fyra egna SM-guld.

– Min idrottsbakgrund har 
givit mig ett särskilt intresse av 
idrottsrelaterade skador som 
jag har stor erfarenhet av.

Gina bär också på en spän-
nande erfarenhet.

– I Stockholm var jag am-
bulerande instruktör, vilket 
betyder att jag ofta var ute hos 
företagen och ledde träningen. 

Det kanske vore något?
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*Kriminalvården. Kriminalvårdsregistret oktober 2013

UTLÄNDSK MEDBORGARE*

VAR TREDJE PERSON
SOM SITTER I SVENSKT FÄNGELSE ÄR

Ale

Sverigedemokraterna kommer att arbeta för:

Skärpta straff för våldsbrott
Kriminella utländska medborgare ska kunna utvisas lättare
Mängdbrottslighet ska dömas hårdare
Offentligt tiggeri ska förbjudas
Återupprättade gränskontroller för att motverka brottslighet

Läs vårt lokala valmanifest på ale.sverigedemokraterna.se

Vår leverantör, tyska Optovision, 
tillverkar kanske världens bästa glasögonglas.

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1 |  Tel: 0303-746 006 

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00, lör 10:00-14:00

Erbjudandet gäller t.o.m 25 september 2014. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Välj kvalitet &

SPARA pengar!

*KAMPANJPRIS GÄLLER VID KÖP AV PROGRESSIVA GLAS.
KOSTNAD TILLKOMMER FÖR HÖGBRYTANDE GLAS, GRÖN BÅGE INGÅR.

1.990:-
Från

3.890:-
Från

4.590:-
Från

5.290:-
Från

Ett Bas-paket

GRATIS
SPARA minst 

1.990:-

Ett Allround-paket

GRATIS
SPARA minst 

3.890:-

Ett Elit-paket

GRATIS
SPARA minst 

4.590:-

Ett Supreme-paket

GRATIS
SPARA minst 

5.290:-

TVÅ PAR –
      ETT PRIS!

X animo. Ett nytt friskvårdsföretag har startat i Älvängen. Kiro-
praktik, personlig träning och small group (gruppträning med max 
tio deltagare). Bakom företaget står Gina och Jimme Bält Antman.

Personlig träning och 
kiropraktik
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lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med 
din vardagsekonomi 
och dina försäkringar. 
Tryggt och nära. 

Marie Lorentzson Privatrådgivare Bank

Lotta Eriksson Innesäljare Privat Försäkring

0520-49 49 02

0520-49 49 68

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 12 augusti
Skadegörelse
Skadegörelse på JSS Stål-
teknik i Älvängen. Ett vittne 
som åker förbi på E45 ser en 
rökpelare. Det visar sig vara 
en bilbrand.
En person grips i Surte miss-
tänkt för drograttfylla. Den 
misstänkte är en man, född 
1977 och hemmahörande 
på orten.

Torsdag 14 augusti
Villainbrott
Villainbrott på Källarliden i 
Bohus. Diverse gods tillgrips.
Försök till villainbrott på 
Alevägen i Nol. Okända gär-
ningsmän försöker bryta sig 
in via altandörren.

Söndag 17 augusti
Stöld
Stöld på OKQ8 i Nödinge. 
Okända gärningsmän spar-
kar upp två jalusiskåp och 
tillgriper spolarvätska.

ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun stänger av Göte-
borgsvägen för genom-
fart till Skepplanda.

Åtgärden vidtas under 
vecka 38.

– Grundtanken är att 
bilisterna ska använda 
sig av den nya lokalkör-
banan som är anlagd, 
säger kommunens tra-
fi kingenjör Beata Åhall.

Snart är det slut på genom-
fartstrafi k på Göteborgsvä-
gen mellan Älvängen och 
Skepplanda. Konor kommer 
att sättas upp i höjd med före 
detta Ale Tidnings redaktion 
i Högstorp.

– Det planeras en hel del 
nya områden utmed Göte-
borgsvägen och därför vill 
vi inte ha genomfartstrafi k 
på den sträckan. Bilister som 
ska ta sig från Älvängen till 
Skepplanda hänvisas istället 
till den nya lokalkörbanan 
alternativt E45, säger Beata 
Åhall.

Inom en snar framtid 
kommer konorna i Högstorp 
att ersättas med en perma-
nent lösning. Asfalten ska 
grävas upp och kantsten an-
läggas.

– Jag tror att många an-
vänder sig av Göteborgsvä-
gen av gammal vana när de 
ska till Skepplanda. Under 
en övergångsperiod lär sä-
kert några bilister knorra, 
men det råder ingen tvekan 
om att denna förändring är 
bra ur trafi ksäkerhetssyn-
punkt, avslutar Beata Åhall.

JONAS ANDERSSON

Göteborgsvägen kommer att stängas av för genomfart mellan 
Älvängen och Skepplanda.

Beata Åhall, trafikingenjör Ale 
kommun.

Göteborgsvägen stängs av
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

NÖDINGE. Nödinges 
gamla idrottshall ge-
nomgår just nu en större 
renovering som dess-
värre dragit ut på tiden.

Omklädningsrummen 
i källaren ersätts med 
fyra nya i markplan.

Dessutom får Nödinge 
handboll en bättre 
klubblokal.
– Det är självklart väldigt 
tråkigt att vi inte hinner 
klart till handbollssäsong-
en startar, men det är inget 
som Ale kommun har kun-

nat påverka. Renoveringen 
av idrottshallen är en del i 
den stora entreprenaden 
som Serneke utför i sam-
band med Kyrkbyskolans 
ombyggnad, säger fritids-
intendent Klas Arvidsson.

– Resultatet kommer 
att bli fantastiskt. Fram 
till dess får vi vara kreativa 
och hitta bra lösningar för 
klubben, avslutar han.

Idrottshallen förväntas 
vara klar i oktober.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Moderata 
ungdomsförbundet i Ale 
agerar inte bara lokalt.

I onsdags bakade de 
för katastrofens barn i 
Irak.

– Aleborna har varit 
fantastiskt generösa 
och vi fi ck in nästan 3 
000 kronor, säger Kardo 
Kalkali, orförande i MUF 
Ale.

Med anledning av krisen i 
norra Irak, Syrien och Kur-

Kordin Baker och Soma Ali Mahamoud hjälpte MUF Ale vid insamlingen på Ale Torg till förmån för 
barnen i Irak, Syrien och Kurdistan. Muffarna på plats var Kardo Kalkali, Oliver Andersson, An-
dreina Zito och Almida Andréasson.

MUF bakade för katastrofen i Irak
distan bestämde sig ungdo-
marna i MUF Ale att göra en 
insats. På Ale Torg sålde de 
hembakat till förmån för de 
drabbade barnen och samla-
de även in gåvor. Via organi-
sationen Den kurdiska röda 
halvmånen kommer såväl 
pengar som leksaker, kläder 
med mera att komma de be-
hövande till del.

Responsen från aleborna 
var mycket god.

– Vi är enormt tacksam-
ma. Folk har skänkt hund-
ralappar och bullarna har 

gått som smör i solsken, sä-
ger Kardo Kalkali.

Även nästa vecka planerar 
MUF att göra en insats.

– Då tar vi sikte på Äl-
vängen. Det blir samma 
upplägg. Vi säljer allt vi lyck-
as baka hemma och tar tack-
samt emot gåvor av alla de 
slag, säger Oliver Andersson.

Totalt gav den tre timmar 
långa insamlingen på Ale 
Torg i onsdags närmare 3 
000 kronor.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Försenad renovering av 
idrottshallen i Nödinge

Det blir svårare att hänga 
med när man börjar höra lite 

dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888 000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Vad sa dom 
på Rapport 
i går kväll?
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VI FÖRSTÄRKER TÄTORTERNA FÖR ÖKAD SERVICE!

KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP (ANSVAR) FÖR  
ALLMÄNNA PLATSER, VÄGAR, TORG OCH PARKER!

VI UTVECKLAR LANDSBYGDEN – HELA ALE SKA LEVA!

Framåt 
eller bakåt?
Du bestämmer den 

14 september!

Detaljplaneprocessen har snabbats upp rejält och idag 
har Ale nästan 800 byggrätter (villor/lägenheter) klara för 
byggnation varav hälften har påbörjats! Och nästan 1.600 
byggrätter kommer att vara säkerställda i nya detaljplaner till 

2015/16! Ale kommuns plan- och byggberedskap har aldrig 
någonsin tidigare varit bättre! Vi är väl rustade att ta emot 
nya invånare! Och skattebetalare!

Skötsel av allmänna 
platser sköts dels av 
staten, dels av kommunen 
men i huvudsak av lokala 
vägföreningar, ett system 
från 1920/30-talen, som 
var bra då men som 
inte platsar i ett modernt 
samhälle. Ansvaret måste 
övertas av kommunen 
innan det klappar 
samman. Folk vet inte 
vem som har ansvaret, 
vem man skall vända sig 
till. Detta innebär också 
att hushållens avgifter till 
vägföreningarna slopas.

Även våra mindre samhällen och landsbygden ska ha samma 
möjligheter till utveckling. Den struktur som finns där måste 
ges en möjlighet att överleva genom försiktig men ändå 
generös expansion. 

Ale-demokraterna vill på alla vis underlätta ett aktivt 
samarbete mellan kommunen och byggare och andra 
entreprenörer inom Ale kommun. Vi har också skapat nya 
Riktlinjer för byggnation på landsbygden och 
initierat program för Landsbygdsutveckling i 
strandnära områden (LIS).

Under 2013 knöts en bredbandsspecialist till Ale 
kommun med uppgift att underlätta utbyggnaden 
av bredband inom Ale kommun.  
Ale-demokraterna accepterar inte heller 
försämrad kollektivtrafik inom Ale kommun.

Exemplen från Surte och Älvängen visar hur orationellt och oerhört opraktiskt våra samhällen fungerar med dels staten,  
dels kommunen, dels enskilda huvudmän, dvs de som har ansvar för driften.

Pågående planläggning vid Fyrklövergatan (vid skolområdet) i Nödinge, ca 40 lägenheter. Byggstart 2015.

Godkända planområden och  
pågående, ny planläggning, totalt:

Surte/Bohus: 140 nya byggrätter

Nödinge: 1050 nya byggrätter

Nol-Alafors:  350 nya byggrätter

Älvängen:  700 nya byggrätter

Skepplanda:  80 nya byggrätter

Alvhem:  40 nya byggrätter

 



VECKA 34         NUMMER 30|18

Ales skolor 
behöver 
100 nya lärare

Rösta på 
vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Johnny Sundling Lisa Gustafsson

NÖDINGE. När idén 
föddes om att testa 
Unga Entreprenörer i 
Botswana väcktes också 
tanken om ytterligare 
ett samarbetsprojekt.

Sida bistår med 
finansieringen för ett 
erfarenhetsutbyte 
mellan Ale kommun 
och distriktet Ghanzi 
med syfte att förbättra 
medborgardialogen på 
respektive plats.

– Vi kan lära av var-
andra, trots att förut-
sättningarna ser olika 
ut, säger Klas Nord (FP), 
ordförande i kommu-
nens demokratibered-
ning.

Tillsammans med vice ordfö-
randen i gruppen, Inga-Lill 

Andersson (S), projektko-
ordinator Joachim Wever, 
kommunchef Björn Järbur 
och Cecilia Stedt, utveck-
lings- och förvaltningssekre-
terare med fokus på demo-
kratifrågor, begav sig Klas 
Nord till västra Botswana 
och distriktet Ghanzi under 
en vecka i juni för att möta 
de afrikanska vännerna. Den 
Botswanska delegationen be-
sökte Ale kommun tidigare i 
år.

– Ghanzi är huvudstaden 
i Kalahariöknen som är värl-
dens största sammanhäng-
ande öken. Det var mycket 
intressant att vara på plats 
och se vilka utmaningar man 
kämpar med här jämfört med 
de problem som vi upplever i 
Ale, säger Klas Nord.

– Det var en omvälvande 
resa, med massor av intryck. 

Det är ett land med stora 
sociala problem där den för-
väntade medellivslängden är 
49 år. En fjärdedel av befolk-
ningen smittas av HIV och 
alkoholismen är utbredd i 
vissa områden i landet. Bot-
swana är idag att betrakta 
som ett medelinkomstland 
där mineraler och diaman-
ter utgör viktiga tillgångar. 
Dessvärre är de ekonomis-
ka levnadsvillkoren väldigt 
snedfördelade, förklarar 
Inga-Lill Andersson.

Tydliga kontraster
Kontrasterna mellan Ghan-
zi och Ale är enorma och 
ett tydligt exempel på det är 
infrastrukturen. I distriktet 
Ghanzi finns elva byar, som 
ligger långt ifrån centralor-
ten.

– Det finns en enda chans 
till medborgardialog och det 
är det personliga mötet. Man 
får helt enkelt ta sig ut till 
byarna om man ska träffa in-
vånarna, säger Inga-Lill och 
fortsätter:

– När Botswanas repre-
sentanter besökte oss och vi 
förklarade hur glada vi var 
för att vi hade fått kvartstrafik 
med tåget till och från Göte-
borg skrattade de. I vissa byar 
i Ghanzi är man tacksam för 
att det överhuvudtaget går en 
buss om dagen.

En gemensam ansökan om 

ett treårigt samarbetsprojekt 
för att utveckla medborgar-
dialogen ska nu skickas in 
till International Centre for 
Local Democracy (ICLD), 
som är den underorganisa-
tion inom Sida som hante-
rar det kommunala partner-
skapsprogrammet.

– Vid årsskiftet får vi be-
sked om projektet godkänns, 
säger Joachim Wever.

Parallellt jobbar kommu-
nens medborgardialoggrupp 
med att förbättra kommuni-
kationen med Ales invånare.

– Det handlar om att kom-
ma överens om principerna 
och skapa en styrning för hur 
medborgardialogen ska gå 
till. Vilka frågor är påverkba-
ra och inom vilka ramar? Det 
ska också finnas en plan för 
hur svaren ska behandlas och 
hur vi ska återkoppla på bästa 
sätt till invånarna, säger Klas 
Nord.

Aktiviteten med en med-
borgarpanel har funnits 

under ett antal år. Panelen, 
som för närvarande består av 
cirka 170 personer, har haft 
i uppgift att svara på ett an-
tal specifika frågor vid några 
tillfällen.

– Medborgarpanelen kan 

göras betydligt mer levande. 
Vi ser gärna att fler alebor 
anmäler sitt intresse till den-
na grupp. Det görs enklast 
via kommunens hemsida, av-
slutar Cecilia Stedt. 

JONAS ANDERSSON

Ale kommuns representanter på plats i Botswana. Från vänster 
Klas Nord, Joachim Wever, Inga-Lill Andersson, Cecilia Stedt och 
Björn Järbur.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att förbättra medborgardialogen såväl i Ghanzi som i Ale 
kommun.

Infrastrukturen är ett tydligt exempel där förutsättningarna skil-
jer sig åt.

– Utbyte mellan Ale och Botswana
Lär av varandra
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dens största sammanhäng-
ande öken. Det var mycket 
intressant att vara på plats 
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sked om projektet godkänns, 
säger Joachim Wever.

Parallellt jobbar kommu-
nens medborgardialoggrupp 
med att förbättra kommuni-
kationen med Ales invånare.

– Det handlar om att kom-
ma överens om principerna 
och skapa en styrning för hur 
medborgardialogen ska gå 
till. Vilka frågor är påverkba-
ra och inom vilka ramar? Det 
ska också finnas en plan för 
hur svaren ska behandlas och 
hur vi ska återkoppla på bästa 
sätt till invånarna, säger Klas 
Nord.

Aktiviteten med en med-
borgarpanel har funnits 

under ett antal år. Panelen, 
som för närvarande består av 
cirka 170 personer, har haft 
i uppgift att svara på ett an-
tal specifika frågor vid några 
tillfällen.

– Medborgarpanelen kan 

göras betydligt mer levande. 
Vi ser gärna att fler alebor 
anmäler sitt intresse till den-
na grupp. Det görs enklast 
via kommunens hemsida, av-
slutar Cecilia Stedt. 
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SKEPPLANDA. Det är i 
år 60 år sedan som Elvis 
Presley och Bill Haley 
släppte sina första 
plattor.

Nu är det dags 
att återuppliva den 
tidsepoken.

Lördagen den 6 
september förvandlas 
Molins på Albotorget till 
ett 50-talscafé.

Det var på 50-talet som 
rocken föddes. Elvis Presley 
sjöng in ”That´s all right 
mama” och samtidigt spe-
lade Bill Haley in ”Rock 
Around the Clock”.

– Det utgjorde startskottet 
för rockmusik-revolutionen. 
Jag har som många vet ett 
hyfsat intresse för Elvis och 
därför tog jag initiativ till ett 
fi rande av dessa legender, 
förklarar Tyrone Hansson.

– Jag har varit runt i Sve-
rige på olika event under 
sommaren och tyckte det 
kunde vara roligt att göra 
något liknande på hemmap-

lan. Faktum är att de första 
rockskivorna anlände med 
båt till Göteborg och då är 
ju steget till Ale inte särskilt 
långt. Jag kontaktade Jonas 
Molin, ägare till Café Molin, 
som nappade på idén direkt, 
säger Tyrone.

Brinner för detta
Jonas Molin hade inga be-
tänkligheter mot att upplåta 
sin lokal den aktuella lörda-
gen och förvandla verksam-
heten till ett 50-talscafé för 
en dag.

– Det ska bli jätteroligt. 
Tyrone och jag brinner för 
detta. Finns det andra i kom-
munen som har idéer om hur 
de tycker att den här lörda-
gen ska utformas så är de 
hjärtligt välkomna att höra 
av sig, säger Jonas Molin.

Tidstypiska fordon kom-
mer att fi nnas på plats på 
Albotorget och caféet ska 
smyckas med affi scher från 
det aktuella decenniet. 

– Jag kommer att ha med 
mig min samling av stenka-
kor och tidningar. Som be-

sökare får man mer än gär-
na ha med sig en pryl och 
en historia kring den. Det 
fi nns säkert alebor som sit-
ter på fotografi er från den-
na tidsepok, säger Tyrone 
Hansson.

En 50-talsmeny ska ut-
formas och Tyrone Hansson 
lovar att servera Elvis eget 
favoritmål – jordnötssmör 
med banan på rostad macka.

– Dessutom kommer det 
att bjudas på musik, för-
hoppningsvis ett livefram-
trädande. Vi hoppas och tror 
att detta ska bli en happening 
som tilltalar Ales invånare, 
avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON

Tyrone Hansson och Jonas Molin bjuder in till 50-talscafé i Skepplanda lördagen den 6 september.

50-talscafé i Skepplanda
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ALAFORS. Återvinnings-
platsen på Ledetvägen i Al-
afors kommer att fl yttas en 
liten bit västerut. Det nya 
området är asfalterat och 
klart. En inhägnad med 
plank, likt bullerskyddet vid 
E45, ska till.

– Åtgärden görs för att 
skapa en säkrare av- och på-
stigning för de elever som 
bussas till och från Himla-
skolan. Vi separerar busstor-
get och återvinningsplatsen 
helt och hållet, säger Lars 
Kransby, gatuingenjör på 
Ale kommun.

Arbetet beräknas vara 
klart i slutet av augusti.

JONAS ANDERSSON

Återvinningsplatsen på Ledet-
vägen i Alafors flyttas.

Återvinnings-
plats i Alafors 
fl yttas

Välfärden 
är inte  
till salu

Rösta på 
vänsterpartiet 

Christer Pålsson Birgitta Andersson

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv
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år 60 år sedan som Elvis 
Presley och Bill Haley 
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att återuppliva den 
tidsepoken.

Lördagen den 6 
september förvandlas 
Molins på Albotorget till 
ett 50-talscafé.

Det var på 50-talet som 
rocken föddes. Elvis Presley 
sjöng in ”That´s all right 
mama” och samtidigt spe-
lade Bill Haley in ”Rock 
Around the Clock”.

– Det utgjorde startskottet 
för rockmusik-revolutionen. 
Jag har som många vet ett 
hyfsat intresse för Elvis och 
därför tog jag initiativ till ett 
fi rande av dessa legender, 
förklarar Tyrone Hansson.

– Jag har varit runt i Sve-
rige på olika event under 
sommaren och tyckte det 
kunde vara roligt att göra 
något liknande på hemmap-

lan. Faktum är att de första 
rockskivorna anlände med 
båt till Göteborg och då är 
ju steget till Ale inte särskilt 
långt. Jag kontaktade Jonas 
Molin, ägare till Café Molin, 
som nappade på idén direkt, 
säger Tyrone.

Brinner för detta
Jonas Molin hade inga be-
tänkligheter mot att upplåta 
sin lokal den aktuella lörda-
gen och förvandla verksam-
heten till ett 50-talscafé för 
en dag.

– Det ska bli jätteroligt. 
Tyrone och jag brinner för 
detta. Finns det andra i kom-
munen som har idéer om hur 
de tycker att den här lörda-
gen ska utformas så är de 
hjärtligt välkomna att höra 
av sig, säger Jonas Molin.

Tidstypiska fordon kom-
mer att fi nnas på plats på 
Albotorget och caféet ska 
smyckas med affi scher från 
det aktuella decenniet. 

– Jag kommer att ha med 
mig min samling av stenka-
kor och tidningar. Som be-

sökare får man mer än gär-
na ha med sig en pryl och 
en historia kring den. Det 
fi nns säkert alebor som sit-
ter på fotografi er från den-
na tidsepok, säger Tyrone 
Hansson.

En 50-talsmeny ska ut-
formas och Tyrone Hansson 
lovar att servera Elvis eget 
favoritmål – jordnötssmör 
med banan på rostad macka.

– Dessutom kommer det 
att bjudas på musik, för-
hoppningsvis ett livefram-
trädande. Vi hoppas och tror 
att detta ska bli en happening 
som tilltalar Ales invånare, 
avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON

Tyrone Hansson och Jonas Molin bjuder in till 50-talscafé i Skepplanda lördagen den 6 september.
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liten bit västerut. Det nya 
området är asfalterat och 
klart. En inhägnad med 
plank, likt bullerskyddet vid 
E45, ska till.

– Åtgärden görs för att 
skapa en säkrare av- och på-
stigning för de elever som 
bussas till och från Himla-
skolan. Vi separerar busstor-
get och återvinningsplatsen 
helt och hållet, säger Lars 
Kransby, gatuingenjör på 
Ale kommun.

Arbetet beräknas vara 
klart i slutet av augusti.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Nödinge

Skepplan
da

Bohus

Insynsskyddat 
vid Vimmersjön!

Vi har fått förmånen att 

Högt och fritt 
läge!

 

Unikt 
investerings-
tillfälle!

Pris 2.500.000:- som utgångspris.  
Visas 24/8. Gamla Kilandavägen 39. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.225.000:- som utgångspris.
Visas 21/8. Ryk Backebo 325. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.000.000:- som utgångspris.  
Ring för intresseanmälan. Skolvägen 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Vem tycker du är Sveriges 
mästerkock?
– Oj, det var svårt! Jag har haft 
förmånen att få jobba med 
väldigt många duktiga mäs-
terkockar. Leif Mannerström 
är en av dem, en legend. Nu 
arbetar jag tillsammans med 
årets mästerkock Gustav Trä-
gårdh. Karin Andersson, 
känd från Grillmästarna, är 
också en stor inspirationskälla.

Vad är utmärkande för 
Sjömagasinet?
– Det är en rolig miljö att ar-

beta i, det fi nns en historia i 
huset och det sitter i väggarna. 
Restaurangen har också ett an-
tal år på nacken. Vi har väldigt 
många utländska gäster. Hit 
kommer man om man vill visa 
något riktigt svenskt, typiskt 
göteborgskt. Det är genom-
gående hög kvalitet på maten 
och det är lyxigt att ständigt få 
jobba med sådana bra råvaror 
som vi gör.

Hur är det att jobba som 
efterrättskock?
– Fantastiskt roligt! Det är inte 
så vanligt att man har den upp-
delningen som vi har, på min-
dre ställen roterar ofta perso-
nalen. Jag beundrar verkligen 
kockarna i varmköket, där är 
det verkligen sekundpassning 
som gäller. Jag har lite mera 
svängrum och använder tiden 
till småpill. 

Vad är signifi kativt för en 
god dessert?
– Att du hittar en bra balans 
mellan olika komponenter; 
sött, syrligt eller något salt. 
Det ska vara olika smaker och 
olika temperaturer. Variatio-
nen är viktig.

Din egen specialitet?
– Jag gillar choklad, så då sä-
ger jag chokladmousse. Under 
sommaren hade jag valt att ser-
vera moussen med jordgubbar, 
annars inkokta päron och någ-
ra salta nötter till.

Om du äter husmanskost, 
vad väljer du helst?
– Raggmunk och fl äsk. Eller 
varför inte stekta kroppkakor, 
det äter vi på lunchen ibland.

Som jurymedlem i äp-
pelpajtävlingen, vad bör 
deltagarna tänka på?
– Återigen gäller det att ha 
en god balans. Äppelpajen får 
gärna ha ett knaprigt täcke 
med något sött och knäckigt 
under. Pajen ska serveras med 
vaniljsås alternativt vaniljglass, 
inte marsansås.

FOTNOT. Regler äppelpajtävlingen: 
Pajen lämnas in på festivalkontoret 
mellan klockan 10-11. Innehållsför-
teckning, men arrangören behöver 
inget exakt recept. Pajen ska vara i 
en engångsform och får inte innehålla 
nötter, mandel eller sesamfrö.

JONAS ANDERSSON

Med smak
för livets goda

Till vardags arbetar hon som kallskänka på Sjömagasinet.
Där ser Johanna Mörk till att gästerna får den godaste av desserter.

Nästa lördag ingår Johanna i juryn för äppelpajtävlingen i samband med 
Ale Mat- och kulturfestival.

JOHANNA MÖRK

Ålder: 33.
Bor: Ekeberg, Lödöse.
Arbete: Kallskänka på 
Sjömagasinet i Göteborg. 
Jobbar på dessertsidan, 
bakar allt bröd och ordnar 
med salladsbuffén.
Intressen: Friluftsliv, gillar 
att paddla och att segla. En 
av anledningarna till att vi 
fl yttade hit var närheten till 
skog och mark.
Årets sommarminne: Väd-
ret! Det har blivit mycket 
fi ske och bad.

VECKANS PROFIL
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Tio veckors sommarlov har 
passerat och i måndags var 
det åter dags för eleverna att 
återuppta studierna. Några 
var säkert mer entusiastiska 
än andra över att vara tillbaka 
i klassrummet. 

För en del barn var det 
första skoldagen någonsin. 
En spännande upplevelse!

På Himlaskolan i Alafors 
samlades elever, en hel del 
föräldrar samt personal på 

skolgården. Barnen hälsades 
särskilt välkomna och när den 
så kallade raketen genomförts 
skedde bandklippning, detta 
för att symbolisera nyinvig-
ningen av verksamheten.

– Högstadiet fi nns inte 
längre på Himlaskolan utan 
nu är det F-6 som gäller här 
i Alafors. Högstadieeleverna 
har fl yttat ner till Nödinge, 
förklarar lärare Vivi-Anne 
Holm.

I en del av skolan där hög-
stadiet tidigare huserade har 
Komvux Ale fl yttat in tillfäl-
ligt.

JONAS ANDERSSON

Elever från årskurs 1 fick vara med och klippa det band som symboliserade nyinvigningen för Himlaskolan i Alafors.

– Som fi rades med 
nyinvigning i Alafors

Skol-
start 
i Ale

10-30%

information

Höstpriser på
GRÄSKLIPPARE

Gäller ej 
beställningsvara

  Göteborgsvägen 94 Älvängen •  0303-74 86 11
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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

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

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

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

På Kornhall varje sensommar
batmassa-kornhall.se           22-24/8 2014  kl.10-18

FlytandeFlytande

Motorbåtar och tillbehör

Mer än bara
lokaltidning

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00
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Tio veckors sommarlov har 
passerat och i måndags var 
det åter dags för eleverna att 
återuppta studierna. Några 
var säkert mer entusiastiska 
än andra över att vara tillbaka 
i klassrummet. 

För en del barn var det 
första skoldagen någonsin. 
En spännande upplevelse!

På Himlaskolan i Alafors 
samlades elever, en hel del 
föräldrar samt personal på 

skolgården. Barnen hälsades 
särskilt välkomna och när den 
så kallade raketen genomförts 
skedde bandklippning, detta 
för att symbolisera nyinvig-
ningen av verksamheten.

– Högstadiet fi nns inte 
längre på Himlaskolan utan 
nu är det F-6 som gäller här 
i Alafors. Högstadieeleverna 
har fl yttat ner till Nödinge, 
förklarar lärare Vivi-Anne 
Holm.

I en del av skolan där hög-
stadiet tidigare huserade har 
Komvux Ale fl yttat in tillfäl-
ligt.

JONAS ANDERSSON

Elever från årskurs 1 fick vara med och klippa det band som symboliserade nyinvigningen för Himlaskolan i Alafors.

– Som fi rades med 
nyinvigning i Alafors
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KLÄM & KÄNN
BORG

BORG ÄDEL

Svanshall marinblå* Pålsjö vit* Hovdala hallonröd*

Mölle hallonröd* Falsterbo vit*

Rydebäck stengrå*

Nyhamn svart*Skanör brunröd*

VI BJUDER 
PÅ KULÖREN!

0:-

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

7.995:-
9.695:-

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. Passa på, kampanj gäller t.o.m 31 augusti.

Varmt välkommen!

*Modell fi nns i butik.

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

6.295:-
9.495:-

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

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 31 augusti 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter

Nu bjuder vi in våra kunder till första spadtaget och välkomnar även er som är 

lägenheter kvar i olika storlekar. Här bor du bekvämt med hiss och stor balkong  i 

Första spadtaget: Anmälan  
görs till:

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus

Exempel månadskostnad:
 

Starta hösten på ny adress!
Hur skulle du trivas i ett modernt och ljust hem i idylliska Ale? Se oss ta första spadtaget!

våren 2015!

Nu tar vi första 
spadtaget!



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

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!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Match på Vimmervi
Fredag 22 augusti kl 18:45

Nödinge SK – Fotö Goif
Div 6D

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
KOM UPP TILL VIMMERVI 

”prova på fotboll” 
födda 2008

2 sept kl 18:00 

NÖDINGE– SÅ KLART
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FOTBOLL I ALE

Fre 22 aug kl 18.45
Nolängen
Nol – Sant Cruzazul

Fre 22 aug kl 18.45
Vimmervi
Nödinge – Fotö

Fre 22 aug kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Vänersborgs IF

Lör 23 aug kl 13.00
Surte IP
Surte – Västkurd

Lör 23 aug kl 14.00
Forsvallen
SBTK dam – Sollebrunn

Div 2 Västergötland södra dam
Friscopojkarna – Skepplanda 
1-1 (0-0)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer. Matchens 
kurrar: Sandra Augustsson 3, Amanda 
Errind 2, Andrea Lindgren 1.

Sjömarkens IF – Lödöse/Ny-
gård 2-3 (0-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström, Jennifer 
Rosén, Matilda Johansson.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs AIS 
2-0 (1-0)
Mål AIF: Peter Antonsson, Sebastian 
Hollstein. Matchens kurrar: Peter 
Antonsson 3, Henrik Andersson 2, 
Markus Hedberg 1.

Vänersborgs FK 15 22 32
Kortedala IF 15 17 32
Skoftebyns IF 15 16 29
Ahlafors IF 15 12 27
Gunnilse IS 15 20 25
Säffl e FF 15 2 23
Lunden ÖBK 15 0 21
Vänersborgs IF 15 -3 18
Kärra KIF 15 -8 15
Stångenäs AIS 15 -18 15
Arvika 15 -27 12
Kungshamns IF 15 -33 8

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Hedared 4-0 (3-0)
Mål SBTK: Alexander Andersson 2, 
Johan Andersson, självmål.
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Alex-
ander Andersson 2, Emil Frii 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – FC Gauthiod 
2-2 (1-2)
Mål LNIK: Mattias Mabrouk 2.

Hjärtums IS – Alvhems IK 5-1
Mål AIK: Emanuel Stensson.

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)
Mål NIK: Raied Juma, Markus 
Hansson, Martin Eriksson. Matchens 
kurrar NIK: Raied Juma 3, Niklas 
Koppel 2, Markus Hansson 1. Match-
ens kurrar NSK: Simon Enyck 3, Ajdin 
Smaijlovic 2, Ahmed Sheik 1.

Division 6 D Göteborg
Älvängen – Hälsö 3-0 (1-0)
Mål ÄIK: Jonathan Franzén, Niklas 
Ahlbom, Tim Webster. Matchens 
kurrar: Niklas Ahlbom 3, Joacim 
Fougelberg 2, Felix Rudin 1.

Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)
Mål NIK: Raied Juma, Markus 
Hansson, Martin Eriksson. Matchens 
kurrar NIK: Raied Juma 3, Niklas 
Koppel 2, Markus Hansson 1. Match-
ens kurrar NSK: Simon Enyck 3, Ajdin 
Smaijlovic 2, Ahmed Sheik 1.

Nol IK 12 30 31
Lundby 06 12 22 26
Finlandia 11 17 25
Hälsö 12 20 23
Neutrala 12 -10 19
Älvängens IK 12 27 17
Nödinge SK 12 1 16
Bosna IF 12 -2 14
Fotö 12 -16 10
Hålta IK 12 -42 6
Cruzazul IF 11 -47 1

FOTBOLL

ÄIK tänker ta chansen
– Tvålade dit Hälsö med 3-0 i höstpremiären
ÄLVÄNGEN. Med bara 
fyra segrar under våren 
har Älvängens IK satt 
sig i en svår sits i divi-
sion 6 D Göteborg.

Efter 3-0 i höstpremi-
ären hemma mot Hälsö 
råder dock en påtaglig 
optimism.

– Inget är omöjligt, vi 
ska ta chansen, säger 
Niklas Ahlbom, målskytt 
och matchens lirare.

För ÄIK är det bara segrar 
som räknas i höst. Avståndet 
till kvalplatsen är efter lörda-
gens seger nio poäng, men 
spelar laget som mot Hälsö 
kommer många att straffas.
Niklas Ahlbom som åter-
vände till moderklubben 
efter att bland annat ha tes-
tat lyckan i Ahlafors IF och 
Ytterby IS har fått en ny po-
sition i laget. Som släpande 
forward ska han hitta en fri 
yta mellan motståndarnas 
lagdelar och det lyckades 
han ofta med mot Hälsö.

– Jag gillar verkligen min 
nya roll. Det var riktigt kul 
att spela idag. Jag har fort-
farande problem med min 
baksida, men i den här po-
sitionen slipper jag de mest 

explosiva rycken, berättar 
Ahlbom efter slutsignalen.

Han var i allra högsta grad 
inblandad i det som hände på 
Älvevi. Första målet prickade 
han in själv efter 13 minuter. 
En olycksminut för gästerna 
som efter ytterligare 13 mi-
nuter skulle bli ännu värre. 
Oliver Dino, Hälsös främste 
bollvinnare, sparkade efter 
Niklas Ahlbom och när han 
väl var på fötter skallade han 
mot honom.

– Jag träffades, men för-
sökte ändå lugna honom och 
sträckte ut handen. Doma-
ren såg hela situationen och 
visade upp det röda kor-
tet. Det var inte mycket att 
snacka om, säger Ahlbom.

2-0 stötte inbytte Tim 
Webster i mål. Hans come-
back är efterlängtad i ÄIK, 
men knäskadan har inte gi-
vit vika varför hans fortsatta 
spel i år är osäkert. ÄIK ra-
dade upp chanser och mål-
produktionen kunde varit 
den dubbla. Ahlbom själv 
brände en handfull och Nik-
las Pålsheden hade bara att 
sätta foten till, men gick på 
kraft och så var den bollen 
borta.

– Vi vinner med 3-0 och 
ska vara glada för att vi ska-
par mycket. Jag tycker ändå 
att vi borde ha en växel till. 
Inställningen var bra, men 

inte hundra. Det här laget är 
utvecklingsbart, menar Ahl-
bom och assisterande trä-
naren Stefan Dahlberg var 
inne på samma linje.

– Så här bra är killarna 
när de verkligen går in för 
det och vi måste hitta ett 
sätt att göra det varje gång. 
Idag var det underbart att se 
dem trilla boll. Nu tar vi en 

match i sänder och försöker 
hålla maximalt fokus så får vi 
se hur långt det räcker.

Det var många som ut-
märkte sig i hemmalaget.Jo-
nathan Franzén och Johan 
Parinder stressade gäster-
na backlinje framgångsrikt. 
Felix Rudin var lugnet själv 
på mitten och Joachim Fou-
gelberg höll ihop försvaret.

Gladast av alla efter ÄIK:s 
triumf lär Nol IK vara som 
nu ökade distansen ytterli-
gare till en av serieaspiran-
terna.

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

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Hälsö BK 3-0 (1-0)

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
lyckades efter stor 
möda bärga samtliga 
poäng mot Stångenäs.

Peter Antonsson 
säkrade segern genom 
att trycka in 2-0 i 88:e 
minuten.

Ingen förtjänade må-
let mer än honom.

Efter förra veckans tunga 
debakel borta mot Gunnilse 
där samtliga poäng gick för-
lorade under matchens sista 

tre minuter fanns det en stor 
revanschlust hos hemmala-
get. När Sebastian Hollste-
in kunde ge AIF ledningen 
med 1-0 efter ett fi nt inspel 
av Rade Radovic infann sig 
en lättnad. Ahlafors trillade 
boll riktigt bra under den 
första halvan, men i andra 
halvlek smög det sig in en 
rädsla för att återigen bli be-
stulna på poängen. Tur då att 
mittbackarna Henrik An-
dersson och Markus Hed-
berg troligtvis tillhör seriens 
tuffaste duo. Försvarsspelet 
är för tillfället oerhört svår-
forscerat. Ett skott utifrån 
med kvarten kvar att spela 

tog i stolpen och med andan 
i halsen gick AIF till nya at-
tacker. Michael Hintze hade 
ett par halvchanser, men den 
riktigt stora möjligheten att 
punktera matchen fi ck in-
bytte junioren, A-lagsdebu-
terande Johnny Kumman-
der, blott 16 år, som elegant 

rundade målvakten men kom 
i för dålig vinkel. Ett par mi-
nuter senare tog sig Niclas 
Elving in i straffområdet och 
sin vana trogen spelade han 
snett inåt bakåt från kort-
linjen. Mitt i boxen mötte 
Peter Antonsson bollen och 
2-0 var förlösande. Ahlafors 

slitvarg belönades också med 
priset som matchens lirare.

Nästa fredag gästas Sjö-
vallen av Vänersborgs IF. Då 
är Jonathan Lindström och 
Jesper Johannesson till-
gängliga igen efter avstäng-
ningar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs AIS 2-0 (1-0)

FOTBOLL

Tappert 
Ahlafors 
belönades

Johnny Kummander, 16 år, fick göra A-lagsdebut och var ytterst nära att bli målskytt.

Gav upp! Hälsö hängde inte med när seriens snabbaste anfallare, Niklas Ahlbom, satte fart.
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Skepplandas damer är fortfarande obesegrade

Skepplandas tränare har ju 
varit med förr... Under alla 
hans år som ansvarig för 

damlaget har han bara varit 
med om att vinna mot Fris-
copojkarna borta vid ett till-
fälle.

– De är stora, fysiska och 
rutinerade. Det passar inte 
oss. Jag tycker att de spelar 
ganska bra och för mig är 
fyra av sex poäng totalt mot 
Friscopojkarna klart god-
känt, men tjejerna var besvik-

na efteråt, menade Persson.
Efter en mållös första 

halvlek där SBTK dominera-
de och skapade fl est chanser 
tog hemmalaget ledningen i 
den 50:e matchminuten. En 
knapp kvart senare förvaltade 
Lotta Hillebjer en frispark 
på bästa sätt. Kvitteringen 
var rättvis, men något seger-
mål blev det aldrig.

– Det blev en annan 
matchbild i andra halvlek. 
Vi raderades ut och skapade 
få heta målchanser. Eftersom 
vi inte tog vara på tillfällena 
före paus får vi vara nöjda 
med att vi fi ck med oss en 
pinne hem.

Skepplanda leder serien 
åtta poäng före Borås GIF 
och möter närmast Solle-
brunns AIK hemma på lör-
dag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 Västergötland södra dam
Friscopojkarna – Skepplanda 1-1 (0-0)

FOTBOLL

ALINGSÅS. IK Friscopojkarna blev första lag att ta 
poäng av Skepplanda BTK:s damer.

Efter elva raka segrar blev det ”bara” en 
gulsvart poäng i Alingsås.

– Vi har alltid svårt för Frisco borta, men vi 
förlorade inte, sa en trots allt ganska nöjd Stig 
Persson.
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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

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!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Match på Vimmervi
Fredag 22 augusti kl 18:45

Nödinge SK – Fotö Goif
Div 6D

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
KOM UPP TILL VIMMERVI 

”prova på fotboll” 
födda 2008

2 sept kl 18:00 

NÖDINGE– SÅ KLART
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FOTBOLL I ALE

Fre 22 aug kl 18.45
Nolängen
Nol – Sant Cruzazul

Fre 22 aug kl 18.45
Vimmervi
Nödinge – Fotö

Fre 22 aug kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Vänersborgs IF

Lör 23 aug kl 13.00
Surte IP
Surte – Västkurd

Lör 23 aug kl 14.00
Forsvallen
SBTK dam – Sollebrunn

Div 2 Västergötland södra dam
Friscopojkarna – Skepplanda 
1-1 (0-0)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer. Matchens 
kurrar: Sandra Augustsson 3, Amanda 
Errind 2, Andrea Lindgren 1.

Sjömarkens IF – Lödöse/Ny-
gård 2-3 (0-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström, Jennifer 
Rosén, Matilda Johansson.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs AIS 
2-0 (1-0)
Mål AIF: Peter Antonsson, Sebastian 
Hollstein. Matchens kurrar: Peter 
Antonsson 3, Henrik Andersson 2, 
Markus Hedberg 1.

Vänersborgs FK 15 22 32
Kortedala IF 15 17 32
Skoftebyns IF 15 16 29
Ahlafors IF 15 12 27
Gunnilse IS 15 20 25
Säffl e FF 15 2 23
Lunden ÖBK 15 0 21
Vänersborgs IF 15 -3 18
Kärra KIF 15 -8 15
Stångenäs AIS 15 -18 15
Arvika 15 -27 12
Kungshamns IF 15 -33 8

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Hedared 4-0 (3-0)
Mål SBTK: Alexander Andersson 2, 
Johan Andersson, självmål.
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Alex-
ander Andersson 2, Emil Frii 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – FC Gauthiod 
2-2 (1-2)
Mål LNIK: Mattias Mabrouk 2.

Hjärtums IS – Alvhems IK 5-1
Mål AIK: Emanuel Stensson.

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)
Mål NIK: Raied Juma, Markus 
Hansson, Martin Eriksson. Matchens 
kurrar NIK: Raied Juma 3, Niklas 
Koppel 2, Markus Hansson 1. Match-
ens kurrar NSK: Simon Enyck 3, Ajdin 
Smaijlovic 2, Ahmed Sheik 1.

Division 6 D Göteborg
Älvängen – Hälsö 3-0 (1-0)
Mål ÄIK: Jonathan Franzén, Niklas 
Ahlbom, Tim Webster. Matchens 
kurrar: Niklas Ahlbom 3, Joacim 
Fougelberg 2, Felix Rudin 1.

Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)
Mål NIK: Raied Juma, Markus 
Hansson, Martin Eriksson. Matchens 
kurrar NIK: Raied Juma 3, Niklas 
Koppel 2, Markus Hansson 1. Match-
ens kurrar NSK: Simon Enyck 3, Ajdin 
Smaijlovic 2, Ahmed Sheik 1.

Nol IK 12 30 31
Lundby 06 12 22 26
Finlandia 11 17 25
Hälsö 12 20 23
Neutrala 12 -10 19
Älvängens IK 12 27 17
Nödinge SK 12 1 16
Bosna IF 12 -2 14
Fotö 12 -16 10
Hålta IK 12 -42 6
Cruzazul IF 11 -47 1

FOTBOLL

ÄIK tänker ta chansen
– Tvålade dit Hälsö med 3-0 i höstpremiären
ÄLVÄNGEN. Med bara 
fyra segrar under våren 
har Älvängens IK satt 
sig i en svår sits i divi-
sion 6 D Göteborg.

Efter 3-0 i höstpremi-
ären hemma mot Hälsö 
råder dock en påtaglig 
optimism.

– Inget är omöjligt, vi 
ska ta chansen, säger 
Niklas Ahlbom, målskytt 
och matchens lirare.

För ÄIK är det bara segrar 
som räknas i höst. Avståndet 
till kvalplatsen är efter lörda-
gens seger nio poäng, men 
spelar laget som mot Hälsö 
kommer många att straffas.
Niklas Ahlbom som åter-
vände till moderklubben 
efter att bland annat ha tes-
tat lyckan i Ahlafors IF och 
Ytterby IS har fått en ny po-
sition i laget. Som släpande 
forward ska han hitta en fri 
yta mellan motståndarnas 
lagdelar och det lyckades 
han ofta med mot Hälsö.

– Jag gillar verkligen min 
nya roll. Det var riktigt kul 
att spela idag. Jag har fort-
farande problem med min 
baksida, men i den här po-
sitionen slipper jag de mest 

explosiva rycken, berättar 
Ahlbom efter slutsignalen.

Han var i allra högsta grad 
inblandad i det som hände på 
Älvevi. Första målet prickade 
han in själv efter 13 minuter. 
En olycksminut för gästerna 
som efter ytterligare 13 mi-
nuter skulle bli ännu värre. 
Oliver Dino, Hälsös främste 
bollvinnare, sparkade efter 
Niklas Ahlbom och när han 
väl var på fötter skallade han 
mot honom.

– Jag träffades, men för-
sökte ändå lugna honom och 
sträckte ut handen. Doma-
ren såg hela situationen och 
visade upp det röda kor-
tet. Det var inte mycket att 
snacka om, säger Ahlbom.

2-0 stötte inbytte Tim 
Webster i mål. Hans come-
back är efterlängtad i ÄIK, 
men knäskadan har inte gi-
vit vika varför hans fortsatta 
spel i år är osäkert. ÄIK ra-
dade upp chanser och mål-
produktionen kunde varit 
den dubbla. Ahlbom själv 
brände en handfull och Nik-
las Pålsheden hade bara att 
sätta foten till, men gick på 
kraft och så var den bollen 
borta.

– Vi vinner med 3-0 och 
ska vara glada för att vi ska-
par mycket. Jag tycker ändå 
att vi borde ha en växel till. 
Inställningen var bra, men 

inte hundra. Det här laget är 
utvecklingsbart, menar Ahl-
bom och assisterande trä-
naren Stefan Dahlberg var 
inne på samma linje.

– Så här bra är killarna 
när de verkligen går in för 
det och vi måste hitta ett 
sätt att göra det varje gång. 
Idag var det underbart att se 
dem trilla boll. Nu tar vi en 

match i sänder och försöker 
hålla maximalt fokus så får vi 
se hur långt det räcker.

Det var många som ut-
märkte sig i hemmalaget.Jo-
nathan Franzén och Johan 
Parinder stressade gäster-
na backlinje framgångsrikt. 
Felix Rudin var lugnet själv 
på mitten och Joachim Fou-
gelberg höll ihop försvaret.

Gladast av alla efter ÄIK:s 
triumf lär Nol IK vara som 
nu ökade distansen ytterli-
gare till en av serieaspiran-
terna.

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

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Hälsö BK 3-0 (1-0)

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
lyckades efter stor 
möda bärga samtliga 
poäng mot Stångenäs.

Peter Antonsson 
säkrade segern genom 
att trycka in 2-0 i 88:e 
minuten.

Ingen förtjänade må-
let mer än honom.

Efter förra veckans tunga 
debakel borta mot Gunnilse 
där samtliga poäng gick för-
lorade under matchens sista 

tre minuter fanns det en stor 
revanschlust hos hemmala-
get. När Sebastian Hollste-
in kunde ge AIF ledningen 
med 1-0 efter ett fi nt inspel 
av Rade Radovic infann sig 
en lättnad. Ahlafors trillade 
boll riktigt bra under den 
första halvan, men i andra 
halvlek smög det sig in en 
rädsla för att återigen bli be-
stulna på poängen. Tur då att 
mittbackarna Henrik An-
dersson och Markus Hed-
berg troligtvis tillhör seriens 
tuffaste duo. Försvarsspelet 
är för tillfället oerhört svår-
forscerat. Ett skott utifrån 
med kvarten kvar att spela 

tog i stolpen och med andan 
i halsen gick AIF till nya at-
tacker. Michael Hintze hade 
ett par halvchanser, men den 
riktigt stora möjligheten att 
punktera matchen fi ck in-
bytte junioren, A-lagsdebu-
terande Johnny Kumman-
der, blott 16 år, som elegant 

rundade målvakten men kom 
i för dålig vinkel. Ett par mi-
nuter senare tog sig Niclas 
Elving in i straffområdet och 
sin vana trogen spelade han 
snett inåt bakåt från kort-
linjen. Mitt i boxen mötte 
Peter Antonsson bollen och 
2-0 var förlösande. Ahlafors 

slitvarg belönades också med 
priset som matchens lirare.

Nästa fredag gästas Sjö-
vallen av Vänersborgs IF. Då 
är Jonathan Lindström och 
Jesper Johannesson till-
gängliga igen efter avstäng-
ningar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs AIS 2-0 (1-0)

FOTBOLL

Tappert 
Ahlafors 
belönades

Johnny Kummander, 16 år, fick göra A-lagsdebut och var ytterst nära att bli målskytt.

Gav upp! Hälsö hängde inte med när seriens snabbaste anfallare, Niklas Ahlbom, satte fart.
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Skepplandas damer är fortfarande obesegrade

Skepplandas tränare har ju 
varit med förr... Under alla 
hans år som ansvarig för 

damlaget har han bara varit 
med om att vinna mot Fris-
copojkarna borta vid ett till-
fälle.

– De är stora, fysiska och 
rutinerade. Det passar inte 
oss. Jag tycker att de spelar 
ganska bra och för mig är 
fyra av sex poäng totalt mot 
Friscopojkarna klart god-
känt, men tjejerna var besvik-

na efteråt, menade Persson.
Efter en mållös första 

halvlek där SBTK dominera-
de och skapade fl est chanser 
tog hemmalaget ledningen i 
den 50:e matchminuten. En 
knapp kvart senare förvaltade 
Lotta Hillebjer en frispark 
på bästa sätt. Kvitteringen 
var rättvis, men något seger-
mål blev det aldrig.

– Det blev en annan 
matchbild i andra halvlek. 
Vi raderades ut och skapade 
få heta målchanser. Eftersom 
vi inte tog vara på tillfällena 
före paus får vi vara nöjda 
med att vi fi ck med oss en 
pinne hem.

Skepplanda leder serien 
åtta poäng före Borås GIF 
och möter närmast Solle-
brunns AIK hemma på lör-
dag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 Västergötland södra dam
Friscopojkarna – Skepplanda 1-1 (0-0)

FOTBOLL

ALINGSÅS. IK Friscopojkarna blev första lag att ta 
poäng av Skepplanda BTK:s damer.

Efter elva raka segrar blev det ”bara” en 
gulsvart poäng i Alingsås.

– Vi har alltid svårt för Frisco borta, men vi 
förlorade inte, sa en trots allt ganska nöjd Stig 
Persson.
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HJÄRTUM. Alvhems IK 
fi ck en tung inledning 
på höstsäsongen.

Det blev storstryk i 
Göta älvdalsderbyt på 
Billerödsvallen.

Det hjälpte inte att 
Emanuel Stensson gav 
gästerna ledningen efter 
26 minuter.

Hjärtumsegern var odisku-
tabel. Hemmalaget hade ett 
par riktigt fi na chanser inn-
an AIK överraskande gjorde 
0-1. Glädjen blev dock kort-
varig ty tre minuter senare 

kunde Marcus Algevi kvit-
tera och innan paussignalen 
ljöd var HIS i ledningen med 
3-1 efter ett självmål och se-
dan nätrassel av Jesper Val-
tanen.

Hjärtums frejdiga offensiv 
fortsatte i den andra halvle-
ken och ”femettan” fullbor-
dades efter mål av Mikael 
Persson och Marcus Algevi, 
som i och med den fullträffen 
blev tvåmålsskytt i matchen.

För Alvhem gäller det att 
ladda om batterierna då laget 
har ett nytt derby att se fram 
emot redan i kväll (läs tisdag) 
mot Lödöse/Nygård hemma 
på Gläntevi.

JONAS ANDERSSON

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!
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Emanuel Stensson gjorde Alvhems enda mål i Göta älvdalsder-
byt mot Hjärtum, som slutade med förlust 5-1.

Division 6 Trollhättan
Hjärtums IS – Alvhems IK 5-1 (3-1)

RESULTAT

DAM 
Lödöse/Nygård IK-

Alingsås KIK 
Lördag 23/8 

kl 15.00 
på Tingevi

Ett stort manfall hos serie-
ledande Skepplanda BTK 
skapade oro i leden. Den 
nya tränarstaben Jonas An-
dersson och Emrik Eklund 
fi ck gräva djupt efter till-
gängliga spelare. Veteraner 
som Svante Larsson, Jonas 
Bäck och Jimmy Johansson 
kallades in. Dessutom fi ck 
Emrik Eklund själv dra på 
sig tröjan. Samtliga spelade 
under den andra halvleken.

– Sjukdomar, skador och 
allsköns orsaker försatte oss 
i en närmast hopplös situ-
ation. Jag är stum av be-
undran för dessa rutinerade 
killar som med stort hjärta 
för klubben ställde upp med 
kort varsel. Nu håller vi tum-
marna för att det redan nästa 
vecka ser bättre ut, konstate-
rade Jonas Andersson.

När matchen väl var igång 
hade SBTK marginalerna på 
sin sida. Ett självmål i första 

minuten följdes av 2-0 signe-
rat Alexander Andersson. 
Innan första halvlek var över 
hade hemmalaget genom 
samme Andersson prickat in 
trean.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nol vann 
även det andra derbyt 
mot Nödinge.

Denna gång var det 
dock tuffare.

– Jag tycker Nödinge 
ska ha en stor eloge 
för sin insats, men de 
orkade inte riktigt. Vi 
har en helt annan bredd, 
summerade Nolträna-
ren Peter Karlsson sina 
intryck.

I närmast perfekta förhål-
landen avgjordes årets an-
dra derbyfest på Vimmervi 
mellan Nödinge och Nol. 
Matchen var en kvart gam-
mal när gästernas suveräne 
mittback Raied Juma pla-
cerade in en frispark till 0-1. 

Hemmalaget var inte ofar-
ligt. Niklas Koppel tving-
ades till fl era kvalifi cerade 
räddningar.

– Inställningen i för-
sta halvlek var inte vad den 
borde. Ska vi vinna serien 
måste vi visa större ödmjuk-
het, annars kommer vi gå på 
fl era nitar. Det blev bättre 
efter paus, men vi måste lära 
oss att spela som ett lag i 
90 minuter. Vi lever väldigt 
mycket på att vi är svåra att 
göra mål på. Framåt måste vi 
vässa oss betydligt, men idag 
saknade vi också Bojan Illic. 
Vi får en annan fart i spelet 
när han är tillbaka, förklara-
de Peter Karlsson.

I slutet av den första ak-
ten fi ck Nol chansen från 
straffpunkten, men Jesper 
Pedersen hade lämnat skär-
pan hemma. Målen lät vänta 
till den andra halvleken. En 

kvart hade gått när
Markus Hansson luftade 

kanonen och tryckte in 0-2. 
Distansskottet gick i mål via 
stolpen. Martin Eriksson 
tog också stolpen till hjälp 
när han fastställde 3-0 från 
nära håll.

– Vi förlorar mot ett bätt-
re lag, framför allt är de bätt-
re tränade. Jag tycker ändå 
att vi står upp väldigt bra och 
jag är faktiskt nöjd med väl-

digt mycket. Det var en rolig 
match att spela, en bra do-
mare och en skön stämning 
på plan, sa Magnus Olofs-
son, spelande assisterande 
tränare i NSK.

Nol toppar tabellen fem 
poäng före Lundby IF 06 
och sex poäng före Finlandia 
som dock har en match min-
dre spelad.

PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Ny derbyseger
för Nol IK

Raied Juma jublar efter sitt 1-0-mål på en välplacerad frispark.

Fler bilder på alekuriren.se

Tränare Jonas Andersson fick 
användning för sina vetera-
ner på bänken. Jimmy Jo-
hansson och Emrik Eklund 
gjorde Jonas Bäck och Svante 
Larsson sällskap på plan efter 
paus.

Alexander Andersson blev 
tvåmålsskytt när SBTK bese-
grade Hedared.

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Hedared 4-0 (3-0)

FOTBOLL

Veteraner räddade SBTK

vs
VÄNERSBORGS IF
Fredag 22 aug  kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

SKEPPLANDA. Skepplanda BTK saknade hela nio or-
dinarie spelare inför fredagens möte med Hedared.

Då ställde veteranerna upp.
Hemmalaget tog till sist en mycket säker seger.
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HJÄRTUM. Alvhems IK 
fi ck en tung inledning 
på höstsäsongen.

Det blev storstryk i 
Göta älvdalsderbyt på 
Billerödsvallen.

Det hjälpte inte att 
Emanuel Stensson gav 
gästerna ledningen efter 
26 minuter.

Hjärtumsegern var odisku-
tabel. Hemmalaget hade ett 
par riktigt fi na chanser inn-
an AIK överraskande gjorde 
0-1. Glädjen blev dock kort-
varig ty tre minuter senare 

kunde Marcus Algevi kvit-
tera och innan paussignalen 
ljöd var HIS i ledningen med 
3-1 efter ett självmål och se-
dan nätrassel av Jesper Val-
tanen.

Hjärtums frejdiga offensiv 
fortsatte i den andra halvle-
ken och ”femettan” fullbor-
dades efter mål av Mikael 
Persson och Marcus Algevi, 
som i och med den fullträffen 
blev tvåmålsskytt i matchen.

För Alvhem gäller det att 
ladda om batterierna då laget 
har ett nytt derby att se fram 
emot redan i kväll (läs tisdag) 
mot Lödöse/Nygård hemma 
på Gläntevi.

JONAS ANDERSSON

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Välkommen!
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Emanuel Stensson gjorde Alvhems enda mål i Göta älvdalsder-
byt mot Hjärtum, som slutade med förlust 5-1.

Division 6 Trollhättan
Hjärtums IS – Alvhems IK 5-1 (3-1)

RESULTAT

DAM 
Lödöse/Nygård IK-

Alingsås KIK 
Lördag 23/8 

kl 15.00 
på Tingevi

Ett stort manfall hos serie-
ledande Skepplanda BTK 
skapade oro i leden. Den 
nya tränarstaben Jonas An-
dersson och Emrik Eklund 
fi ck gräva djupt efter till-
gängliga spelare. Veteraner 
som Svante Larsson, Jonas 
Bäck och Jimmy Johansson 
kallades in. Dessutom fi ck 
Emrik Eklund själv dra på 
sig tröjan. Samtliga spelade 
under den andra halvleken.

– Sjukdomar, skador och 
allsköns orsaker försatte oss 
i en närmast hopplös situ-
ation. Jag är stum av be-
undran för dessa rutinerade 
killar som med stort hjärta 
för klubben ställde upp med 
kort varsel. Nu håller vi tum-
marna för att det redan nästa 
vecka ser bättre ut, konstate-
rade Jonas Andersson.

När matchen väl var igång 
hade SBTK marginalerna på 
sin sida. Ett självmål i första 

minuten följdes av 2-0 signe-
rat Alexander Andersson. 
Innan första halvlek var över 
hade hemmalaget genom 
samme Andersson prickat in 
trean.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nol vann 
även det andra derbyt 
mot Nödinge.

Denna gång var det 
dock tuffare.

– Jag tycker Nödinge 
ska ha en stor eloge 
för sin insats, men de 
orkade inte riktigt. Vi 
har en helt annan bredd, 
summerade Nolträna-
ren Peter Karlsson sina 
intryck.

I närmast perfekta förhål-
landen avgjordes årets an-
dra derbyfest på Vimmervi 
mellan Nödinge och Nol. 
Matchen var en kvart gam-
mal när gästernas suveräne 
mittback Raied Juma pla-
cerade in en frispark till 0-1. 

Hemmalaget var inte ofar-
ligt. Niklas Koppel tving-
ades till fl era kvalifi cerade 
räddningar.

– Inställningen i för-
sta halvlek var inte vad den 
borde. Ska vi vinna serien 
måste vi visa större ödmjuk-
het, annars kommer vi gå på 
fl era nitar. Det blev bättre 
efter paus, men vi måste lära 
oss att spela som ett lag i 
90 minuter. Vi lever väldigt 
mycket på att vi är svåra att 
göra mål på. Framåt måste vi 
vässa oss betydligt, men idag 
saknade vi också Bojan Illic. 
Vi får en annan fart i spelet 
när han är tillbaka, förklara-
de Peter Karlsson.

I slutet av den första ak-
ten fi ck Nol chansen från 
straffpunkten, men Jesper 
Pedersen hade lämnat skär-
pan hemma. Målen lät vänta 
till den andra halvleken. En 

kvart hade gått när
Markus Hansson luftade 

kanonen och tryckte in 0-2. 
Distansskottet gick i mål via 
stolpen. Martin Eriksson 
tog också stolpen till hjälp 
när han fastställde 3-0 från 
nära håll.

– Vi förlorar mot ett bätt-
re lag, framför allt är de bätt-
re tränade. Jag tycker ändå 
att vi står upp väldigt bra och 
jag är faktiskt nöjd med väl-

digt mycket. Det var en rolig 
match att spela, en bra do-
mare och en skön stämning 
på plan, sa Magnus Olofs-
son, spelande assisterande 
tränare i NSK.

Nol toppar tabellen fem 
poäng före Lundby IF 06 
och sex poäng före Finlandia 
som dock har en match min-
dre spelad.

PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Ny derbyseger
för Nol IK

Raied Juma jublar efter sitt 1-0-mål på en välplacerad frispark.

Fler bilder på alekuriren.se

Tränare Jonas Andersson fick 
användning för sina vetera-
ner på bänken. Jimmy Jo-
hansson och Emrik Eklund 
gjorde Jonas Bäck och Svante 
Larsson sällskap på plan efter 
paus.

Alexander Andersson blev 
tvåmålsskytt när SBTK bese-
grade Hedared.

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Hedared 4-0 (3-0)

FOTBOLL

Veteraner räddade SBTK

vs
VÄNERSBORGS IF
Fredag 22 aug  kl 19.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

SKEPPLANDA. Skepplanda BTK saknade hela nio or-
dinarie spelare inför fredagens möte med Hedared.

Då ställde veteranerna upp.
Hemmalaget tog till sist en mycket säker seger.
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Fredag 5 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 280-300 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen  

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan  

1 timme innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter  
per telefon: 0303-74 21 13

r

i Nödinge

HÅLANDA. Helgen 9-10 
augusti sköts SM i Olympisk 
trap i Hässleholm.

Skepplanda Sportskyttar 
hade fyra skyttar på plats 
och av dem så lyckades Eje 
Carlsson, som i år gjort co-
meback efter några års från-
varo, Rickard Andersson 
och Johan Johansson vara 
bland de sex skyttar som tog 
sig till fi nalskjutningen.

Efter första rundan slogs 
Rickard ut och slutade på 
en femte plats. Johan tog sig 
till bronsmatchen och Eje 
till guldmatchen. Båda dessa 
medaljmatcher blev jämna 
och det krävdes ytterligare 
särskjutning innan medal-
jerna fördelades. Eje blev 
silvermedaljör och Johan 
slutade fyra. Båda förlorade 
dessvärre sina respektive sär-

skjutningar.
Eje, Johan och Rickard 

bildade även föreningens lag 
som i Lag-SM vann guldet 
med bred marginal ner till 

silvermedaljörerna Uppsa-
la och bronsmedaljörerna 
Hässleholm.

JONAS ANDERSSON

Eje Carlsson, Skepplanda Sportskyttar, knep silvret när SM i 
Olympisk trap avgjordes i Hässleholm förra helgen.
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Lyckad come back av Eje Carlsson
Våren på Ale Brukshund-
klubb var intensiv med 
fullbokade kurser och fl era 
nya givande aktiviteter och 
föreläsningar. Förhopp-
ningsvis blir hösten minst 
lika fullspäckad med roliga 
kurser och träffar. Grund-
kurs i allmänlydnad på 
dag- och kvällstid erbjuds, 
rallylydnad, fortsättnings-
kurs, spår och tävlingslyd-
nad fi nns på programmet. 
Maths Lindberg kommer 
att ge ytterligare en föreläs-
ning där temat är ”Nos till 
svans” där han bland annat 
går igenom ögon, öron och 
tandvård. Han visar i prak-
tiken hur man tar pulsen, 
lägger förband, och känner 
igenom hunden på korrekt 
sätt samt ger allmänna råd 
vid mag/tarmproblematik 
med mera.

Klubben har under 
sommaren gjort en satsning 
på agilityn, som legat i träda 
ett antal år. Dels rustat upp 
gamla hinder och redskap, 
dels kunnat köpa in nya 
agilityhinder för 15 000 
kronor som Ale kommun 
gav i satsningen på fören-
ingslivet. Ett samarbete har 
startat med Elin Fahlgren, 
en känd agilitytränare som 
ska hålla agilitykurser om 
det kommer in tillräckligt 
många intresseanmälningar. 
Elin tävlar på SM-nivå, har 

även varit med och täv-
lat med Agilitylandslaget 
U-team 2013 och är uttagen 
till Sveriges landslag på 
World Agility Open. Ale BK 
är mycket glada och stolta 
över att Elin kommer till 
klubben och håller kurser, 
och hoppas på så sätt att få 
igång agilityn igen! 

Dock behövs ytterliga-
re resurser för att kunna 
dränera agilityplanen, därför 
arrangeras en inoffi ciell 
hundutställning söndagen 

den 7 september. Utställ-
ningen är för hundar från 
fyra månader och uppåt, 
även veteranklass kommer 
att fi nnas, och barn med 
hund. Domare kommer att 
vara Peter van der Steen, 
som hållit i klubbens upp-
skattade ringträning under 
våren, samt en domare från 
England. Även ringträning 
arrangeras inför utställning-
en fyra onsdagar med start 
13 augusti.

Anna Frisk 

Aktiv höst på Ale Brukshundklubb

En fullspäckad höst väntar på Ale Brukshundsklubb med kurser 
och träffar.

HÅLANDA. På SM i 
Söderhamn tog Gunilla 
Wallengren fyra nya 
guldmedaljer.

Nu är hon redo för 
EM i Swansea, 19-23 
augusti.

– Naturligtvis hopp-
as jag på medalj, inget 
snack om saken, säger 
Gunilla till lokaltidning-
en.

Gunilla Wallengren gav 
ett härligt formbesked på 
Hällåsens Idrottsplats förra 
helgen. Hon tog då beslut 
om att köra alla distanser på 
EM-tävlingarna i Wales.

– Det stämmer. Jag kom-
mer att köra 100, 400, 800, 
1500 och 5 000 meter. Mitt 
100-meterslopp på SM var 
fantastiskt. Jag klockades på 
17.49 vilket är elva hundra-
delar under mitt personliga 
rekord. Tyvärr var det lite 

för stark medvind för att 
godkännas i resultatböcker-
na, berättar Gunilla.

Hur är känslan inför 
EM?

– Jag känner mig lugn och 
harmonisk och har samtidigt 
en stark tro på min egen ka-

pacitet. Jag ska ge mina kon-
kurrenter en rejäl match.

Blir det medalj?
– Det återstår att se, men 

naturligtvis har jag siktet in-
ställt på det, avslutar Gunilla 
Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren hoppas på 
medalj när EM avgörs i Wales, 
19-23 augusti.

Wallengren redo för EM

BARN

Under v 36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad. Avgift: Vuxna 
och ungdomar 600kr, barn 300kr för 12v. Ingen föranmälan! 

Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim
Gympa hösten 2014

VUXNA och UNGDOMAR

Söndagar - start 7/9
Gympa, medelpass 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Lördagar - start 6/9
Gympa, styrka utan hopp 10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda.  
Ledare: Anki Olsson

Torsdagar - start 4/9
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund

Måndagar - start 1/9
Vattengympa 19.45-20.45 

Skepplanda Simhall. Ledare: Liselotte Persson/Ammi Westlund

Tisdagar - start 2/9
Gympa med mycket lek, 7-10 år 18.00-19.00
Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Elin Olsson

Måndagar - start 1/9
Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

TISDAGSPASSET  

ÄR FLYTTAT!
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NH SchwerinBergdala Wärdshus 

Vid Flensburg Fjord
4 dagar i Nordtyskland
Strandhotel Steinberghaff 
På det härliga Strandhotel 
Steinberghaff hälsas du välkom-
men med ett ’moin moin’ och här 
kan du njuta av några avslapp-
nande semesterdagar i lugna, 
lantliga omgivningar långt bort 
från vardagens stress och måsten. 
Hotellet ligger alldeles vid stran-
den och med en vacker utsikt över 
Flensburg Fjord. Passa också på 
att besöka mysiga Flensburg (29 
km).

Ankomst: Torsdagar och 
söndagar i perioderna 19/10-
18/12 2014 och 12/2-26/4 2015. 

Endast 
slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

meny inkl. en aperitif och 
½ flaska rött eller vitt vin

16.30-17.30

Pris utan reskod 1.549:- 

1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-11 år ½ priset.

Strandhotel Steinberghaff

I samarbete med

 

Upptäck Brandenburg 
6 dagar i Tyskland

★★★★

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den 
ligger också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler 
samt större och mindre sjöar. Passa också på att uppleva staden 
Potsdam (55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

2.199:-
Pris utan reskod 2.499:- 

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 17/12 2014 
samt 2/1-16/12 2015. 

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

2 nätter 1.049:- 
3 nätter 1.399:-
4 nätter 1.749:-

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Bergdala Wärdshus 
Få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en inblick i 
produktionen av glaskonst. Glasbruk som Kosta, Skruf och Orrefors 
ligger i närheten. 
Ankomst: Måndagar t.o.m. 24/11 2014 samt 9/3-23/11 2015. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

1 glas vin före middagen

om Bergdala inkl. guidad 
rundvisning på glasbruk

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

LÖDÖSE. Idel solsken på 
lördagen, däremot regn 
på söndagen.

Sammantaget blev det 
ändå en mycket lyckad 
helg i Lödöse.

Ljudaborg Kulturfesti-
val lockade cirka 1 200 
besökare.

Marknadsvädret var det bäs-
ta tänkbara på lördagen och 
då strömmade besökarna till 
i massor. På scenen avlöste 
programpunkterna varandra, 
åskådarna bjöds på alltifrån 
politisk debatt till storslagen 
trollerishow. Dessutom sked-
de utdelningen av ”Årets Mat-
tis” (se separat artikel).

– Vi är jättenöjda med årets 
arrangemang och helt klart 
kommer det att bli en fortsätt-
ning, säger Zorayah Hell-

berg, ordförande i Ljudaborg 
Kulturförening.

Utställarna, ett cirka 40-tal 
till antalet, sålde alster av skil-
da slag. De politiska partierna 
tog också chansen att visa upp 
sig, en månad före valet. Den 
person som tilldrog sig det 
största intresset var Miljöpar-
tiets språkrör Gustav Frido-
lin, som dök upp i Lödöse på 
söndagen.

Redan nu på lördag är det 
dags för nästa publika evene-
mang i Lödöse då det stundar 

M o t o r n o s -
talgisk dag. 
Fordon från 
tiden före 
1984 kommer 
att ställas ut. 
D e s s u t o m 
bjuds musik-
underhållning 
med Buddies 
samt att det 
blir baklucke-
loppis.

LÖDÖSE. En riktig trotjänare 
och uppskattad vinnare.

”Årets Mattis” delades ut i 
samband med Ljudaborg Kul-
turfestival i lördags.

Greta Hedin fi ck ta emot 
diplom, blommor och välför-
tjänta applåder.

”Årets Mattis” tilldelas en person 
som betytt något alldeles speciellt 
för bygden och dess invånare i Lilla 
Edets kommun. Priset delades ut för-
sta gången 2012.

Ceremonin ägde rum på Lju-
daborgs utomhusscen. Tord An-

dersson representerade juryn och 
överlämnandet skedde med hjälp av 
fjolårets pristagare – Kjell Abra-
hamsson.

– Jag är överväldigad. Jag har bland 
annat fått uppleva museets grundan-
de vilket var ett stort ögonblick. Jag 
hoppas att samhället ska fortsätta 
att utvecklas i framtiden, förklarade 
Greta Hedin när hon höll sitt tacktal.

Juryns motivering löd: 
”Personen är en stor kultursprida-

re i vår kommun. Denna person har 
jobbat för att vi ska få inblick i vad 
som hände förr i tiden, med seder 
och bruk och olika traditioner. Teater 
och berättarglöd fi nns det hos denna 

person. Var en av initiativta-
garna till museets örtagård. Är 
en stark förebild för många.”

JONAS ANDERSSON

Årets Mattis 2014. Greta Hedin 
fick ta emot blommor och 
diplom av Tord Andersson, ord-
förande i Mattiskommittén, och 
fjolårets pristagare Kjell Abra-
hamsson.

Kulturspridare blev ”Årets Mattis”

– Lyckad
kulturfestival i
dagarna två

Dåtid och nutid i Lödöse

Elliott och Emilia testade på bågskytte.

Marknadsbesökarna bjöds på musikalisk underhållning.

Trollerishow på utomhusscenen.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET

Kom och se Ken Loach  
”The spirit of 45”

V Lilla Edet Folkets Hus
 Söndag 24/8 kl. 19.00

Vi bjuder på  
 

 
 

 
Dan Nyberg

 söndag 31 aug kl 15.00

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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LÖDÖSE. Ösregn och 
även åska.

Det störde vare sig 
skådespelare eller pu-
blik när ”Änkan på Lju-
daborg” hade premiär i 
onsdags kväll.

Roger Janerfors histo-
riska skildring av Lödö-
ses fl ytt är tänkvärd, 
intressant och riktigt 
underhållande.

Efter ett år av förberedelser 
var det i förra veckan dags för 
premiär av ”Änkan på Ljuda-
borg”. Händelserna utspelar 
sig 1473 och Sveriges Riks-
råd har beslutat att staden 
Lödöse ska fl yttas fyra mil 
söderut, närmare Göta älvs 
mynning. I en sannolik fan-
tasi får teaterpubliken ta del 
av stadsinvånarnas våndor 
inför ett sådant beslut, detta 
mitt under Larsmässomark-
naden.

Stadens invånare, alla med 
olika intressen, ställs nu mot 
varandra. Villrådigheten 
sprider sig och saknaden ef-
ter stadens starkaste och ri-

kaste man, den nyligen avlid-
ne borgmästaren är påtaglig. 
Borgmästarens änka Marga-
retha Godhow, som spelas 

mästerligt av Zorayah Hell-
berg, får allas blickar riktade 
mot sig. Hennes beslut kan 
bli vägledande för de fl esta 

i staden, om man ska fl ytta 
eller stanna kvar?

– Skönt att äntligen vara 
igång, säger Roger Janerfors, 
regissör och tillika manus-
författare.

Premiärföreställningen 

genomfördes med säkerhet 
och nu lär skådespelarna 
vara ordentligt varma i klä-
derna efter fredagskvällens 
och söndagseftermiddagens 
framträdanden.

Utomhusteatern i Lödö-

se fortsätter med visning-
ar både den här och nästa 
vecka. Noteras bör också att 
det i teaterbiljetten för ”Än-
kan på Ljudaborg” ingår en 
guidad tur på museet en tim-
ma före varje föreställning.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

– Efterlängtad premiär av ”Änkan på Ljudaborg”

Underhållande utomhusteater i Lödöse

Utomhusteatern i Lödöse bjuder på en del dramatiska scener.

Totalt ges nio föreställningar av ”Änkan på Ljudaborg”. Den här 
veckan spelas teatern onsdag, fredag och söndag.

 Bockfot står för musiken. 

I onsdags kväll var det efterlängtad premiär för 
”Änkan på Ljudaborg”.

Att flytta eller stanna kvar? ”Änkan på Ljuda-
borg” gestaltar Lödösebornas våndor inför ett 
sådant beslut.

GÖTEBORG. Ale Teater-
förening fanns på plats 
under Göteborgs Kultur-
kalas i förra veckan.

Styrelsens represen-
tanter delade ut foldern 
med höstens program.

– Här når vi delvis en 
ny publik, som förhopp-
ningsvis kan attraheras 
av en kulturupplevelse 
utanför storstaden, sä-
ger ordförande Marga-
reta Nilson.

I Riksteaterns monter på 
Bältesspännarparken stod 
Margareta Nilson tillsam-
mans med andra kulturper-
sonligheter och mötte besö-
karna. Bland annat hade hon 
sällskap av skådespelaren Ulf 
Dohlsten som kommer till 
Ale Kulturrum torsdagen 
den 2 oktober med föreställ-
ningen ”Alla heter Allan”.

– Det är en varm, ömsint, 
charmig, rolig och fi nstämd 
föreställning. Publiken kom-
mer att ha mycket roligt, lo-
var Ulf Dohlsten som med 
kollegan Ola Hedén har fått 
strålande recensioner sedan 
premiären i februari.

– Män framställs ofta som 
macho och tuffa. Jag tror 
inte på den bilden. Därför 
bad jag min vän Bengt Järn-

blad att skriva en pjäs som 
skulle vara lite snällare, mer 
äkta – som det riktiga livet. 
När han var färdig läste jag 
igenom manuset. Det var 
det bästa jag läst på många, 
många år, förklarar Ulf 
Dohlsten.

Hur känns det att få 
komma till Ale Kultur-
rum?

– Det ska bli trevligt. Jag 
har varit där fl era gånger 

tidigare. Dessutom var jag 
med och invigde Ale Torg 
när det begav sig.

Tilltalande
”Alla heter Allan” föregås av 
en annan kritikerrosad före-
ställning, som också utgör 
höstpremiären i Ale Kul-
turrum. Lördagen den 30 
augusti drar Folkteatern in 
med ”Blåvingar”.

– En komedi med en 

mörk underton, förklarar 
Margareta Nilson.

Torsdagen den 30 ok-
tober visas en komedi om 
relationer, kärlek och reli-
gion. ”Gudshjälmen” är en 
produktion av Riksteatern. 
I huvudrollen kommer vi 
att få se Guldbaggebelönade 
Cecilia Nilsson. Hon spelar 
Agneta som är professor i 
religionsvetenskap och känd 
för sin fräna religionskritik. 

När hennes son berättar att 
han ska skola om sig till präst 
sätts marken under Agneta i 
gungning. Det blir startskot-
tet för dråpliga och uppsli-
tande konfl ikter.

– Jag tycker höstprogram-
met i sin helhet är väldigt 
tilltalande. Som vanligt fi nns 
biljetter att köpa till respek-
tive föreställning på bibliote-

ket i Nödinge, säger Marga-
reta Nilson.

Sist men inte minst kan 
nämnas den barnteater som 
kommer att äga rum lör-
dagen den 15 november. 
Barbro Lindgren är en av 
Sveriges mest uppskattade 
barnboksförfattare och vid 
detta tillfälle gestaltas ”Spar-
vel”.

Margareta Nilson, ordförande i Teaterföreningen i Ale, tillsammans med skådespelaren Ulf Dohl-
sten som kommer till Nödinge torsdagen den 2 oktober då föreställningen ”Alla heter Allan” visas 
i Ale Kulturrum.

Komedifylld höst i Ale Kulturrum

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Jag har en dröm om att 
vi i Ale kommun tittar 
framåt och faktiskt ser 

möjligheter och lösningar 
tillsammans över partig-
ränser och oavsett titel 
eller hemort.

Under 2014 har endast 
ca 45 nya företag startat 
jan- juli månad med mot-
svarande 73 stycken samma 
period förra året och vi 
hade 158 st nystartade fö-
retag på under 2013. Visst 
kan vi hoppas och önska att 
antalet arbetstillfällen ökar 
genom att stora etablerade 
företag väljer att fl ytta hit, 
men Ale har den senaste 
tiden till största del bestått 
av småföretagare.

Men vi kan också gräva 
där vi står och utveckla 
det vi har och det som 
ligger närmast till hands 
är turismen. Turismen är 
den fjärde största näringen 
och omsatte totalt 284,4 
miljarder kronor under 
2013 i landet, en ökning 
med 3,9 procent sedan 
2012. Utländska besökare 
spenderade 105,7 miljarder 
kronor och svenska fritids- 
och affärsresenärer 178,8 
miljarder kronor, vilket 
motsvarar en ökning med 
2,3 respektive 4,8 procent 
jämfört med fjolåret.

Vi borde med hjälp av 
nya och etablerade entre-
prenörer och en kommun 
som uppmuntrar turist-
näringen och tar fram en 
plan kunna öka turismen 
och på så vis också öka 
skatteintäkter med hjälp 
av nyckelordet paketering 
av olika aktiviteter som till 
exempel:

Detta är bara ett axplock 
av möjligheter som en 
professionell turistorgani-
sation och entreprenörer 
tillsammans skulle kunna ta 
fram och genomföra. Med 
rätt kunskap och intresse i 
turistfrågor hos ansvariga 
så blir det en investering i 
framtiden och ökade skat-
teintäkter på längre sikt, då 
de besökare som kommer 
hit faktiskt kan tänka sig att 
både bo här och fl ytta sina 
företag hit när de ser vilken 
trevlig kommun vi har.

 Låt oss hoppas att 
politiker, tjänstemän och 
näringslivet kan samarbeta 
framöver för Ales bästa.

Lena Wingbro
Fokusgrupp Företagande 

i Framtid i Ale
Fokusgrupp Företagsutveckling

i Näringslivsrådet
Verksamhetsansvarig

Nyföretagarcentrum Ale

Jag har en dröm

Så här i valspurten kör 
Moderaterna i Ale en 
intensiv kampanj med 

budskapet att de håller vad 
de lovat. Moderaterna lovade 
Ales invånare 19 specifi -
ka vallöften under förra 
valrörelsen, av dessa har 
man bara lyckats leverera 3. 
Konstgräs, Vårdnadsbidrag 
(kommer med all sannolikhet 
att tas bort nästa mandat-
period) och LOV (utnyttjas 
knappt och kommer med all 
sannolikhet tas bort nästa 
mandatperiod). ). Några av 
de övriga vallöften man gav 

var att alla avdelningar på 
våra äldreboende skulle få en 
anställd till, detta är inte på 
något sätt genomfört. Man 
lovade att det inte skulle 
fi nnas småbarnsgrupper på 
förskolorna med mer än 
12 barn, detta löften är vi 
inte i närheten av. Under 
förra valrörelsen förklarade 
Moderaterna i Ale att detta 
var att anse som ett kontrakt 
mellan dem som politiker 
och Ales invånare. Hade ett 
företag skrivit ett kontrakt 
med någon och levererat ett 
så dåligt utfall hade de blivit 

stämda för avtalsbrott och 
det med rätta. 

Vi är naturligtvis med-
vetna om att den politiska 
verkligheten inte är enkel, 
det är därför man ska vara 
försiktig med vallöften. 
Man bör även vara försiktig 
med att i efter kommande 
valrörelse gå ut stenhårt 
med ”vi håller vad vi lovar”. 
Enligt oss är 3 av 19 inte att 
”hålla vad man lovar”, det 
är att misslyckas och när 
man misslyckas borde man 
vara ödmjuk och säga att det 
här var mycket svårare än vi 

trodde. Vi konstaterar dock 
att Moderaterna blundar in-
för detta faktum och istället 
hoppas att Ales invånare ska 
glömma gamla löften. Det 
blir upp till väljarna i det 
kommande valet att ta ställ-
ning till vad man anser om 
brutna vallöften. Vi kommer 
att presentera vår politik de 
närmaste veckorna och visa 
hur den ska genomföras.    

Johnny Sundling 
Ingmarie Torstensson

Vänsterpartiet Ale

Det första jobbet för 
många ungdomar är 
ofta ett sommarjobb. 

Det ger en välbehövlig skjuts 
i många ungdomars ekonomi 
medan man studerar, det 
leder till arbetslivserfaren-
het och man får kontakter 
på arbetsmarknaden. Även 
forskning visar att sommar-
jobb för ungdomar ökar 
möjligheten att få ett riktigt 
arbete senare. Ett stort 
problem idag är tyvärr att ett 
sommarjobb är svårt att få 
utan kontakter och tidigare 
erfarenhet. Många ungdo-
mar befi nner sig på så sätt i 
ett moment 22.

   Vi i Moderaterna har 

fl era förslag kring hur vi 
kan råda bot på ungdomsar-
betslösheten. Ett är att Ale 
kommun anställer en som-
marjobbsförmedlare. Det 
innebär en eller fl era perso-
ner som ska fungera som en 
länk mellan näringslivet och 
ungdomarna. Syftet är att 
hjälpa våra företagare och 
ungdomar att hitta varandra, 
men också att kommunen 
agerar som den där kontak-
ten, referensen, som ungdo-
marna kanske inte fått än. Vi 
ska självklart också som kom-
mun erbjuda sommarjobb till 
ungdomarna, men då ska det 
gälla arbeten där ungdomar-
na ersätter semesterlediga 

anställda och de ska få skälig 
lön, för skäligt arbete.

   I förra veckan kom 
väldigt glädjande nyheter. 
Ungdomsarbetslösheten 
har minskat med 13,4% i 
Ale det senaste året enligt 
arbetsförmedlingen och den 
har minskat med mer än 27 
% sedan 1 januari 2011. I 
förra veckan påstods att detta 
inte var sant. Självklart får 
man fel svar från statistiken 
om man jämför äpplen och 
päron. Arbetsförmedlingen 
ändrade sitt sätt att räkna 
ungdomsarbetslösheten 
mellan 2011 och 2014 och 
därför kan man bara jämföra 
antalet, inte andelen, ungdo-

mar som är arbetslösa. 
   Att ungdomsarbetslös-

heten har minskat så pass 
mycket är något som vi i 
Moderaterna är otroligt stol-
ta över, men vi är inte nöjda. 
Vi vill råda bot på ungdoms-
arbetslösheten tillsammans 
med näringslivet.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Sommarjobbande ekonomistudent

Den här veckan kom-
mer alla barn i Ale 
och Sverige tillbaka 

till klassrummen, i en skola 
där det har hänt en hel del de 
senaste åren. Folkpartiet li-
beralernas skolpolitik bygger 
på kunskapsmål och tydlig 
uppföljning. Utbildning är 
nyckeln till jämlikhet. En 
skola för kunskap, med tyd-
liga mål, arbetsro och lärare 
som leder undervisningen, 
är viktigast för de elever som 
har sämre förutsättningar 
med sig hemifrån. För att 
skolan ska bli likvärdig före-
slår vi att staten ska ta över 
ansvaret för skolan.

Det är de svagaste elever-
na som lider mest av stök och 
bråk på lektionerna. Nästan 
var tredje elev på högstadiet 

och gymnasiet uppger att de 
blir störda av andra elever på 
de fl esta lektioner.

Vi måste göra mer. Folk-
partiet går till val på mindre 
klasser och fl er lärare på 
lågstadiet, fl er speciallärare 
och lärlingsutbildningar på 
gymnasiet.

För att skapa arbetsro åt 
eleverna fi nns det inte bara 
en enkel lösning. Vi måste 
göra många saker samtidigt. 
I grunden handlar det om att 
förändra attityder i klassrum-
men, i skolor och även bland 
föräldrar. Men lärarna kan 
också behöva fl er befogen-
heter.

Folkpartiet föreslår att 
högstadieskolor och gymna-
sieskolor ges möjlighet att 
skriva ett skriftligt ordnings-

omdöme som en bilaga till 
terminsbetygen. Varje skola 
bestämmer själv om man vill 
införa detta och det ges inte 
vid slutbetygen.

Någon form av ordnings-
omdöme/ordningsbetyg 
fi nns i nästan alla andra 
länder, till exempel i våra 
nordiska grannländer. 
Sverige hade förut obliga-
toriska ordningsbetyg men 
de avskaffades för några 
årtionden sedan. Sedan dess 
har ordningssituationen 
försämrats.

Folkpartiet liberalernas 
förslag är bland annat: 

ligare 10 000 förstelärar-
tjänster 

klasser och fl er lärare

Inga elever ska lämna grund-
skolan utan att kunna läsa, 
skriva och räkna. Alla elever 
ska få det stöd de behöver!

Vi är glada över den över-
enskommelse om skolan som 
alla partier i Ale (utom AD 
och SD) har gjort trots att 
ett nystartat parti påstår att 
vi inte kan 
samarbeta.

Tillsam-
mans kan 
vi göra Ale 
bättre!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale 

Vänsterpartiet i Ale 
vill under nästa 
mandatperiod inleda 

ett försök med sextimmars 
arbetsdag med bibehållen lön 
på en av Ales hemtjänstgrup-
per. Projektiden bör vara 6 år 
för att kunna utvärdera effek-
terna på arbetsmiljön, sjuk-
frånvaron och på stabiliteten 
inom arbetsgruppen. Men 
naturligtvis även på bruka-
rens upplevelse av kvaliten på 
tjänsterna.

Vi tror att genom att 
ha Sextimmars arbetsdag 
kommer arbetsmiljön att 
förbättras, både för persona-
len och för brukaren. Med 
en lägre sjukfrånvaro drastisk 
sjunkandes inom detta 
tunga arbete, ges mer tid 
för återhämtning och i det 
långa loppet förhoppningsvis 
klara av att arbeta fram till 65 
års ålder. Inom kommunals 
verksamhet är det många 
som måste förtidspensionera 
sig på grund av förslitningar 
på kroppen relaterat till 
det tunga arbetet. För att 
kunna erbjuda bra professi-
onell omvårdnad behövs en 
välmående personal, som kan 
erbjuda sina brukare bästa 
tänkbara vård. Vänsterpartiet 

i Ale kommun anser att 
vägen mot ett jämställt 
samhälle, är genom en 
arbetstidsförkortning. Att 
heltid ska vara norm och 
deltidsanställningar ska 
räknas om till heltidstjänster. 
Vi anser att en åtgärd att 
bekämpa arbetslösheten i 
Ale, är genom sextimmars 
arbetsdag inom hemtjänsten. 
Personal kommer att behöva 
anställas om man går ner i 
arbetstid.

Många kommer att säga 
att sextimmars arbetsdag är 
ogenomförbart, vår kom-
munen och landets ekonomi 
kommer att gå under, att det 
är omöjligt!

Detsamma sades 1971 när 
femdagarsveckan infördes, 
då blev 40 timmar en normal 
arbetsvecka. Sverige blev 
starkare, produktiviteten 
ökade markant. Människor 
fi ck mer fritid, samt tid för 
återhämning. Det är möjligt 
att genomföra sextimmars 
arbetsdag, det är nästa na-
turliga steg att ta för Sverige 
och Ale! 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Patrick Pizarro
Vänsterpartiet Ale          

Kontraktsbrott? 

 Sommarjobbsförmedlare – en av lösningarna på ungdomsarbetslösheten! 

Sextimmars arbets-
dag är möjligt!

Framtiden börjar i klassrummet!

Under många år av 
socialdemokra-
tiskt styre har Ale 

kommun utvecklats till 
en otroligt föreningstät 
kommun. Det är vi väldigt 
stolta över. Här fi nns också 
många anläggningar som 
sköts av våra föreningar 
genom så kallade skötselav-
tal. Våra föreningar tar ett 
stort ansvar och utvecklar 
anläggningarna tillsammans 
med kommunen. Det är vi 
väldigt stolta över. 

Vi socialdemokrater vill 
nu ta ytterligare steg för att 
bredda föreningslivet i Ale. 

Vi ser att Jennylundsområ-
det är ett viktigt område att 
bygga vidare på och utveck-
la. Det har sedan 2010 legat 
medel i investeringsbudge-
ten för upprustning av rid-
huset vid Jennylund. Trots 
det har ingenting hänt. Det 
är hög tid att tillsammans 
med ridklubben titta på 
vad som måste göras. Vi 
avsätter också för nästa år 
12 miljoner som tillsam-
mans med årets medel ska 
täcka detta och ytterligare 
en satsning.

Vi vill se en stegvis 
utbyggnad av en friidrott-

sarena på Jennylund. Under 

IF Friidrott växt till en av 
Ales största föreningar och 
många barn och ungdomar 
har upptäckt en fantastisk 
idrott. När vi politiker ser 
en sådan fantastisk utveck-
ling av antalet aktiva inom 
en idrott måste vi också 
svara upp med att erbjuda 
dessa barn och ungdomar 
goda möjligheter att utöva 
sin idrott. Därför satsar vi 
på friidrotten på Jennylund. 

Det är också viktigt att 
vi fortsätter bygga på det 
spontana idrottandet som 

näridrottsplatserna är bra 
för. Vi vill se fl er av dessa 
men inte fullt så många som 
moderaterna. Dessutom 
kommer det om vi social-
demokrater för alebornas 
förtroende att vara med oss 
utveckla Ale alltid att fi nnas 
is i Ale arena!

Rösta på Socialdemokra-
terna för ett brett fören-
ingsliv i Ale!

Anki Paulin (S)
Kandidat till gruppledare för 

Kultur- och fritidsnämnden

Socialdemokraterna vill satsa på Jennylundsområdet!
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Jag har en dröm om att 
vi i Ale kommun tittar 
framåt och faktiskt ser 

möjligheter och lösningar 
tillsammans över partig-
ränser och oavsett titel 
eller hemort.

Under 2014 har endast 
ca 45 nya företag startat 
jan- juli månad med mot-
svarande 73 stycken samma 
period förra året och vi 
hade 158 st nystartade fö-
retag på under 2013. Visst 
kan vi hoppas och önska att 
antalet arbetstillfällen ökar 
genom att stora etablerade 
företag väljer att fl ytta hit, 
men Ale har den senaste 
tiden till största del bestått 
av småföretagare.

Men vi kan också gräva 
där vi står och utveckla 
det vi har och det som 
ligger närmast till hands 
är turismen. Turismen är 
den fjärde största näringen 
och omsatte totalt 284,4 
miljarder kronor under 
2013 i landet, en ökning 
med 3,9 procent sedan 
2012. Utländska besökare 
spenderade 105,7 miljarder 
kronor och svenska fritids- 
och affärsresenärer 178,8 
miljarder kronor, vilket 
motsvarar en ökning med 
2,3 respektive 4,8 procent 
jämfört med fjolåret.

Vi borde med hjälp av 
nya och etablerade entre-
prenörer och en kommun 
som uppmuntrar turist-
näringen och tar fram en 
plan kunna öka turismen 
och på så vis också öka 
skatteintäkter med hjälp 
av nyckelordet paketering 
av olika aktiviteter som till 
exempel:

Detta är bara ett axplock 
av möjligheter som en 
professionell turistorgani-
sation och entreprenörer 
tillsammans skulle kunna ta 
fram och genomföra. Med 
rätt kunskap och intresse i 
turistfrågor hos ansvariga 
så blir det en investering i 
framtiden och ökade skat-
teintäkter på längre sikt, då 
de besökare som kommer 
hit faktiskt kan tänka sig att 
både bo här och fl ytta sina 
företag hit när de ser vilken 
trevlig kommun vi har.

 Låt oss hoppas att 
politiker, tjänstemän och 
näringslivet kan samarbeta 
framöver för Ales bästa.

Lena Wingbro
Fokusgrupp Företagande 

i Framtid i Ale
Fokusgrupp Företagsutveckling

i Näringslivsrådet
Verksamhetsansvarig

Nyföretagarcentrum Ale

Jag har en dröm

Så här i valspurten kör 
Moderaterna i Ale en 
intensiv kampanj med 

budskapet att de håller vad 
de lovat. Moderaterna lovade 
Ales invånare 19 specifi -
ka vallöften under förra 
valrörelsen, av dessa har 
man bara lyckats leverera 3. 
Konstgräs, Vårdnadsbidrag 
(kommer med all sannolikhet 
att tas bort nästa mandat-
period) och LOV (utnyttjas 
knappt och kommer med all 
sannolikhet tas bort nästa 
mandatperiod). ). Några av 
de övriga vallöften man gav 

var att alla avdelningar på 
våra äldreboende skulle få en 
anställd till, detta är inte på 
något sätt genomfört. Man 
lovade att det inte skulle 
fi nnas småbarnsgrupper på 
förskolorna med mer än 
12 barn, detta löften är vi 
inte i närheten av. Under 
förra valrörelsen förklarade 
Moderaterna i Ale att detta 
var att anse som ett kontrakt 
mellan dem som politiker 
och Ales invånare. Hade ett 
företag skrivit ett kontrakt 
med någon och levererat ett 
så dåligt utfall hade de blivit 

stämda för avtalsbrott och 
det med rätta. 

Vi är naturligtvis med-
vetna om att den politiska 
verkligheten inte är enkel, 
det är därför man ska vara 
försiktig med vallöften. 
Man bör även vara försiktig 
med att i efter kommande 
valrörelse gå ut stenhårt 
med ”vi håller vad vi lovar”. 
Enligt oss är 3 av 19 inte att 
”hålla vad man lovar”, det 
är att misslyckas och när 
man misslyckas borde man 
vara ödmjuk och säga att det 
här var mycket svårare än vi 

trodde. Vi konstaterar dock 
att Moderaterna blundar in-
för detta faktum och istället 
hoppas att Ales invånare ska 
glömma gamla löften. Det 
blir upp till väljarna i det 
kommande valet att ta ställ-
ning till vad man anser om 
brutna vallöften. Vi kommer 
att presentera vår politik de 
närmaste veckorna och visa 
hur den ska genomföras.    

Johnny Sundling 
Ingmarie Torstensson

Vänsterpartiet Ale

Det första jobbet för 
många ungdomar är 
ofta ett sommarjobb. 

Det ger en välbehövlig skjuts 
i många ungdomars ekonomi 
medan man studerar, det 
leder till arbetslivserfaren-
het och man får kontakter 
på arbetsmarknaden. Även 
forskning visar att sommar-
jobb för ungdomar ökar 
möjligheten att få ett riktigt 
arbete senare. Ett stort 
problem idag är tyvärr att ett 
sommarjobb är svårt att få 
utan kontakter och tidigare 
erfarenhet. Många ungdo-
mar befi nner sig på så sätt i 
ett moment 22.

   Vi i Moderaterna har 

fl era förslag kring hur vi 
kan råda bot på ungdomsar-
betslösheten. Ett är att Ale 
kommun anställer en som-
marjobbsförmedlare. Det 
innebär en eller fl era perso-
ner som ska fungera som en 
länk mellan näringslivet och 
ungdomarna. Syftet är att 
hjälpa våra företagare och 
ungdomar att hitta varandra, 
men också att kommunen 
agerar som den där kontak-
ten, referensen, som ungdo-
marna kanske inte fått än. Vi 
ska självklart också som kom-
mun erbjuda sommarjobb till 
ungdomarna, men då ska det 
gälla arbeten där ungdomar-
na ersätter semesterlediga 

anställda och de ska få skälig 
lön, för skäligt arbete.

   I förra veckan kom 
väldigt glädjande nyheter. 
Ungdomsarbetslösheten 
har minskat med 13,4% i 
Ale det senaste året enligt 
arbetsförmedlingen och den 
har minskat med mer än 27 
% sedan 1 januari 2011. I 
förra veckan påstods att detta 
inte var sant. Självklart får 
man fel svar från statistiken 
om man jämför äpplen och 
päron. Arbetsförmedlingen 
ändrade sitt sätt att räkna 
ungdomsarbetslösheten 
mellan 2011 och 2014 och 
därför kan man bara jämföra 
antalet, inte andelen, ungdo-

mar som är arbetslösa. 
   Att ungdomsarbetslös-

heten har minskat så pass 
mycket är något som vi i 
Moderaterna är otroligt stol-
ta över, men vi är inte nöjda. 
Vi vill råda bot på ungdoms-
arbetslösheten tillsammans 
med näringslivet.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Sommarjobbande ekonomistudent

Den här veckan kom-
mer alla barn i Ale 
och Sverige tillbaka 

till klassrummen, i en skola 
där det har hänt en hel del de 
senaste åren. Folkpartiet li-
beralernas skolpolitik bygger 
på kunskapsmål och tydlig 
uppföljning. Utbildning är 
nyckeln till jämlikhet. En 
skola för kunskap, med tyd-
liga mål, arbetsro och lärare 
som leder undervisningen, 
är viktigast för de elever som 
har sämre förutsättningar 
med sig hemifrån. För att 
skolan ska bli likvärdig före-
slår vi att staten ska ta över 
ansvaret för skolan.

Det är de svagaste elever-
na som lider mest av stök och 
bråk på lektionerna. Nästan 
var tredje elev på högstadiet 

och gymnasiet uppger att de 
blir störda av andra elever på 
de fl esta lektioner.

Vi måste göra mer. Folk-
partiet går till val på mindre 
klasser och fl er lärare på 
lågstadiet, fl er speciallärare 
och lärlingsutbildningar på 
gymnasiet.

För att skapa arbetsro åt 
eleverna fi nns det inte bara 
en enkel lösning. Vi måste 
göra många saker samtidigt. 
I grunden handlar det om att 
förändra attityder i klassrum-
men, i skolor och även bland 
föräldrar. Men lärarna kan 
också behöva fl er befogen-
heter.

Folkpartiet föreslår att 
högstadieskolor och gymna-
sieskolor ges möjlighet att 
skriva ett skriftligt ordnings-

omdöme som en bilaga till 
terminsbetygen. Varje skola 
bestämmer själv om man vill 
införa detta och det ges inte 
vid slutbetygen.

Någon form av ordnings-
omdöme/ordningsbetyg 
fi nns i nästan alla andra 
länder, till exempel i våra 
nordiska grannländer. 
Sverige hade förut obliga-
toriska ordningsbetyg men 
de avskaffades för några 
årtionden sedan. Sedan dess 
har ordningssituationen 
försämrats.

Folkpartiet liberalernas 
förslag är bland annat: 

ligare 10 000 förstelärar-
tjänster 

klasser och fl er lärare

Inga elever ska lämna grund-
skolan utan att kunna läsa, 
skriva och räkna. Alla elever 
ska få det stöd de behöver!

Vi är glada över den över-
enskommelse om skolan som 
alla partier i Ale (utom AD 
och SD) har gjort trots att 
ett nystartat parti påstår att 
vi inte kan 
samarbeta.

Tillsam-
mans kan 
vi göra Ale 
bättre!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale 

Vänsterpartiet i Ale 
vill under nästa 
mandatperiod inleda 

ett försök med sextimmars 
arbetsdag med bibehållen lön 
på en av Ales hemtjänstgrup-
per. Projektiden bör vara 6 år 
för att kunna utvärdera effek-
terna på arbetsmiljön, sjuk-
frånvaron och på stabiliteten 
inom arbetsgruppen. Men 
naturligtvis även på bruka-
rens upplevelse av kvaliten på 
tjänsterna.

Vi tror att genom att 
ha Sextimmars arbetsdag 
kommer arbetsmiljön att 
förbättras, både för persona-
len och för brukaren. Med 
en lägre sjukfrånvaro drastisk 
sjunkandes inom detta 
tunga arbete, ges mer tid 
för återhämtning och i det 
långa loppet förhoppningsvis 
klara av att arbeta fram till 65 
års ålder. Inom kommunals 
verksamhet är det många 
som måste förtidspensionera 
sig på grund av förslitningar 
på kroppen relaterat till 
det tunga arbetet. För att 
kunna erbjuda bra professi-
onell omvårdnad behövs en 
välmående personal, som kan 
erbjuda sina brukare bästa 
tänkbara vård. Vänsterpartiet 

i Ale kommun anser att 
vägen mot ett jämställt 
samhälle, är genom en 
arbetstidsförkortning. Att 
heltid ska vara norm och 
deltidsanställningar ska 
räknas om till heltidstjänster. 
Vi anser att en åtgärd att 
bekämpa arbetslösheten i 
Ale, är genom sextimmars 
arbetsdag inom hemtjänsten. 
Personal kommer att behöva 
anställas om man går ner i 
arbetstid.

Många kommer att säga 
att sextimmars arbetsdag är 
ogenomförbart, vår kom-
munen och landets ekonomi 
kommer att gå under, att det 
är omöjligt!

Detsamma sades 1971 när 
femdagarsveckan infördes, 
då blev 40 timmar en normal 
arbetsvecka. Sverige blev 
starkare, produktiviteten 
ökade markant. Människor 
fi ck mer fritid, samt tid för 
återhämning. Det är möjligt 
att genomföra sextimmars 
arbetsdag, det är nästa na-
turliga steg att ta för Sverige 
och Ale! 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Patrick Pizarro
Vänsterpartiet Ale          

Kontraktsbrott? 

 Sommarjobbsförmedlare – en av lösningarna på ungdomsarbetslösheten! 

Sextimmars arbets-
dag är möjligt!

Framtiden börjar i klassrummet!

Under många år av 
socialdemokra-
tiskt styre har Ale 

kommun utvecklats till 
en otroligt föreningstät 
kommun. Det är vi väldigt 
stolta över. Här fi nns också 
många anläggningar som 
sköts av våra föreningar 
genom så kallade skötselav-
tal. Våra föreningar tar ett 
stort ansvar och utvecklar 
anläggningarna tillsammans 
med kommunen. Det är vi 
väldigt stolta över. 

Vi socialdemokrater vill 
nu ta ytterligare steg för att 
bredda föreningslivet i Ale. 

Vi ser att Jennylundsområ-
det är ett viktigt område att 
bygga vidare på och utveck-
la. Det har sedan 2010 legat 
medel i investeringsbudge-
ten för upprustning av rid-
huset vid Jennylund. Trots 
det har ingenting hänt. Det 
är hög tid att tillsammans 
med ridklubben titta på 
vad som måste göras. Vi 
avsätter också för nästa år 
12 miljoner som tillsam-
mans med årets medel ska 
täcka detta och ytterligare 
en satsning.

Vi vill se en stegvis 
utbyggnad av en friidrott-

sarena på Jennylund. Under 

IF Friidrott växt till en av 
Ales största föreningar och 
många barn och ungdomar 
har upptäckt en fantastisk 
idrott. När vi politiker ser 
en sådan fantastisk utveck-
ling av antalet aktiva inom 
en idrott måste vi också 
svara upp med att erbjuda 
dessa barn och ungdomar 
goda möjligheter att utöva 
sin idrott. Därför satsar vi 
på friidrotten på Jennylund. 

Det är också viktigt att 
vi fortsätter bygga på det 
spontana idrottandet som 

näridrottsplatserna är bra 
för. Vi vill se fl er av dessa 
men inte fullt så många som 
moderaterna. Dessutom 
kommer det om vi social-
demokrater för alebornas 
förtroende att vara med oss 
utveckla Ale alltid att fi nnas 
is i Ale arena!

Rösta på Socialdemokra-
terna för ett brett fören-
ingsliv i Ale!

Anki Paulin (S)
Kandidat till gruppledare för 

Kultur- och fritidsnämnden

Socialdemokraterna vill satsa på Jennylundsområdet!

är både kommunalråd och 
småbarnsförälder och att 
det inte betyder att man inte 
tycker att våra äldre i Ale är 
viktiga. 

När skolan och äldre-
omsorgen skriker efter mer 
resurser måste vi granska 
hur vi använder våra pengar. 
Missbruksvården är dyrare i 
Ale jämfört med kommuner 
i vår storlek med liknande 
förutsättningar. Det tyder 

på att andra kommuner gör 
något som är effektivare 
och då ska vi ta efter. Varför 
ska vi betala mer för samma 
verksamhet i Ale?

Jag tror nog att alla skatte-
betalare vill att pengarna 
ska användas så klokt och 
genomtänkt som möjligt. 
Att vi ska lägga egna kreativa 
förslag, men också ta lärdom 
av andra. Vi går till val för 
en klokare användning av 

våra gemensamma resurser. 
Det är jag övertygad om att 
en majoritet 
av aleborna 
kommer att 
rösta för!

Paula Örn (S)
Aktiv i politiken i Ale sedan 2008
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Läser i Alekuriren för 
vilken gång i ordning-
en vet jag inte om 

allt som Paula Örn lovar oss 
alebor inför valet 2014.

Allt ska bli så mycket bätt-
re med Paula och Socialde-
mokraterna vid makten, vän 
av ordning undrar förstås hur 
detta ska gå till. Socialdemo-
kraterna har haft makten i 
kommunen i sammanlagt 33 
år vid denna mandatperiods 
utgång, tror du, Paula, på 
fullt allvar att de borgerliga 
har sabbat allt under sina 
totalt sju år?  Skolan har ditt 
parti undergrävt under alla år 
och nu plötsligt så vaknar ni 
och vems är felet, jo de bor-
gerligas. Det är inte bara att 

pumpa in 30 miljoner från 
oss skattebetalare och säga 
fi xa det. Som alebo vill jag 
veta hur många specialpe-
dagoger/lärare har vi, hur är 
de tjänsterna fördelade över 
kommunen och hur många 
lärare fi nns det i Ale med 
vidareutbildning i dyslexi/
dyskalkuli? Hur många lärare 
har vi som inte har adekvat 
utbildning? Rikta pengarna!

Sedan lovar du att nu ska 
vi få en modern renhållning 
för den vi har är en katastrof, 
ingen sopsortering och så 
vidare. I sakfrågan har du 
helt rätt, men Paula en enkel 
fråga, varför fi xade inte ni 
renhållningen under alla era 
år? Våra kranskommuner 

och kommunerna i andra 
län började med detta för 20 
år sedan. Bostadssituatio-
nen är bedrövlig inte minst 
för våra unga och vad gör 
Socialdemokraterna? Jo, ni 
säljer husen i Älvängen som 
stod ivägen vid motorvägens 
byggande till det facila priset 
av 1 krona samt bortfor-
sling. Dessa hus med sina 26 
lägenheter står nu i Lödöse 
och det är de säkert glada 
för, men vi skattebetalare i 
Ale hade hellre sett att husen 
stannat i kommunen och 
bidragit till en förbättrad 
bostadssituation. 

Sedan har vi äldreomsor-
gen där du lovar att nu ska 
alla få hemlagad mat, först 

ska vi kanske reda ut vad som 
menas med hemlagad mat? 
Sedan lovar du att detta ska 
inte kosta en enda skattekro-
na extra, en ekvation som de-
fi nitivt inte går ihop, ge oss 
en konsekvensbeskrivning av 
detta, vilka arbetsuppgifter 
som ska tas bort från våra 
gamla och vem ser till att de 
äldre får i sig den näring de 
behöver? Ska vår hemtjänst-
personal få vägledning av 
dietister eller ska de själva 
göra matsedel och räkna ut 
näringsinnehållet? 

De gamla ska bemötas 
med respekt och värdighet, 
de ska få sin röst hörd. Börja 
på att lyssna till SPF och 
PRO, men du visade ju tyd-

ligt vid mötet i Medborgar-
huset genom ditt agerande 
att den gruppen inte är 
särskilt viktig för dig.

Hur har du sedan mage 
att ta upp vad missbruksvå-
rden kostar och att det ska 
sparas 10 miljoner på den? I 
samma stund slår du dig för 
bröstet över att alla ska få 
plats i vårt samhälle, att slå 
på dem som redan ligger ner 
och peka ut dem på detta sätt 
är mer än häpnadsväckande 
och dessutom väldigt fult. 

Nybyggnation ska tydli-
gen i din värld bara ske i våra 
tätorter för utomplans be-
höver man ju två bilar för att 
få vardagen att gå ihop och 
det innebär ju miljöförstö-

ring. Vi behöver en levande 
landsbygd där människor får 
växa och gro, vi behöver att 
marken brukas producerar 
och hålls öppen så att vi har 
något att lämna efter oss till 
kommande generationer, nå-
got som även du bör fundera 
över. 

Paula Örn, skriv om 
Socialdemokraternas förslag 
till kommande val och sluta 
pajkasta dina politiska mot-
ståndare, stå för det du gör 
och redogör för vad alla era 
förslag kommer att kosta och 
hur mycket ni tänker höja 
skatten med. 

TH Johansson
Politiskt obunden alebo

Kasta inte sten när du själv sitter i glashus, Paula!

Vi kunde som oppo-
sitionsparti valt att 
sätta oss på läktaren 

och säga att allt som är fel 
med skolan är ”de andras” 
fel, lite som Alliansen gjorde 
i förra valrörelsen. Istället 
har vi socialdemokrater valt 
att vara med och ta ansvar 
över blockgränserna för att 
vi är övertygade om att det är 
vad våra skolor i Ale behöver. 
Vi har tillsammans med alla 
partier utom Sverigedemo-
kraterna, Aledemokraterna 
och Ales nyaste parti valt att 
lyssna på våra professionella 
i skolan. Vi har avsatt 30 
miljoner kronor för att nu 
kunna förverkliga några av 
de goda idéer som nu drygt 
150 av våra lärare, förskollä-
rare och rektorer tagit fram. 
Detta ska vi göra tillsammans 
över blockgränserna och till-
sammans med vår personal- 
för vi menar allvar med att 

skolan behöver politiker som 
tar ansvar. 

Sopsorteringen var på 
gång med en nyantagen 
motion i fullmäktige och en 
regional avfallsplan för alla 
kommuner runt Göteborg. 
Att det efter valet 2010 
tog över tre år att anta den 
regionala avfallsplanen och 
att ingenting har hänt med 
att förbättra sopsorteringen 
sedan dess får de som nu styr 
ta ansvar för. 

Att en duktig entreprenör 
låg steget före med en bra 
idé gällande lägenheterna 
kan man ju beklaga men ock-
så vara stolt över en duktig 
företagare som hittade en 
smart lösning! Nu är snart 
äntligen planen för Ängga-
tan i centrala Älvängen klar 
så att Alebyggen kan bygga 
ytterligare ca 75 lägenheter 
varav fl era förhoppningsvis i 
så kallat Trygghetsboende.

Eftersom fl era kommuner 
idag lagar mat hemma hos 
sina gamla utan högre kost-
nader än för kylda matlådor 
så verkar det vara rimligt 
att det ska gå att genomföra 
även i Ale. Däremot har vi 
avsatt ordenligt med medel 
för utbildning av persona-
len och för att genomföra 
förändringen på ett bra sätt. 
Det är trots allt så att 100 
% av de gamla som har fått 
frågan är mer nöjda med att 
få maten lagad hemma än 
med de kylda matlådorna. 

Ni menar att jag inte prio-
riterar de gamla eftersom jag 
var tvungen att lämna PROs 
debatt i medborgarhuset när 
den hade dragit mer än en 
timma över den tid som jag 
blivit informerad om. Jag var 
tvungen att gå för att hämta 
mina barn på förskolan. Jag 
hoppas att de fl esta alebor 
tycker att det är ok att man 

Svar till H Johansson:

Vi socialdemokrater vill fokusera på framtiden!

Miljöpartiets frågor 
inför valet är 
jobb, klimat och 

skola. Att satsa på skolan 
är att skapa jobb. Att satsa 
på järnväg och kollektiv-
trafi k är att skapa jobb. Att 
låta ROT-avdraget gälla 
även hyreslägenheter och 
bostadsrättsföreningar är att 
skapa jobb. Det fi nns mycket 
att göra. Ändå är många 
arbetslösa. Det är dags för en 
ny politik. 

Miljöpartiet vill reducera 
arbetsgivaravgiften för alla 
företag och särskilt för små-
företagen. Genom att införa 
Rut-avdrag för reparations-
tjänster vill Miljöpartiet göra 
det billigare att laga istället 
för att köpa nytt. I Ale vill 
vi stödja och utveckla ett 
hållbart näringsliv med fokus 
på förädling, service, tjänster, 

reparation, återanvänd-
ning, förnybar energi och 
energieffektivisering. Grön 
omställning skapar nya jobb.

Eleverna behöver mer tid 
med sina lärare. Varje elev 
ska få den hjälp som behövs. 
Vi vill ge lärarna både bättre 
förutsättningar och högre 
lön. Det är dags för en var-
mare skolpolitik. Miljöpartiet 
satsar i riksdagens skugg-
budget 11,7 miljarder mer 
på skolan än allianspartierna. 
För Ales del innebär det ca 
35 miljoner mer till skolan. 
En röst på Miljöpartiet i 
riksdagsvalet underlättar för 
oss i Ale att satsa på skolan.

Dagens matproduktion 
är långt ifrån hållbar. Det 
används alldeles för mycket 
bekämpningsmedel och 
kemiska tillsatser som sedan 
följer med i det vi serverar 

i skolor och äldreboenden 
samtidigt som ekosystemet 
rubbas. I Ale vill vi öka 
andelen ekologiskt i det 
som serveras på våra skolor 
och äldreboenden med fem 
procentenheter per år.

Miljöpartiet vill öka an-
vändningen av elfordon. För 
att lyckas med det behöver 
möjligheterna att ladda byg-
gas ut. Kommunens roll kan 
exempelvis vara att göra det 
möjligt att bygga snabbladd-
stationer vid våra köpcentra 
längs E45 och göra det 
möjligt för våra anställda 
att ladda på arbetsplatsen. 
Miljöpartiet vill att kommu-
nen ska erbjuda elbilar som 
tjänstebil för anställda och 
skapa ett antal elbilspooler. 

Carlos Trischler
Peter Rosengren

Miljöpartiet 

Att ibland beställa 
mat från våra lokala 
restauranger i Ale 

är för de fl esta av oss en 
självklarhet. Den självklar-
heten vill vi ska gälla även 
för våra äldre. I vårt Ale är 
det upp till dig som äldre att 
bestämma vad du tycker ger 
guldkant i tillvaron och vad 
du tycker du är värd efter ett 
långt liv! Tillsammans med 
krögarna vill vi förbättra för 
dig som är äldre i Ale!

För oss i Moderaterna är 
maten till dig en viktig fråga. 
Vi har varit med och arbetat 
för att förbättra maten för 
våra barn, ungdomar och 
äldre på våra förskolor, sko-
lor och äldreboenden. Men 
när det kommer till maten 
för vissa av er äldre, så når 
matupplevelsen tyvärr inte 
hela vägen fram. Visst kan 
man ställa sig frågan varför 
vi inte gjort några föränd-
ringar under de fyra år vi 
haft möjligheten? Det enkla 
och sanna svaret är att vi har 

velat undersöka olika alter-
nativ, ställa de mot varandra 
och kunna erbjuda något 
vi verkligen tror oss kunna 
genomföra. Vi vill inte lägga 
fram förslag som är ogenom-
tänkta och som vi inte kan 
fi nansiera. Valfl äsk är inget 
vi sysslar med! Matlådorna 
som en del får i nuläget är 
kylda och ger inte samma 
smakupplevelse. Maten blir 
tråkig och smaklös. Vi vill att 
ni äldre ska få tillbaka rätten 
att välja mat efter eget tycke 
och smak. Rätten att få välja 
vad man vill äta direkt från 
restaurangmenyerna hos våra 
lokala krögare. Ena dagen 
kanske man vill äta husmans-
kost, nästa dag currygryta. 

För övrigt märktes i 
förra veckans Alekuriren 
att valrörelsen hade startat 
på allvar. Det slängdes runt 
med siffror och procent, det 
debatterades högt och lågt 
från andra partier om vad vi 
i Moderaterna i Ale vill, med 
än det ena och än det andra. 

Vi är såklart väldigt glada 
över att vår politik lyfts fram 
och det hoppas vi verkligen 
kommer att fortsätta till den 
14 september. Jag kommer i 
alla fall hålla mig till vad vi 
i Moderaterna vill och jag 
kommer att hålla mig till 
sanningen. Vi som går och 
röstar den 14 september 
lägger förhoppningsvis våra 
röster på det parti som vill 
oss väl, som vill det bästa för 
Ale! Vi i Moderaterna vill 
göra Ale bättre, bland annat 
tillsammans med er äldre och 
med våra lokala krögare!

Tillsammans förbättrar 
vi Ale! 

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

 Bättre mat för äldre
tillsammans med krögarna

Jobb, klimat och skola för Miljöpartiet

Vi från de rödgröna 
partierna har hela ti-
den varit tydliga med 

hur vi vill hantera vindbruks-
planen. Följande text har 
funnits i det helt offentliga 
protokollet från Kommun-
styrelsen sedan i februari. 

”Kommunstyrelsen upp-
drar åt sektor samhällsbygg-
nad att genomföra en upp-
datering av Vindbruksplanen 
utifrån aktuell forskning och 
förutsättningar i branschen. 
Ambitionen ska vara oför-
ändrad vindkraftspotential i 
Ale enligt gällande vind-

bruksplan.”
”Vi anser att det är djupt 

oansvarigt att helt utan 
underlag eller motivering 
mer än halvera kommunens 
potentiella ansvarstagande 
för förnybar energiproduk-
tion. Vi vill istället omarbeta 
vindbruksplanen för att ta 
ett fortsatt ansvar med fokus 
på vad som är möjligt att 
åstadkomma i mer bullerut-
satta områden. Vi vill också 
att man utreder förändrade 
förutsättningar för säkerhets-
avstånd utifrån ny forskning 
om buller samt de högre 

höjder på verk som nu är 
praxis i branschen.”

De som däremot inte har 
svarat hur man ser på Vind-
bruksplanen är Centerpartiet 
eftersom man i februari 
valde att inte delta i beslutet 
och i juni inte hade någon 
närvarande representant 
när beslutet om granskning 
av planen togs. Ska vi i Ale 
också ta ansvar för klimatet 
eller är det upp till andra 
kommuner att ta ansvar för 
förnybar elproduktion?

 Peter Rosengren (MP) 
Johnny Sundling (V) 

Rolf Gustafsson (S)

Vi måste ta ansvar för klimatet
Svar angående vindbruksplanen:
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Livet kan levas obeskrivligt tråkigt och utan 
betydelse. Men det kan också vara spän-
nande och levas så att det betyder något 

gott för andra. De första kristna satt inte på sina 
invanda platser i kyrkan och lät sig bara matas 
med allt som sades framifrån. Tvärtom, när de 
träffades så var det en upplevelse av kraft och gu-
domlig närvaro som utmärkte deras gemenskap. 
Och sedan levde de i veckan fyllda av denna kraft.

Gud själv är osynlig, men ibland kan Guds 
Ande verka så att resultatet syns. Anden mani-
festeras, blir förnimbar (1 Kor 12:7). Detta kallar 
Paulus för Andens gåvor eller nådegåvor. Tanken 
är att Gud ska höras och synas, genom dessa 
gåvor.

Under den kristna historiens första trehundra 
år så berättas det på plats efter plats om hur sjuka 
blev friska och om andra underverk. Så tänkte 
man sig och så levde man ett vanligt liv som 
troende. Alla hade del av gåvorna.

Men successivt hände något. Ledarna började 
defensivt predika att Andens kraft verkade genom 
dem och sällan genom andra. Bara de som ansågs 
vara riktigt heliga kunde tänkas uppleva det 
mirakulösa. Kraften knöts till kyrkans liturgi, inte 
till den troendes vardag.

Gud har aldrig övergett sitt folk, och det har 

funnits många andefyllda gestalter genom his-
torien. Men först sedan drygt hundra år tillbaka 
har vi fått upp ögonen på nytt för att Anden 
är verksam också idag. En andlig förnyelse där 
alltfl er upptäcker att gåvorna fi nns också för dem 
går över världen. I kraft av den växer kyrkan i 
majoritetsvärlden med raketfart.

De goda nyheterna är att också du kan få bli 
fylld av Anden, få se gåvorna fungera i din vardag. 
Livet med Gud är tänkt att vara kraftfyllt och 
spännande!            Lars Gunther

BETRAKTELSE

Spännande gåvor

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Lars Jansson Trio
Musikgudstjänst 

Starrkärrs kyrka
24/8 kl. 18.00

Lars Jansson, piano, leder trion och 
står för den mesta komponerade 

musiken.
Thomas Fonnesbaek, bas, från  

Köpenhamn, en av de mest anlitade  
basisterna i Danmark.

Paul Svanberg, trummor, är en ung 
musikalisk begåvning som studerat 
musik vid Ljungskile Folkhögskola 
och Musikhögskolan i Stockholm.  

Ale Slöjdare har dragit 
igång verksamheten i Nol efter 
sommaruppehållet. Först ut 
som utställare är Eva Thorén, 
som visar delar av sin stora 
samling av gamla ting. Temat 
på utställningen är ”Från tvätt 
till linneskåp”. Nostalgini-

vån är hög, med fantastiskt 
arbetade textilier, redskap och 
böcker. Man får en fi n inblick 
i kvinnors arbete och skapande 
i svunnen tid. Till Trastvägen 
1 kan man som vanligt ta med 
sitt handarbete och slöjda 
tillsammans.

Eva Thorén
först ut i Nol

Fredagen den 8 aug hade 
PRO Lödöse-Nygård sista 
sommardansen på Lock-
torp. Vädret var strålande, 
så det var bara att hålla 
igång.

Vi var ett 50-tal damer 
och herrar som svävade 
runt till Hobbygänget. 
Under pausen togs kaffe-
korgen fram, sedan blev 
det lottdragning. Därefter 
fortsatte dansen fram 
till klockan 21.00 så var 
den sommaren gjord på 
Locktorp.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Fredagsdans 
på Locktorp

Medlemmar och sympatisörer bjuds in att medverka
vid presentationen av vårt lokala valmanifest.

Torsdagen den 21 augusti kl 18:00
Ale gymnasium, sal 106

L ä s  v å r t  l o k a l a  v a l m a n i f e s t  p å  a l e . s v e r i g e d e m o k r a t e r n a . s e

Ale

PRESENTATION AV
LOKALT VALMANIFEST

Inför ett torgmöte som den kristdemokra-
tiske socialministern Göran Hägglund skulle 
hålla fi ck Tony Karlsson, kristdemokrat från 
Ale, ett samtal om fotboll och idrott. Göran 
Hägglund var snabb med att ta fram sin 
telefon och visa på en bild där han fram-
träder i sin favoritlagströja, Degerfors IF. 
Samtalet fortsatte med hur viktig idrotten är 
i samhället och hur viktig det är med hälsa 
och motion. Samma dag lägger regeringen 
fram ett förslag.

 – Elever som motionerar mår inte bara 
bättre, de lär sig mer också. Vi kristde-
mokrater har som mål att det ska fi nnas 
idrott på schemat varje skoldag. Det här 
är ett viktigt steg på vägen. Nu kommer vi 
närmare det målet.

Det säger Göran Hägglund med anled-
ning av att Kristdemokraternas förslag läggs 
fram av regeringen.

Samtalet avslutades med förhoppningar 
om ett bra val och ett bra valresultat, samti-
digt som både Degerfors och GAIS gör en 
bra höst .

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Tony Karlsson i samspråk med Göran Hägglund.

Kristdemokraterna föreslår 
mer idrott i skolan

Gång- och cykelväg mellan 
Alafors och Starrkärr!

Rösta på  vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Tommy Gustafsson

FREDAG 22 AUG KL 21-01
ENTRÉ: 150:-
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Livet kan levas obeskrivligt tråkigt och utan 
betydelse. Men det kan också vara spän-
nande och levas så att det betyder något 

gott för andra. De första kristna satt inte på sina 
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med allt som sades framifrån. Tvärtom, när de 
träffades så var det en upplevelse av kraft och gu-
domlig närvaro som utmärkte deras gemenskap. 
Och sedan levde de i veckan fyllda av denna kraft.

Gud själv är osynlig, men ibland kan Guds 
Ande verka så att resultatet syns. Anden mani-
festeras, blir förnimbar (1 Kor 12:7). Detta kallar 
Paulus för Andens gåvor eller nådegåvor. Tanken 
är att Gud ska höras och synas, genom dessa 
gåvor.

Under den kristna historiens första trehundra 
år så berättas det på plats efter plats om hur sjuka 
blev friska och om andra underverk. Så tänkte 
man sig och så levde man ett vanligt liv som 
troende. Alla hade del av gåvorna.

Men successivt hände något. Ledarna började 
defensivt predika att Andens kraft verkade genom 
dem och sällan genom andra. Bara de som ansågs 
vara riktigt heliga kunde tänkas uppleva det 
mirakulösa. Kraften knöts till kyrkans liturgi, inte 
till den troendes vardag.

Gud har aldrig övergett sitt folk, och det har 

funnits många andefyllda gestalter genom his-
torien. Men först sedan drygt hundra år tillbaka 
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är verksam också idag. En andlig förnyelse där 
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De goda nyheterna är att också du kan få bli 
fylld av Anden, få se gåvorna fungera i din vardag. 
Livet med Gud är tänkt att vara kraftfyllt och 
spännande!            Lars Gunther
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Jack Samuelsson. I Starr-
kärrs kapell hölls tisdagen 
12 augusti begravningsakt 
för Jack Samuelsson, Nol. 
Officiant var Inga-Lill 
Andersson.

Bo Ingelsbo. I Surte kyrka 
hölls tisdagen 12 augusti 
begravningsgudstjänst för 
Bo Ingelsbo, Surte. Officiant 
var Reine Bäck.

Sture Sollén. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 13 
augusti begravningsguds-
tjänst för Sture Sollén, 
Nödinge. Officiant var 
Gunnar Kampe.

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

Nödinge församling
Sön 24/8 kl 11 i Surte kyrka: 
Mässa i sommartid, Reine 
Bäck.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/8 kl 
10, Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sönd 24/8 kl 12, 
Mässa M Auvinen. S:t Peder 
sönd 24/8 kl 10, Gudstjänst V 
Wetterling. Ale-Skövde sönd 
24/8 kl 12, Mässa V Wetter-
ling. Tunge, se övriga.

Bohus pingstkyrka
Onsd 20/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 24/8 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson. 
Onsd 27/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 20/8 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Onsd 
20/8 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Sönd 
24/8 kl 11, Gudstjänst. Leif 
Herngren. Enkelt fika. Månd 
25/8 kl19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 27/8 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Sista 

gången för sommaren. Onsd 
27/8 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. 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
församling
Sönd 24/8 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst, 
Nilsson. Jazz med Lars 
Jansson Trio. Onsd 27/8 
Björkliden kl 14.30, Mässa, 
Nordblom.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Lörd kl 12, Högmässa m konf, 
Nordblom. Kl 15, Högmässa 
m konf, Nordblom. Sönd kl 
10, Högmässa, Westergaard. 
Tisd kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Predikoturer Guntorps Mis-
sionskyrka
Onsd 20/8 kl 18.30, Spårar - 
UpptäckarScout Terminsstart. 
Onsd 27/8 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout.

Equmeniakyrkan Älvängen
To 21 aug kl 19.30 Körövning
Sö 24 aug kl 11.00  Gudstjänst  
Leif Jöngren, sång: Marianne 
Collvin.

DÖDSFALL

Agneta Lernbrink, 
Älvängen har avlidit. Född 
1948 och efterlämnar maken 
Göran, barnen Jonas,  Åsa 
och Frida med familjer samt 
mamma Wivie som närmast 
sörjande.

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.
Bertil Axelsson, Bästorp

UNDANBEDES

Veckans ros till alla er, 
som på olika sätt bidra-
git till årets trevliga och 
mycket lyckade hembygds-
dag på Grönköp. Ej uthäm-
tade vinster i hantverkslot-
teriet, rödrandig lott serie X 
nr 54 och 164. Ring 0704-
91 73 84

Skepplanda Hembygds- 
förening, Styrelsen

VECKANS ROS

Veckans ros går denna 
vecka till Carina Breiden-
sjö + 100 rosor till! Tack för 
att du ”slängde” in oss i din 
bil (Matti och mig), körde 
till Kungälvs sjukhus när jag 
sön 11/9 ramlade utanför 
apoteket i Älvängen. Tack 
vare din snabba insats fick 
jag läkarvård snabbt. Du är 
guld värd!         P + K Marita

Ett stort fång rosor till 
killen som hittade mitt ban-
komatkort i Nettos kassakö 
ons 6 aug. Ett stort tack.
Tanten

Många rosor till min vän-
ninna och två killar på cykel 
som larmade ambulans när 
jag ramlat och slagit mig 
illa. Allt väl idag.
”Gamla tanten på Folkets-
husvägen”

Ett 70-tal medlemmar dök 
upp på föreningens frilufts-
dag på Jennylunds idrotts-
plats den 13 augusti trots 
tråkigt väder.

Det var fjärde gången 
föreningen anordnade jippot 
där vi går poängpromenad 
med kluriga frågor som 
Sven-Erik Svensson satt 
ihop.

Vi kastade pil, spelade 
boule och paraplygolf med 
mera medan regnet häng-
ande i luften. Trots detta 
hade alla tagit med sig det 
goda humöret och tävlings-
geisten. Vi är väl svenska 
vikingar eller hur?

Det köptes lotter med 
fina vinster och stämningen 
var som vanligt glad och 
trivsam. Prisutdelningen 
blev inomhus då regnet 

tyvärr kastade sig över oss. 
Alla bjöds på kaffe, ostfralla 
o bulle och stämningen var 
som alltid hög bland alla 
föreningens goa medlem-
mar.

Det är härligt att upp-
leva denna gemenskap av 
jämlikhet och utan konkur-
rens – förutom i tävlingarna 
naturligtvis.

Nu ser vi fram mot vår 
bussresa till Flunsåsparken 
den 22 augusti då Väst-
sveriges alla PRO-are är 
inbjudna till trevlig under-
hållning och fika. Vi tackar 
våra medlemmar som ställde 
upp på ytterligare en trevlig 
sammankomst.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlson

PRO-are i Surte-Bohus 
väjer inte för vädret!

Prästalund 
70 år

lördag 30 augusti kl 14.00
Lennart, Jan och Lars-Eric underhåller. 

Mat & dryck 200:-.

Vi visar filmen ”Sockenstämman”  
som skrevs till invigningen 1944.

För anmälda gäster är byggnaderna 
öppna från kl 13.00.

Anmälan senast 25 augusti 
till Inga-Britt 0705-350013.

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

32 medlemmar ställde 
upp på den första planerade 
fredagsvandringen. Curt 
och Irene Svensson har 
propagerar för Säbyleden i 
närheten av Skärhamn och 
nu var det dags. Då man går 
i öppen terräng nära havet 
är man beroende av vackert 
väder och det hade arrangö-
rerna fixat.

Här har det i slutet på 
1700-talet funnits tranko-
kerier och det finns rester 
kvar av byggnader. Längst 
ut ligger en liten stenstuga 
som bevarats. Här på cirka 
20 kvadratmeter bodde en 
familj med sex barn. Curt 
och Irene fick rungande 

applåder för arrangemanget.
Nästa vandring går runt 

Björsjön i Nödinge. Elvy 
Börjesson är ansvarig.

Månadsträffen den 3 sep-
tember äger rum i Starrkärrs 
bygdegård.

En överenskommelse har 
gjorts med restaurangen Mr 
Johansson i Älvängen. Alla 
som är medlemmar i någon 
av Ale kommuns pensio-
närsföreningar får rabatt på 
lunchbuffén och helgbuffén. 
För att få rabatten krävs 
dessutom att du har ett för-
månskort som är personligt. 
Ta kontakt med någon i SPF 
styrelse så får du ett kort.

Solig vandring med SPF 
Alebygden på Tjörn

Kent Mårtensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
14 augusti begravningsguds-
tjänst för Kent Mårtensson, 
Kungälv. Officiant var Björn 
Gusmark.

Margareta Andersson. I 
Starrkärrs kyrka hölls freda-
gen 15 augusti begravnings-
gudstjänst för Margareta 
Andersson, Nol. Officiant 
var Per-Martin Andersson.

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Veckans ros till Lennart 
Zackrisson Hältorp Alafors 
för upplåtande av ängen för 
bilparkering under Zcooly 
Cup helgen. Utan Len-
narts goda vilja hade det 
blivit omöjligt att arrang-
era cupen.
Cupkommittén Ahlafors IF

NUMMER 30         VECKA 34| 33FAMILJ



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

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

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

Samlingar: Coca-Cola, leksaks-
bilar, äldre barncyklar +delar. 
MC: Silverpil -60, Monark isdt 
175cc -76, 98cc lättviktare + 
delar, Zündappdelar, barnleksa-
ker/barnkläder mm.
tel. 0705-67 54 44

Volvo S80 -99. Defekt. 4000kr
tel. 0702-18 01 33

32” teve Philips. 28” damcykel 
mustang. Kompostkvarn Stiga.
tel. 0705-64 05 06

Torr 30 cm blandved i säck 
säljes.
tel. 0765-04 01 81
el. 0765-04 01 84

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

Lägenhet 35 kvm utanför 

Skepplanda, 3km norr om 
uthyres.
tel. 0704-15 55 33

ÖNSKAS HYRA
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

Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
tel. 0303-33 76 65

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

JAKTMARK SÖKES av 33 årig 
ansvarsfull & pålitlig jägare.
Hjälper gärna till med skydds-
jakt på vildsvin. Ring David 
Berggren.
tel. 0739-77 86 51

Blyg 56 årig man från Nödinge 
söker en blyg singel kvinna 
i Ale som vill följa med och 
dansa till Streaplers i Alafors 
den 22/8-14 och Lilla-Edet 
den 29/8-14. Alekuriren har 
min adress, så hör av er till 
dem så får ni mitt nummer och 
adress, eller så får jag era så 
kan jag ta kontakt med er.

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

Extrajobb? Allt i allo sökes 
till mindre gård i Älvängen 
för diverse småjobb som tex 
rensa förråd, packa i container, 
klippa gräs o.d.
tel. 0737-58 90 39

Hemlös katt, skygg, gråmele-
rad springer omkring på olje-
berget i Nol. Om någon saknar 
densamma ring
tel. 0702-99 61 25

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

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

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 

Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Städ på era villkor.
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

Hundhotell i hemmamiljö
Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i Ale & Kungälv. 
Kontakta Stina på
tel. 0709-56 26 56

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

Hipp, hipp HURRA! Grattis I 
efterskott på din 6-årsdag 

Nellie
Massa kramar till

världens bästa tjej från
Mormor & Morfar

Surtes bästa tjej! Grattis 
Agnes Krafft

2 år den 22 augusti
Kramar Gammelmormor,

Mormor och Morfar,
Moster Therese och Daniel,

Moster Malin

Stort grattis och många 
bamsekramar till

Emilie
som fyllde 4 år
den 15 augusti.

Mormor och Morfar

Vår solstråle fyller 3 år!! 
Grattis sötaste

Mathilda
Pussar och kramar från 

Farmor, Farfar
Ninna och Helen

GRATTIS

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.

Maja Maräng försvann den 21 juni från hemmet i Nödinge.
Liten,knappt 3 kg. Beige/brun/röd-melerad. Chipmärkt. 
Kastrerad. Skygg, fd vildkatt. Synligt kännetecken: en liten 
röd prick mellan öronen. Har ni sett en okänd katt stryka 
omkring som ser ut som Maja - kontakta med mig oavsett 
avstånd eller omständigheter.
Anette, 0706-616202
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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

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

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

Samlingar: Coca-Cola, leksaks-
bilar, äldre barncyklar +delar. 
MC: Silverpil -60, Monark isdt 
175cc -76, 98cc lättviktare + 
delar, Zündappdelar, barnleksa-
ker/barnkläder mm.
tel. 0705-67 54 44

Volvo S80 -99. Defekt. 4000kr
tel. 0702-18 01 33

32” teve Philips. 28” damcykel 
mustang. Kompostkvarn Stiga.
tel. 0705-64 05 06

Torr 30 cm blandved i säck 
säljes.
tel. 0765-04 01 81
el. 0765-04 01 84

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

Lägenhet 35 kvm utanför 

Skepplanda, 3km norr om 
uthyres.
tel. 0704-15 55 33

ÖNSKAS HYRA
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

Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
tel. 0303-33 76 65

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

JAKTMARK SÖKES av 33 årig 
ansvarsfull & pålitlig jägare.
Hjälper gärna till med skydds-
jakt på vildsvin. Ring David 
Berggren.
tel. 0739-77 86 51

Blyg 56 årig man från Nödinge 
söker en blyg singel kvinna 
i Ale som vill följa med och 
dansa till Streaplers i Alafors 
den 22/8-14 och Lilla-Edet 
den 29/8-14. Alekuriren har 
min adress, så hör av er till 
dem så får ni mitt nummer och 
adress, eller så får jag era så 
kan jag ta kontakt med er.

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

Extrajobb? Allt i allo sökes 
till mindre gård i Älvängen 
för diverse småjobb som tex 
rensa förråd, packa i container, 
klippa gräs o.d.
tel. 0737-58 90 39

Hemlös katt, skygg, gråmele-
rad springer omkring på olje-
berget i Nol. Om någon saknar 
densamma ring
tel. 0702-99 61 25

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

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

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 

Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Städ på era villkor.
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

Hundhotell i hemmamiljö
Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i Ale & Kungälv. 
Kontakta Stina på
tel. 0709-56 26 56

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

Hipp, hipp HURRA! Grattis I 
efterskott på din 6-årsdag 

Nellie
Massa kramar till

världens bästa tjej från
Mormor & Morfar

Surtes bästa tjej! Grattis 
Agnes Krafft

2 år den 22 augusti
Kramar Gammelmormor,

Mormor och Morfar,
Moster Therese och Daniel,

Moster Malin

Stort grattis och många 
bamsekramar till

Emilie
som fyllde 4 år
den 15 augusti.

Mormor och Morfar

Vår solstråle fyller 3 år!! 
Grattis sötaste

Mathilda
Pussar och kramar från 

Farmor, Farfar
Ninna och Helen

GRATTIS

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.

Maja Maräng försvann den 21 juni från hemmet i Nödinge.
Liten,knappt 3 kg. Beige/brun/röd-melerad. Chipmärkt. 
Kastrerad. Skygg, fd vildkatt. Synligt kännetecken: en liten 
röd prick mellan öronen. Har ni sett en okänd katt stryka 
omkring som ser ut som Maja - kontakta med mig oavsett 
avstånd eller omständigheter.
Anette, 0706-616202
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PROVTRÄNA
Just nu kan du 

provträna hos oss. 
Kontakta din STC-klubb 

för mer info.BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!

Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r 
ka

n 
fö

re
ko

m
m

a
ALLA KLUBBAR

ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN 12 MÅN AUTOGIRO

KOM IGÅNG
PÅ RIKTIGT!
JUST NU INGÅR SEX TILLFÄLLEN I PT SMALL GROUP, 
DEN PERFEKTA STARTEN FÖR DIG SOM SNABBT 
VILL NÅ RESULTAT.

JUST NU INGÅR
 » PT SMALL GROUP VÄRDE 795 KR 
Träna med en personlig tränare i grupp om 
8�–�10 personer vid sex olika tillfällen. 

 » RESPASS VÄRDE 500 KR 
Med respasset får du träna på över 
140 klubbar runt om i landet. 

 » SOL- & RELAXKORT VÄRDE 1�000 KR 
Laddat med 1000 kr sol och/eller massage. 

 » 3 VECKOKORT ATT GE BORT VÄRDE 750 KR 
Bjud familj eller vänner på provträning hos oss.

Gym / Kondition / Gruppträning
Sol & Relax / Kidz Club / Barndans
Rehab / Kostrådgivning / Seniorklubb
Personlig träning / Företagshälsovård

VÄRDE

3 045
KR

STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

www.stc.se

NUMMER 21         VECKA 32| 37SPORT

Div 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 
2-1 (1-1)
Mål AIF: Michael Hintze. Matchens 
kurrar: Michael Hintze 3, Markus 
Hedberg 2, Sebastian Johansson 1.

Vänersborgs FK 7 12 16
Gunnilse IS 7 12 14
Kortedala IF 7 7 13
Skoftebyns IF 7 7 13
Vänersborgs IF 7 4 12
Lunden ÖBK 7 1 11
Säffl e FF 7 0 11
Kärra KIF 7 0 10
Ahlafors IF 7 3 9 
Arvika 7 -11 6
Kungshamn 7 -16 4
Stångenäs AIS 7 -19 0

Division 4 Västergötland V
Göta BK – Gällstads FK 6-3 (2-2)
Mål GBK: Marcus Olsson 2, Erik 
Leinonen, Rikard Vikingsson, Tobias 
Gustafsson, Johan Lilja.

Holmalunds IF – Edet FK 4-1 
(3-0)
Mål EFK: Felix Johansson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Linus 
Carlsson.
Matchens kurrar: Niklas Antonsson 3, 
Oscar Frii 2, Emil Frii 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Trollhättans 
IF 3-0 (2-0)
Mål LNIK: Tobias Johansson, Jimmy 
Aronsson, Amir Shaat.

Hjärtums IS – Trollhättans 
Syrianska FK 2-3 (0-1)
Mål HIS: Marcus Algevi 2.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Lundby 06 1-0 (1-0)
Mål NIK: Jesper Garvetti.
Matchens kurrar: Anders Isaksson 3, 
Jesper Garvetti 2, Niklas Koppel 1.

Nödinge SK – Cruzazul 7-3 (2-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 5, Simon Enyck, 
Ajdin Smajlovic. Matchens kurrar: 
Rahel Faraj 3, Hedi Mustafa 2, 
Andreas Hjort 1. 

Nol IK 7 16 18
Hälsö BK 7 20 16
Finlandia/Pallo 7 15 16
Lundby IF 06 8 9 14
Neutrala IF 7 -9 12
Nödinge SK 6 4 10
Bosna IF 7 1 10
Älvängens IK 7 3 7
Fotö GOIF 7 -14 6
Hålta IK 7 -26 3 
Santos Cruzazul 7 -23 1

Division 7C Göteborg
FC Sparta – Surte IS FK 3-2
Mål SIS: Eric Borg, Moe Al-Hashimi.
Matchens kurrar: Christian Magnus-
son 3, David Eriksson 2, Erik Reinli 1.

Division 2 Västergötland S, 
dam
Skepplanda BTK – Sjömarkens 
IF 3-1 (1-1)
Mål SBTK: Amanda Errind, Sandra 
Augustsson, Josefi n Classon. 
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 
3, Amanda Errind 2, Matilda Errind 1.

Lödöse/Nygård – Kindaholms 
FF 4-2 (3-0)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Jessica 
Johannesson.

FOTBOLL

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

KÄNDA MÄRKEN
- RÄTT PRISER

ÄLVÄNGENS CYKEL
 

3-vxl med fotbroms, godkänt 
lås, korg, kjolskydd, bred go 
sadel. Färger: svart,vit eller 
rosa. Självriskeliminering ingår.
2 års fri servicegaranti.

28” SJÖSALA DAMCYKEL 
MARIEDAL 

VÅRT LÅGPRIS

2999:-

NOL. Tre poäng och 
serieledning.

Nu leker livet för Nol 
IK.

– Den här våren är be-
tydligt roligare än i fj ol, 
men det är långt kvar, 
säger en nöjd Nolträna-
re, Peter Karlsson.

Den tidiga seriefi nalen mel-
lan Nol och Lundby 06 blev 
en jämn historia. Jesper 
Garvettis tidiga ledningsmål 
i 12:e matchminuten skulle 
visa sig bli matchavgörande. 
Nol var något bättre än sin 
motståndare under den för-
sta halvan, men Lundby tog 
över ju längre matchen led.

– Sista kvarten pressar 
de på och ett kvitteringsmål 
hade kanske inte varit helt 
orättvist. Samtidigt gör kil-
larna en heroisk kämpainsats 
och behöver inte skämmas 
för poängen. Det är naturligt 
att man backar hem och för-
söker försvara ledningen när 
matchen lider mot sitt slut, 
menar Peter Karlsson.

Segern innebär serieled-
ning och tabellen är en rolig 
läsning för Nolanhängarna. 
Laget har bara släppt in sex 
mål på sju matcher. För-
svarsspelet är det som för-
bättrats mest jämfört med 
föregående säsong.

– Stabiliteten är en helt 
annan i år, men också in-
ställningen. Killarna visar 
stort hjärta och ger de där 
sista procenten som gör att 
de vinner matcherna. Fram-
åt har det inte riktigt lossnat 
än, men jag är inte orolig så 
länge vi skapar chanser och 
det gör vi. Idag hade vi vår 
stora kreatör, Bojan Ilic, av-
stängd och självklart märktes 
det, summerar Karlsson.

Mittbacken Anders 
Isaksson dominerade totalt i 
luftrummet mot Lundby och 
ser oförskämt stark ut.

– Jag tror han nickade 
bort ett 50-tal bollar igår. 
Isak är enormt skicklig i den 
här rollen och oerhört svår 
att passera, understryker 
Karlsson.

Toppmatcherna dug-
gar nu tätt för Nol. Redan 
på fredag väntar serietrean 
Hälsö BK på bortaplan. En 

tuff utmaning för serieledar-
na.

– Ö-lagen är speciella. De 
är stora och starka. Vi mås-
te spela på topp och med en 

100%-ig inställning för att 
vinna, avslutar Peter Karls-
son.

Det är bara att läsa tabel-
len så förstår man varför en 

seger mot Hälsö skulle ge 
Nol ett suveränt utgångsläge 
framöver.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Rahel Fa-
raj inledde säsongen 
strålande med fyra mål i 
premiären.

Sen har det gått lite 
trögare.

I fredags var spelhu-
möret på topp igen och 
Rahel satte fem fullträf-
far i segermatchen mot 
Santos Cruzazul.

Siffrorna ljuger lite från 
Vimmervi IP. I 60 minuter 
var gästerna med i handling-
en. Faktum är att gästerna 
stod för en imponerande 
upphämtning. Efter 2-0 och 
klart spelövertag till Nö-
dinge i första halvlek redu-

cerade Cruzazul i upptakten 
av andra. Ajdin Smajlovics 
3-1-mål återgav lugnet till 
hemmapubliken, men bara 
minuten senare satte Lo-
rend Qerkinaj 3-2 för gäs-
terna och det hann bara gå 
fyra minuter till innan han 
fullbordade sitt hattrick. 
Kvitterat och 30 minuter 
kvar att spela.

Tur då att NSK hade Ra-
hel Faraj, som inte nöjde sig 
med ett hattrick för kvällen, 
utan skulle hinna göra fem 
mål. 4-3 och 5-3 avlöstes av 
Simon Enycks 6-3 innan 
slutresultatet fullbordades 
av Rahel, fyra minuter före 
slutsignalen.

– Vi fi ck nog lite panik 
när de kvitterade och höjde 
tempot. Jag fi ck fl er och fl er 
bollar ute på kanten. Jag tog 

det säkra före det osäkra och 
rundade målvakten vid två av 
målen. Jag kände att det var 
oerhört viktigt att vi vann 
matchen, berättar Rahel om 
målkalaset.

Har du gjort fem mål 
tidigare i en match som 
senior?

– Ja, det hände någon 
gång i Älvängen, men det är 
ganska ovanligt.

Nödinge har nu två raka 
vinster och optimismen har 
börjat sprida sig i laget igen.

– Kemin var inte den 
bästa ett tag, men nu har vi 
hittat tillbaka. Träningsnär-
varon har varit si sådär. Det 
märks direkt. Vi lyckades få 
med Simon Enyck, tidigare 
Älvängens IK. Han har va-
rit en riktig injektion i laget 
och gjort mål eller assist i 

FOTBOLL I ALE

Ons 28 maj kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Skoftebyn

Ons 28 maj kl 19.00
Surte IP
Surte – Hermansby

Söndag 1 juni kl 18.00
Gläntevi
Alvhem – Trollh. IF

– Nu är Nol serieledare
Seger i toppmatchen

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Lundby 06 1-0 (1-0)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Cruzazul 7-3 (2-0)

FOTBOLL

Jonny Stenström och Nol IK vann toppmatchen över Lundby 06 med 1-0. 
Fler bilder på alekuriren.se.

Rahel Faraj gör här 1-0, hans första av fem mål mot Santos Cruzazul i fredagens målkalas på Vim-
mervi IP. Fler bilder på alekuriren.se.
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Rahel femmålsskytt när Cruzazul krossades
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alla matcher han deltagit i, 
säger Rahel som också kan 
glädja sig åt att leda seriens 
skytteliga med tolv mål på 
sex matcher.

– Ändå har jag inte varit 
på topp. Både jag och laget 
har missat för många öppna 
målchanser, men vi matar på 

och till slut kommer målen. 
Nu ska vi ta Finlandia Pal-
lo borta på fredag, sen är vi 
med och hotar topplagen i 
tabellen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Andra raka segern för nytända Nödinge


