
GEKÅ blir Derome 
Byggvaror

Åkerinäringen 
en utsatt bransch

Rusar upp i ettan!
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Torsdagar, 10 gånger
Vi har även Gilles- o gammaldans

SE ÄVEN ANNONS INNE I TIDNINGEN!

Startar Torsdag 
11 september
Nybörjare 18.30-19.45

Prova på gratis startdagen!
400:-/termin             

 Fortsättn. 19.30-21.00
400:-/termin alt. 50:-/kväll

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

www.ale.nu

TILLSAMMANS
FÖRBÄTTRAR
VI ALE

MED LILLA EDET-EXTRA

DET KLIMATSMARTA 
VALET!

Sonny Landerberg

Björn Norberg
socialdemokraterna.se

I FRAMTIDENS ALE 
BYGGER VI  

KLIMATSMART

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

I TID OCH OTID
Vi hjälper dig oavsett!

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

OM LÖPTRÄNING

ADIDAS
Supernova Glide 

999:
(1399:-)

ASICS
Löparset 

499:
(898:-)

Se annons på sida 25 
för fler erbjudanden!

– SBTK:s damer är snart guldsvarta

LÄS
04

Vad 
tycker 
partierna i Ale?

Skepplandas damer är fortfarande obesegrade i division två och 
närmar sig en solklar serieseger. Sandra Augustsson gjorde tre 
mål när Sollebrunn besegrades på Forsvallen med 6-1.



Först, veckans tidning är 
rekordtjock. 56 sidor 
har vi bara gjort vid 

ett antal tillfällen tidigare. 
Denna gång beror det på 
att den lokala valrörelsen 
närmar sig kokpunkten. Vi är 
tacksamma för att få förtro-
endet att bära ut partiernas 
slagord och löften. Jag tror 
dessutom att det är bra för 
läsarna att ha ett forum där 
de hittar information från 
samtliga partier och kan 
följa den politiska debatten. 
Det leder förhoppningsvis 
till intressanta diskussioner 
hemma runt köksborden. För 
mig personligen är det den 
femte valrörelsen som jag 
fått följa från nära håll. Till 
skillnad från tidigare år känns 
den här än så länge ganska 
avslagen. Tystnad tycks vara 
en strategi. Det nya partiet 
tilltalas inte ens vid namn. 
Vad det är för taktik och vad 
den ska leda till ställer jag 
mig frågande till? I händelse 
av en framgång för Framtid i 
Ale kan det visa sig förödan-
de att ha byggt murar till 
partiet som manat till dialog 
och samverkan.

Ale har ett stort gemen-
samt bekymmer och det 
är de uteblivna resultaten i 
skolan – och just skolan är 
man politiskt överens om att 
inte debattera. Skolan är för 
viktig för att bråka om, men 
visst blir det konstigt i en 
valrörelse när det ämne som 

engagerar fl est knappt ens 
diskuteras. Överenskommel-
sen kring skolan lär innehålla 
mer än att den inte ska 
debatteras mellan Allianspar-
tierna och de rödgröna, men 
det är nog dags att låta fl er få 
veta. Det är trots allt en helt 
avgörande fråga och valet är 
nu bara tre veckor borta.

Veckans mest glädjan-
de besked kommer från 
Surte. Green Village, F O 
Peterson & Söners gröna 
bostadsbygge. Det är ett 
på många sätt helt unikt 
projekt. Hela processen från 
idé till färdig lägenhet följer 
Boverkets högsta krav på 
miljöcertifi ering. Det fi nns 
det fl er exploateringar som 
har lyckats med, men i Surte 
har byggherren gått ett steg 
längre. Även byggelen är 
grön och när de boende 
fl yttar in medföljer ett eget 
elcertifi kat, ”delägarskap” i 
ett vindkraftverk i Värmland 
som via Ale El levererar 
elen. Materialvalen är noga 
utvalda och all utrustning i 
lägenheterna är de energis-
nålaste. Fordon som används 
går på miljödiesel och per-
sonalen är miljöutbildad. 
Med tanke på alla dessa 
krav som projekt Green 
Village har bestämt sig 
för att leva upp till – och 
nu också gör – känns 
det fantastiskt kul att all 
fi nansiering äntligen är 
löst. 70% av lägenheterna 

är sålda och byggkreditivet 
är beviljat fullt ut. Det är ett 
närmast sagolikt bostadsom-
råde med utsikt över Göta 
älv som färdigställs och det 
känns verkligen att husen 
är placerade som gäster i en 
oas. Byggnationen med 118 
nya bostäder blir också ett 
bra tillskott till samhället 
Surte. Handel, service och 
skolor behöver nya invånare 
för att fortsätta utvecklas. 
Att Green Village har lyckats 
sälja merparten av lägenhe-
terna skickar också en positiv 
signal till andra projekt i Sur-
te, som med pendeltåget har 
Göteborg inom tio minuters 
räckhåll. Olle Skoglunds 
planer på student- och ung-
domslägenheter i centrala 
Surte ligger helt rätt i tiden. 
Nu gäller bara att gå från ord 
till handling.

Trevliga rekord

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

FOTVÅRD

VECKA 35         NUMMER 31|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

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
Onsdag 3 sept kl. 15.00

PROgram
Harri Leinonen från distriktet informerar 

om försäkringar och svarar på frågor

Sedvanliga mötesförhandlingar
Presentation av hemsidan

Kaffe med tillbehör
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

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

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

www.nolendlessbeautysalon.com

NOL ENDLESS
BEAUTY SALON

RÄTTELSE
I förran veckans ledare uppgavs att Väst-
trafi k ansett att det plötsligt inte fanns plats 
för Alependeln vid Göteborgs central. Det 
var felaktigt. I själva verket var det Tra-
fi kverket som oroades för att spårkapaci-
teten inte skulle räcka, men Ales kommu-
nalråd lyckades övertyga myndigheten om 
kvartstrafi k till och från kommunen under 
rusningstid.                   Ansvarig utgivare

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. 

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

K-RIDCENTER
Erbjuder ridning för  
barn och ungdomar

0709-81 77 11
www.k-ridcenter.se



Först, veckans tidning är 
rekordtjock. 56 sidor 
har vi bara gjort vid 

ett antal tillfällen tidigare. 
Denna gång beror det på 
att den lokala valrörelsen 
närmar sig kokpunkten. Vi är 
tacksamma för att få förtro-
endet att bära ut partiernas 
slagord och löften. Jag tror 
dessutom att det är bra för 
läsarna att ha ett forum där 
de hittar information från 
samtliga partier och kan 
följa den politiska debatten. 
Det leder förhoppningsvis 
till intressanta diskussioner 
hemma runt köksborden. För 
mig personligen är det den 
femte valrörelsen som jag 
fått följa från nära håll. Till 
skillnad från tidigare år känns 
den här än så länge ganska 
avslagen. Tystnad tycks vara 
en strategi. Det nya partiet 
tilltalas inte ens vid namn. 
Vad det är för taktik och vad 
den ska leda till ställer jag 
mig frågande till? I händelse 
av en framgång för Framtid i 
Ale kan det visa sig förödan-
de att ha byggt murar till 
partiet som manat till dialog 
och samverkan.

Ale har ett stort gemen-
samt bekymmer och det 
är de uteblivna resultaten i 
skolan – och just skolan är 
man politiskt överens om att 
inte debattera. Skolan är för 
viktig för att bråka om, men 
visst blir det konstigt i en 
valrörelse när det ämne som 

engagerar fl est knappt ens 
diskuteras. Överenskommel-
sen kring skolan lär innehålla 
mer än att den inte ska 
debatteras mellan Allianspar-
tierna och de rödgröna, men 
det är nog dags att låta fl er få 
veta. Det är trots allt en helt 
avgörande fråga och valet är 
nu bara tre veckor borta.

Veckans mest glädjan-
de besked kommer från 
Surte. Green Village, F O 
Peterson & Söners gröna 
bostadsbygge. Det är ett 
på många sätt helt unikt 
projekt. Hela processen från 
idé till färdig lägenhet följer 
Boverkets högsta krav på 
miljöcertifi ering. Det fi nns 
det fl er exploateringar som 
har lyckats med, men i Surte 
har byggherren gått ett steg 
längre. Även byggelen är 
grön och när de boende 
fl yttar in medföljer ett eget 
elcertifi kat, ”delägarskap” i 
ett vindkraftverk i Värmland 
som via Ale El levererar 
elen. Materialvalen är noga 
utvalda och all utrustning i 
lägenheterna är de energis-
nålaste. Fordon som används 
går på miljödiesel och per-
sonalen är miljöutbildad. 
Med tanke på alla dessa 
krav som projekt Green 
Village har bestämt sig 
för att leva upp till – och 
nu också gör – känns 
det fantastiskt kul att all 
fi nansiering äntligen är 
löst. 70% av lägenheterna 

är sålda och byggkreditivet 
är beviljat fullt ut. Det är ett 
närmast sagolikt bostadsom-
råde med utsikt över Göta 
älv som färdigställs och det 
känns verkligen att husen 
är placerade som gäster i en 
oas. Byggnationen med 118 
nya bostäder blir också ett 
bra tillskott till samhället 
Surte. Handel, service och 
skolor behöver nya invånare 
för att fortsätta utvecklas. 
Att Green Village har lyckats 
sälja merparten av lägenhe-
terna skickar också en positiv 
signal till andra projekt i Sur-
te, som med pendeltåget har 
Göteborg inom tio minuters 
räckhåll. Olle Skoglunds 
planer på student- och ung-
domslägenheter i centrala 
Surte ligger helt rätt i tiden. 
Nu gäller bara att gå från ord 
till handling.

Trevliga rekord

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!
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REDAKTÖR GRAFISK FORM
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

PRO ALE NORRA

Kvartalsmöte
I Medborgarhuset, Ledet
Onsdag 3 sept kl. 15.00

PROgram
Harri Leinonen från distriktet informerar 

om försäkringar och svarar på frågor

Sedvanliga mötesförhandlingar
Presentation av hemsidan

Kaffe med tillbehör
Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Ö
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600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

GALON/MÖBELTYG 99:-/m
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90-160cm inkl fästen    99:-/st
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59:-/m
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BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

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

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

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

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

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

www.nolendlessbeautysalon.com

NOL ENDLESS
BEAUTY SALON

RÄTTELSE
I förran veckans ledare uppgavs att Väst-
trafi k ansett att det plötsligt inte fanns plats 
för Alependeln vid Göteborgs central. Det 
var felaktigt. I själva verket var det Tra-
fi kverket som oroades för att spårkapaci-
teten inte skulle räcka, men Ales kommu-
nalråd lyckades övertyga myndigheten om 
kvartstrafi k till och från kommunen under 
rusningstid.                   Ansvarig utgivare

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an
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SKEPPLANDA
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Erbjuder ridning för  
barn och ungdomar

0709-81 77 11
www.k-ridcenter.se FÅR VÅRA ÄLDRE

HEMLAGAT

I FRAMTIDENS ALE

www.alesossarna.se



VECKA 35         NUMMER 31|04

1. Hur vill ert parti utveckla 
sophanteringen i Ale?

2. Hur vill ert parti lösa 
bristen på ungdomsbostäder?

Alekuriren kommer att låta partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på våra två första frågor:

Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN i Älvängen 

Stängt tills vidare 
pga vattenskada.

Inlämning av kläder  
och gods undanbedes 

tillsvidare. lansforsakringar.selansforsakringar.se

Välkommen till
en kundägd bank!

Lilla Edets missionsförsamling 
söker en 

medarbetare!
Vi söker Dig som har en kristen 

livssyn och har erfarenhet av livet 
men med känsla och fallenhet 

för arbete bland främst barn och 
ungdomar. Spelar du ett instru-

ment eller är musikintresserad är 
det ett extra plus. 

Tjänsten är på deltid, upp till 25%.

Upplysningar om tjänsten får du av 
Anne-Marie Sandbeck,  

tel. 0704-595710

www.missionskyrkan.se/lillaedet

INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Vi vill ha hushållsnära sopsor-
tering. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Vi vill investera i modern 
utrustning för insamling. 

2. Vi förenklar byggreglerna på 
nationell nivå och planerar att 
bygga 450 000 nya bostäder. 
Detta ger oss i Ale bättre förut-
sättningar att skapa fler bostäder 
för ungdomar.

Paula Örn (S):
1. Vi måste, efter 4 år av inga 
åtgärder, komma igång med att 
samla in återvinningen vid tomt-
gränsen. Det viktigaste är att 
börja med komposterbart mate-
rial som istället för att eldas upp 
ska bli biogas. Så gör vi det lätt-
are att leva klimatsmart och ökar 
mängden återvunnet material. 

2. Vi måste bygga mer centralt 
och vi måste bygga hyresrätter. 
Vi ska ställa krav på hyresrätter 
när vi säljer kommunal mark och 
vi ska satsa på ett starkt bostads-
bolag som kan vara en motor i 
bostadsbyggandet. Kanske kan vi 
samarbeta med SGS Studentbo-
städer?

Elena Fridfelt (C):
1. Centerpartiet vill att vi ska 
källsortera biologiskt avfall och 
skicka det till rötning för biogas-
framställning och kompostering. 
De som vill kompostera hemma 
ska få fortsätta göra det och fler 
fraktioner källsorterade sopor ska 
hämtas vid eller nära bostaden.

2. Vi måste se till att det byggs 
billiga bostäder nära kollektivtra-
fik där ungdomar kan vilja bo. Vi 
måste snabba på planprocessen 
och på riksnivå jobba för att för-
enkla för de som vill bygga.

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Ale har ett bra sophanterings-
system. Källsortering är en möjlig 
väg att utveckla vårt miljöar-
bete och ska därför utredas, så 
även andra alternativa åtgärder. 
Återvinning är ett viktigt inslag 
i en hållbar utveckling och detta 
arbete måste intensifieras och 
tydliggöras genom information.

2. Kanske kan Alebyggen utreda 
möjligheten att bygga ungdoms-
bostäder ovanpå befintliga fast-
igheter. Genom att bygga ovanpå 
befintlig byggnad slipper man 
markkostnader. Dessutom finns 
grundläggande infrastruktur för 
VA och gatuaccess. Läget bör vara 
relativt centralt, gärna med gång-
avstånd till centrum och aktivi-
teter.

Sune Rydén (KD):
1. Möjlighet att välja utökat hämt-
ningsintervall till 4 veckor för 
hushållsavfall. Som motpresta-
tion ställs krav på källkomposte-
ring och återvinning. En återvin-
ningsplats per 1000 innevånare 
är ett mål. 
 
2. Kommunen ska använda Ale-
byggen för att bidra med detta. 
Det går inte att bygga nytt till 
”begagnat priser”. Men kommu-
nen får inte ställa högre krav än 
de statliga regler som finns och 
kraven på standard ska kunna 
sättas lägre i ungdomsbostäder.

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Gemensamma återvinnings-
stationer med sopsortering i 
anslutning till in och utfart i våra 
bostadsområden. 

2. Bygga på kommunal mark som 
av olika skäl inte använts för 
andra ändamål, dessutom ska de 
vara byggda med låg budget för 
att fler ska få del av dem. Enhet-
liga mindre bostäder som redan 
tagits fram på andra orter. Allt för 
att pressa prisbilden. 

Carlos Trischler (MP):
1. Miljöpartiet vill först och 
främst börja med insamling av 
komposterbart material. Vi vill 
även se insatser som ökar åter-
vinningen av tidningar och för-
packningar. 

2. I Ale finns obebyggda tomter. 
Här skulle bostadsmoduler snabbt 
ge små och billiga lägenheter 
medan detaljplaner och andra för-
beredelser görs klara. Nya bygg-
regler som är på gång underlättar 
för smålägenheter. Vi vill att Ale 
utnyttjar de nya möjligheterna!

Robert Jansson (SD):
1. Ersätt säckhämtning med 
flyttbara kärl som placeras vid 
gemensamma utrymmen, lättill-
gängligt för såväl boende som 
renhållningspersonal. Därmed kan 
tömningsintervallen ökas i tätor-
terna vilket är bättre för miljön 
och sänker kostnaderna. Förbätt-
rad tillgänglighet på Sörmossen.

2. Den viktigaste åtgärden är att 
begränsa invandringen. I högsta 
grad är det den ansvarslösa 
invandringspolitiken som skapat 
bostadsbristen. Alebyggen måste 
finna partners för att få ned 
nyproduktionskostnaderna av 
hyresrätter, det finns goda exem-
pel på det i andra kommuner.

Johnny Sundling (V):
1. Vi vill öka antalet olika typer 
av avfall  som kommunen samlar 
in. I ett första steg skall vi kunna 
samla in kompost och i nästa steg 
öka med mer fler typer av avfall.  
Vi måste bli bättre på att göra det 
lätt för Aleborna att vara miljö-
vänliga. 

2. När de borgliga partierna tog 
makten i riksdagen var ett av de 
första beslut som togs att göra det 
dyrare att bygga hyresrätter. Vi 
vill inte sälja ut Alebyggen. Istäl-
let vill vi ge Alebyggen ett tydligt 
politiskt uppdrag att öka antalet 
ungdomsbostäder i Ale, antingen 
genom inköp av fastigheter eller 
omvandling av befintliga bostäder. 

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Säckhämtning vid dörren 
avvecklas, ersätts med kärl i 
områdesgemensamma utrym-
men vid garagen/p-platserna. 
Matavfall i särskilda kärl. Billi-
gare, effektivare, bättre för miljön 
och personalens arbetsmiljö. 
Ökad återanvändning med Bytar-
dag på Sörmossen, mer miljösty-
rande taxor.

2. Nya bygglovsregler möjlig-
gör enklare och billigare bostä-
der i vindsutrymmen, utan hiss, 
gemensamt kök, tvättstuga mm 
och lägre standard, Attefalls-hus 
som kan byggas med loftgång+en-
tresol 40 m2 utan bygglov och i 
strid med detaljplanen. Nya bul-
lerregler = nya centrala byggytor.
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1. Hur vill ert parti utveckla 
sophanteringen i Ale?

2. Hur vill ert parti lösa 
bristen på ungdomsbostäder?

Alekuriren kommer att låta partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på våra två första frågor:

Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN i Älvängen 

Stängt tills vidare 
pga vattenskada.

Inlämning av kläder  
och gods undanbedes 

tillsvidare. lansforsakringar.selansforsakringar.se

Välkommen till
en kundägd bank!

Lilla Edets missionsförsamling 
söker en 

medarbetare!
Vi söker Dig som har en kristen 

livssyn och har erfarenhet av livet 
men med känsla och fallenhet 

för arbete bland främst barn och 
ungdomar. Spelar du ett instru-

ment eller är musikintresserad är 
det ett extra plus. 

Tjänsten är på deltid, upp till 25%.

Upplysningar om tjänsten får du av 
Anne-Marie Sandbeck,  

tel. 0704-595710

www.missionskyrkan.se/lillaedet

INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Vi vill ha hushållsnära sopsor-
tering. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Vi vill investera i modern 
utrustning för insamling. 

2. Vi förenklar byggreglerna på 
nationell nivå och planerar att 
bygga 450 000 nya bostäder. 
Detta ger oss i Ale bättre förut-
sättningar att skapa fler bostäder 
för ungdomar.

Paula Örn (S):
1. Vi måste, efter 4 år av inga 
åtgärder, komma igång med att 
samla in återvinningen vid tomt-
gränsen. Det viktigaste är att 
börja med komposterbart mate-
rial som istället för att eldas upp 
ska bli biogas. Så gör vi det lätt-
are att leva klimatsmart och ökar 
mängden återvunnet material. 

2. Vi måste bygga mer centralt 
och vi måste bygga hyresrätter. 
Vi ska ställa krav på hyresrätter 
när vi säljer kommunal mark och 
vi ska satsa på ett starkt bostads-
bolag som kan vara en motor i 
bostadsbyggandet. Kanske kan vi 
samarbeta med SGS Studentbo-
städer?

Elena Fridfelt (C):
1. Centerpartiet vill att vi ska 
källsortera biologiskt avfall och 
skicka det till rötning för biogas-
framställning och kompostering. 
De som vill kompostera hemma 
ska få fortsätta göra det och fler 
fraktioner källsorterade sopor ska 
hämtas vid eller nära bostaden.

2. Vi måste se till att det byggs 
billiga bostäder nära kollektivtra-
fik där ungdomar kan vilja bo. Vi 
måste snabba på planprocessen 
och på riksnivå jobba för att för-
enkla för de som vill bygga.

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Ale har ett bra sophanterings-
system. Källsortering är en möjlig 
väg att utveckla vårt miljöar-
bete och ska därför utredas, så 
även andra alternativa åtgärder. 
Återvinning är ett viktigt inslag 
i en hållbar utveckling och detta 
arbete måste intensifieras och 
tydliggöras genom information.

2. Kanske kan Alebyggen utreda 
möjligheten att bygga ungdoms-
bostäder ovanpå befintliga fast-
igheter. Genom att bygga ovanpå 
befintlig byggnad slipper man 
markkostnader. Dessutom finns 
grundläggande infrastruktur för 
VA och gatuaccess. Läget bör vara 
relativt centralt, gärna med gång-
avstånd till centrum och aktivi-
teter.

Sune Rydén (KD):
1. Möjlighet att välja utökat hämt-
ningsintervall till 4 veckor för 
hushållsavfall. Som motpresta-
tion ställs krav på källkomposte-
ring och återvinning. En återvin-
ningsplats per 1000 innevånare 
är ett mål. 
 
2. Kommunen ska använda Ale-
byggen för att bidra med detta. 
Det går inte att bygga nytt till 
”begagnat priser”. Men kommu-
nen får inte ställa högre krav än 
de statliga regler som finns och 
kraven på standard ska kunna 
sättas lägre i ungdomsbostäder.

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Gemensamma återvinnings-
stationer med sopsortering i 
anslutning till in och utfart i våra 
bostadsområden. 

2. Bygga på kommunal mark som 
av olika skäl inte använts för 
andra ändamål, dessutom ska de 
vara byggda med låg budget för 
att fler ska få del av dem. Enhet-
liga mindre bostäder som redan 
tagits fram på andra orter. Allt för 
att pressa prisbilden. 

Carlos Trischler (MP):
1. Miljöpartiet vill först och 
främst börja med insamling av 
komposterbart material. Vi vill 
även se insatser som ökar åter-
vinningen av tidningar och för-
packningar. 

2. I Ale finns obebyggda tomter. 
Här skulle bostadsmoduler snabbt 
ge små och billiga lägenheter 
medan detaljplaner och andra för-
beredelser görs klara. Nya bygg-
regler som är på gång underlättar 
för smålägenheter. Vi vill att Ale 
utnyttjar de nya möjligheterna!

Robert Jansson (SD):
1. Ersätt säckhämtning med 
flyttbara kärl som placeras vid 
gemensamma utrymmen, lättill-
gängligt för såväl boende som 
renhållningspersonal. Därmed kan 
tömningsintervallen ökas i tätor-
terna vilket är bättre för miljön 
och sänker kostnaderna. Förbätt-
rad tillgänglighet på Sörmossen.

2. Den viktigaste åtgärden är att 
begränsa invandringen. I högsta 
grad är det den ansvarslösa 
invandringspolitiken som skapat 
bostadsbristen. Alebyggen måste 
finna partners för att få ned 
nyproduktionskostnaderna av 
hyresrätter, det finns goda exem-
pel på det i andra kommuner.

Johnny Sundling (V):
1. Vi vill öka antalet olika typer 
av avfall  som kommunen samlar 
in. I ett första steg skall vi kunna 
samla in kompost och i nästa steg 
öka med mer fler typer av avfall.  
Vi måste bli bättre på att göra det 
lätt för Aleborna att vara miljö-
vänliga. 

2. När de borgliga partierna tog 
makten i riksdagen var ett av de 
första beslut som togs att göra det 
dyrare att bygga hyresrätter. Vi 
vill inte sälja ut Alebyggen. Istäl-
let vill vi ge Alebyggen ett tydligt 
politiskt uppdrag att öka antalet 
ungdomsbostäder i Ale, antingen 
genom inköp av fastigheter eller 
omvandling av befintliga bostäder. 

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Säckhämtning vid dörren 
avvecklas, ersätts med kärl i 
områdesgemensamma utrym-
men vid garagen/p-platserna. 
Matavfall i särskilda kärl. Billi-
gare, effektivare, bättre för miljön 
och personalens arbetsmiljö. 
Ökad återanvändning med Bytar-
dag på Sörmossen, mer miljösty-
rande taxor.

2. Nya bygglovsregler möjlig-
gör enklare och billigare bostä-
der i vindsutrymmen, utan hiss, 
gemensamt kök, tvättstuga mm 
och lägre standard, Attefalls-hus 
som kan byggas med loftgång+en-
tresol 40 m2 utan bygglov och i 
strid med detaljplanen. Nya bul-
lerregler = nya centrala byggytor.

Friskvård för parrelationen

Här kan du förtidsrösta i Ale

På gång

Välkommen på kurs för ett bättre förhållande! PREP är 
en kurs i hur par kan kommunicera bättre med varandra 
och hur man kan stärka och utveckla förhållandet.
Under hösten kan du gå kursen under fem kvällar på 
Familjehuset i Alafors.

Ni får konkreta verktyg för att lättare klara ett liv 
tillsammans och en personlig utveckling. Du och din 
partner får insikter som för er närmare varandra och har 
visat sig via utvärdering ett eff ektivt sätt att förbättra 
parrelationen.

Varje tillfälle inleds med en kortare föreläsning av 
kursledarna som delar ut uppgifter till paren att enskilt 
jobba vidare med. Inga samtal mellan paren genomförs i 
grupp utan sker parvis. Hemuppgifter och lärobok ingår. 
Kostnad 300 kr för studiematerial.

9 och 23 september samt 7 och 21 oktober kl 17.00-19.30 
samt 7 november kl 17.00-21.30.

Kursledare: Familjebehandlare Eva Gundahl och 
familjerådgivare Majsan Malmvall

Mer information och anmälan senast den 5 september:
Eva Gundahl, telefon 0303-37 12 50, e-post eva.
gundahl@ale.se. Majsan Malmvall, telefon 0303-23 91 03, 
e-post maj-stina.malmvall@kungalv.se

För att förtidsrösta behöver du ta med din legitimation 
och röstkort. Valmyndigheten skickar under perioden 
19-27 augusti röstkort till alla som är röstberättigade. På 
följande ställen kan du förtidsrösta i Ale kommun:

Kommunhus Nödinge
27-29/8 ons-fre: 10-19
1-5/9 mån-fre: 10-19
8-14/9 mån-fre: 10-19, lör-sön: 10-14

Dagcentralen, Älvängen
27-29/8 ons-fre: 12-19
1-12/9 mån-fre: 12-19

Bohus Servicehus
27-29/8 ons-fre: 12-19
1-12/9 mån-fre: 12-19

Skepplanda bibliotek
28/8 tors: 10-16.30
1-11/9 mån: 14-19, tis: 10-15, tors: 10-16.30

Surte bibliotek
27-28/8 ons: 10-16.30, tors: 10-15
2-11/9 tis: 14-19, ons: 10-16.30, tors: 10-15

Medborgarhuset, Alafors
8-12/9 mån, fre: 11-17, tis: 13-19

STC Nol, fd. Sportlife
10-11/9 ons: 13-19, tors: 11-17

Sagoklubben Drakonsdag på Surte bibliotek
Sagostund och pyssel varannan onsdag kl. 14.30, jämna 
veckor. Start 3/9. Därefter 17/9, 1/10, 15/10. 29/10, 12/11, 
26/11, 10/12, Anmälan och information surtebibliotek@ale.
se. tel. 0303- 33 01 71
 
Sagostunder på Älvängens bibliotek
Varje onsdag 1/10-3/12 kl. 10.00. Från 3 år.
 
Bebissagostunder på Älvbarnens familjecentral, Bohus
Sagor och ramsor för bebisar 4-8 månader och deras 
föräldrar. En torsdag i månaden kl. 10.45 Datum:  4/9, 
2/10, 6/11, 4/12 Ett samarbete mellan Ale bibliotek och 
Älvbarnens familjecentral.
 
Bebissagostunder på Surte bibliotek
Sagor och ramsor för bebisar 4-8 månader och deras 
föräldrar.Fem onsdagar kl. 9.30. Omgång 1 start 3 
september. Omgång 2 start 22 oktober. Anmälan och 
information surtebibliotek@ale.se  tel. 0303-33 01 71 
 

Utställning Skepplanda bibliotek
Decoupage/Collage av Kristina Lundgren

 
Utställning Ale kulturrum
Akvarell och tuschteknik av Mirna Ticona, kulturstipendiat 

Sagostunder på biblioteken

Utställningar

Tack
För din arbetsinsats som vikarie 
under sommaren 2014.
Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten, 
Flexpoolen, Ale kommun

Female Kvinnliga Nätverket
Onsdag 3 sept kl 12-14 Herrgården Klädkällaren 
Innehåll: Föreläsning av Carin Ramneskär Almi om 

Anmälan till lisa.esberg@ale.se. Nya näringslivschefen Pia 
Areblad  kommer och presenterar sig.

ANITHA TILGMANN arbetar 
sedan mitten på 1990-talet med 
GNLD:s sortiment och aff ärsidé 

tar upp en av GNLD:s produkt-
grupper och pratar om kost och 

tillskott eller räcker det med att äta bra? GNLD har ett 

nya kosttillskott gjorda av hela födoämnen. Det bästa 
från naturen med hjälp av vetenskapen. 

VARFÖR ÄR SÅ FÅ kvinnor 
ledare i politiken? Den frågan 

anförande. Hon är socialdemo-
kratiskt kommunalråd och 1:e 
vice ordförande i Kommunsty-
relsen här i Ale. Paula vill berätta 
om hur det är att vara kvinna och 

ledare i den politiska världen och även berätta om hur 
det fungerar med kommunal ekonomi, visa på likheter 
och skillnader mellan kommuner och företag. Paula 

CARIN RAMNESKÄR från Almi 
berättar om programmet Mentor 

vänder sig till företag som kom-
mit förbi uppstartsfasen och som 
är redo att låta företaget utveck-
las och växa. Mentorprogrammet 
pågår under ett år och kostar 
endast 2000 :- ex moms.

Starta Företags kurs 7 tillfällen 

Anmälan på www.businessregion.se

Starta Företag Dagen

Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, 
Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket. 
Anmäl dig på www.verksamt.se

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

SEPTEMBER



ÄLVÄNGEN. Det blev 
inga slingbussar till pen-
delstationerna i Västtra-
fi ks regi.

Ale kommun tog 
saken i egna händer och 
nu gör Madenbussen 
succé i Älvängen.

– Det är fortfarande 
färskt, men när den slår 
fullt ut är det frågan 
om storleken på buss 
räcker, säger Björn 
Sundblad, en av Nobi-
nas förare på den nya 
linjen.

Boende i områdena Maden 
och Olof Persgården fi ck i 
samband med trafi komlägg-
ningen från expressbussar 
till pendeltåg långt till statio-
nen. Samtidigt skissade En-
ergiteknikcentrum (ETC) 
på ett elbussprojekt. Slingan 
Maden till resecentrum före-
föll perfekt och Ale kommun 
gav ETC omgående i upp-
drag att utreda möjligheten 
att låta en elbuss trafi kera 
sträckan. Intresset för el-
bussar har växt kraftigt den 
senaste tiden och efterfrå-
gan blev därför ett problem. 
Orustföretaget BK Invest ser 
nu ut att bli Ales räddning. 
En elbuss är lovad att leve-
reras i oktober. Ale kommun 
fi nansierar satsningen med 
stöd av Energimyndigheten.
Västtrafi k har däremot valt 
att stå utanför och har bara 

varit behjälplig med att upp-
handla trafi ken.

– Vi gick inte med i pro-
jektet fullt ut, eftersom vi 
gjorde en bedömning att 
pengarna var för stora just 
då. Vi har ju som bekant inte 
bara Ale att ta hänsyn till, 
men vi är mycket intresse-
rade av utvärderingen. Inget 
är hugget i sten och kan små 
elbussar öka kollektivtra-
fi kresandet är det självklart 
väldigt positivt för oss, säger 
Mikael Olsson, trafi kchef 
för Västtrafi k.

Kommunledningen i Ale 
har uttryckt sin besvikelse 
över att Västtrafi k inte ens 
marknadsför Madenbussen 
på sina displayer i Älvängens 
resecentrum.

– Det kan jag förstå och 
jag ska omgående undersöka 
varför det är så. Det borde vi 
kunna lösa, medger Mikael 
Olsson.

I väntan på elbussen fi ck 
sträckan mellan Maden och 
resecentrum köras med en 
mindre dieselbuss. Att in-
tresset är stort visades under 
första veckan.

– Jag tror inte vi har kört 
en enda tom tur. Både pend-
lare till jobbet och skolung-
domar upptäckte snabbt 
bussen. När vädret blir säm-
re utgår jag från att ännu fl er 
kommer att välja bussen. På 
en del turer kan till och med 
bussen bli full. Det är väl det 
enda som oroar, men elbus-

sen är större och tar även stå-
ende så det bör räcka, säger 
Björn Sundblad som vittnar 
om många glada tillrop från 
det att bussen börjat köra.

– Någon tyckte väl att för-
sta turen kunde gå lite tidi-
gare, men eftersom det är en 
och samma förare som kör 

morgon och kvällspasset går 
det inte att få ihop arbetsti-
den.

Elbussens kapacitet kom-
mer att vara 21 sittande, 
21 stående och plats för en 
barnvagn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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 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

Madenbussen gör succé

Madenbussen har än så länge aldrig gått tom. Ale kommun som tillsammans med Energimyndigheten finansierar projektet med en elbuss 
kan se att behovet av att trafikera slingan är stort. I oktober kommer en elbuss att ersätta nuvarande dieselbuss.

SÅ GÅR MADENBUSSEN

Madenbussens första tur 
från Älvängens resecentrum 
är kl 06.35. Från Älvängens 
bibliotek avgår bussen 06.42, 
07.12, 07.42, 08.12, 08.42, 
09.12, 09.42 och 10.12. 

Under eftermiddagen går 
bussen från resecentrum 
från kl 15.25, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.25, 17.55, 18.25 
och 18.55.

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö



ÄLVÄNGEN. Det blev 
inga slingbussar till pen-
delstationerna i Västtra-
fi ks regi.

Ale kommun tog 
saken i egna händer och 
nu gör Madenbussen 
succé i Älvängen.

– Det är fortfarande 
färskt, men när den slår 
fullt ut är det frågan 
om storleken på buss 
räcker, säger Björn 
Sundblad, en av Nobi-
nas förare på den nya 
linjen.

Boende i områdena Maden 
och Olof Persgården fi ck i 
samband med trafi komlägg-
ningen från expressbussar 
till pendeltåg långt till statio-
nen. Samtidigt skissade En-
ergiteknikcentrum (ETC) 
på ett elbussprojekt. Slingan 
Maden till resecentrum före-
föll perfekt och Ale kommun 
gav ETC omgående i upp-
drag att utreda möjligheten 
att låta en elbuss trafi kera 
sträckan. Intresset för el-
bussar har växt kraftigt den 
senaste tiden och efterfrå-
gan blev därför ett problem. 
Orustföretaget BK Invest ser 
nu ut att bli Ales räddning. 
En elbuss är lovad att leve-
reras i oktober. Ale kommun 
fi nansierar satsningen med 
stöd av Energimyndigheten.
Västtrafi k har däremot valt 
att stå utanför och har bara 

varit behjälplig med att upp-
handla trafi ken.

– Vi gick inte med i pro-
jektet fullt ut, eftersom vi 
gjorde en bedömning att 
pengarna var för stora just 
då. Vi har ju som bekant inte 
bara Ale att ta hänsyn till, 
men vi är mycket intresse-
rade av utvärderingen. Inget 
är hugget i sten och kan små 
elbussar öka kollektivtra-
fi kresandet är det självklart 
väldigt positivt för oss, säger 
Mikael Olsson, trafi kchef 
för Västtrafi k.

Kommunledningen i Ale 
har uttryckt sin besvikelse 
över att Västtrafi k inte ens 
marknadsför Madenbussen 
på sina displayer i Älvängens 
resecentrum.

– Det kan jag förstå och 
jag ska omgående undersöka 
varför det är så. Det borde vi 
kunna lösa, medger Mikael 
Olsson.

I väntan på elbussen fi ck 
sträckan mellan Maden och 
resecentrum köras med en 
mindre dieselbuss. Att in-
tresset är stort visades under 
första veckan.

– Jag tror inte vi har kört 
en enda tom tur. Både pend-
lare till jobbet och skolung-
domar upptäckte snabbt 
bussen. När vädret blir säm-
re utgår jag från att ännu fl er 
kommer att välja bussen. På 
en del turer kan till och med 
bussen bli full. Det är väl det 
enda som oroar, men elbus-

sen är större och tar även stå-
ende så det bör räcka, säger 
Björn Sundblad som vittnar 
om många glada tillrop från 
det att bussen börjat köra.

– Någon tyckte väl att för-
sta turen kunde gå lite tidi-
gare, men eftersom det är en 
och samma förare som kör 

morgon och kvällspasset går 
det inte att få ihop arbetsti-
den.

Elbussens kapacitet kom-
mer att vara 21 sittande, 
21 stående och plats för en 
barnvagn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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 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
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www.ale.kristdemokraterna.seJonatan Sundéen Ingrid Hellberg Sune Rydén
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07.12, 07.42, 08.12, 08.42, 
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TILLSAMMANS 

MED FÖREN-

INGSLIVET

Tillsammans med 
föreningslivet har vi redan 
byggt fyra konstgräsplaner 
och två näridrottsplatser.

Nu fortsätter vi!

Näridrottsplatser 
i hela Ale

Närmast på tur:
Surte
Bohus
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem

WWW.ALE.NU



ÄLVÄNGEN. När andra 
gymnasieskolors exis-
tens hotas slår Lärlings-
gymnasiet i Älvängen 
rekord.

Istället för förväntade 
36 elever var det 58 
som infann sig till upp-
ropet i fredags.

– Jättekul, men också 
en stor utmaning, säger 
rektor Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet har haft 
en spännande utveckling i 
Ale. 2008 när initiativtagarna 
sökte tillstånd i Ale och fi ck 
nobben tvingades man bussa 
eleverna till Håby i Munke-
dals kommun. Sedan januari 
2009 har skolan dock haft 
verksamhet på Hålstensvä-
gen i Älvängen. 

Läsåret 2014-15 slår sko-
lan rekord i antal elever. To-
talt kommer 130 elever att 
studera vid något av yrkes-
programmen. Framgångsre-
ceptet stavas samarbete med 
det lokala näringslivet.

– Ja, det är helt unikt. Vi 
har en mycket bra uppslut-

ning av engagerade företaga-
re. Eftersom det är en yrkes-
utbildning blir handledarna 
på arbetsplatserna väldigt 
viktiga och det har fungerat 
bra. 85% av eleverna har 
erbjudits jobb när de går 
ut, vilket naturligtvis gör att 
eleverna gärna väljer oss. Jag 
tror vi nu skördar frukterna 
av ett bra utbildningskon-
cept, säger Malin Luukinen.

Ett lärlingsgymnasium 
låter kanske både tufft och 
grabbigt.

25% tjejer
– Men så är det inte. Vi är 
en liten familjär skola med 
mycket värme. 25% av 
eleverna är tjejer. Att jag är 
heltidsanställd som kurator 
säger också en del om hur 
viktigt skolledningen anser 
det är att alla blir sedda, sä-
ger Carina Zito Averstedt.

Vid midsommar visade 
det preliminära intagnings-
beskedet att 36 elever skulle 
börja på Lärlingsgymnasiet i 
höst. Det blev 58.

– Fler blev behöriga ef-
ter sommarskola och en del 
har helt enkelt valt om. Lär-
lingsersättningen med 1000 
kronor extra i studiemedel 
från CSN har också gjort 
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Ingen brist på lärlingar
– Rekordintag till Lärlingsgymnasiet i Älvängen

Rektor Malin Luukinen och kurator Carina Zito Averstedt fick hålla uppe dörren längre än väntat när Lärlingsgymnasiet hade upprop i 
fredags. Istället för 36 elever räknades hela 58 ungdomar in.

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

gott, men ytterst tror jag det 
är att skolan fått ett väldigt 
gott rykte. Det är många sys-
kon till tidigare elever som 

söker sig hit och intresset 
från kranskommunerna har 
också ökat. Idag är 15% av 
eleverna från våra grannar, 

svarar Malin Luukinen som 
fi ck mycket att stå i efter se-
mestern.

– Förändringen som är 

jätterolig medförde att vi 
omgående tvingades nyre-
krytera lärare och vi fi ck ock-
så bygga om lokalerna.

Det är många 
syskon till tidi-
gare elever som 
söker sig hit och 

intresset från kranskom-
munerna har också ökat. 
Idag är 15% av eleverna 
från våra grannar.
MALIN LUUKINEN
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500 000 000 KR TILL
SKOLAN & ÄLDREOMSORGEN!
Vi säljer det kommunala bostadsbolaget AB Alebyggen 
och frigör 500 miljoner kronor till SKOLAN och 
ÄLDREOMSORGEN samt annan positiv utveckling!
 

Vare sig av sociala eller bostadspolitiska skäl finns det 
idag några anledningar att behålla det kommunala 
bostadsbolaget AB Alebyggen med över 2000 hyres-
lägenheter inom Ale kommun som ett helägt bostadsbolag!

AB Alebyggen är ett välskött bostadsföretag, har relativt väl 
underhållna fastigheter och lägenheter som har ett betydligt 
högre marknadsvärde än bokförda värdena – och har en 
mycket stor kassa!

En köpeskilling till ägaren Ale kommun om ca 500 milj 
kr är rimlig. En engångsintäkt för Ale kommun i denna 
storleksordning skapar ett expansionsutrymme om ca 50 
milj kr/år, pengar som Ale-demokraterna vill använda för 
att på alla nivåer möjliggöra en storsatsning på bland 
annat den eftersatta grundskolan i Ale kommun.

I brist på närpolis:

ANSTÄLL KOMMUNALA VÄKTARE!
Ett av de grundläggande fundamenten i ett samhälle är 
och måste vara att garantera medborgarna skydd till liv 
och egendom samt rättsäkerhet. Dessa fundament håller 
undan för undan på att rämna. Allmänhetens förtroende 
för samhällets förmåga att tillhandahålla godtagbart 
skydd minskar för varje ouppklarad stöld, för varje 
oprovocerat våld, för varje gång någon helt oskyldig 
drabbas av den kriminalitet som följer i spåren av bl a 
en underbemannad och ineffektiv polis.

Ale kommun saknar sedan några år egen polisstyrka. 
Pågående brottslighet blir i praktiken omöjlig att göra 
något åt.

Ale-demokraterna vill höja 
säkerheten och skyddet för 
våra medborgare, butiksägare, 
företag, skolor och andra 
offentliga verksamheter att Ale 
kommun anlitar väktare som skall 
patrullera kommunen, speciellt på 
nätter och helger.

Framåt 
eller bakåt?
Du bestämmer den 

14 september!
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Stärk Västra Götaland på den 
internationella kulturscenen
– sök resestipendium från regionens kulturnämnd

Bor du i Västra Götaland 
och arbetar med kultur? 

Då kan du söka  Västra 
 Götalandsregionens 
 resestipendium.  Stipendierna 
kan  delfinansiera 
 resor som stödjer och 
 utvecklar  internationella 
 kultursamarbeten som 
bedöms stärka Västra 
 Götalandsregionen i ett  internationellt perspektiv.

Din ansökan ska vara oss till handa senast 15 september.

Läs mer om våra kriterier och hur du söker på:  
www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendier

ÖPPNAR
30 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 30 Augusti kl 10-13

 

Dagens försäljning går till stöd 
för att hindra spridningen av 

EBOLA i Liberia.

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

10-30%

information

Höstpriser på
GRÄSKLIPPARE

Gäller ej 
beställningsvara

  Göteborgsvägen 94 Älvängen •  0303-74 86 11

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

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f d Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

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

Derome tar över
LILLA EDET. Gekå Bygg-
nadsvaror är sålt.

Ny ägare blir Derome 
Byggvaror & Träteknik, 
som tar över verksam-
heten i Lilla Edet och 
Lödöse från och med 
den 1 september.

– Det låg rätt i tiden, 
säger Sven Karlsson 
som drivit rörelsen 
sedan 1983.

Det var byggmästare Gun-
nar Karlsson som grunda-
de Gekå 1962. Sonen Sven 
Karlsson tog över ansvaret 
drygt 20 år senare och ut-
vecklade verksamheten ef-
ter en idé han snappat upp i 
Österrike.

– Vi hade länge talat om 
att expandera och i Österri-
ke fi ck jag inspiration till hur 
det skulle se ut. En brädgård 
var tungrott på många vis, 
man skulle ha ett ställe där 
man kunde köra igenom och 
lyfta på sitt material. Vi ska-
pade ett byggvaruhus med 
ett brett sortiment, allt som 
behövs vid en byggnation, 
berättar Sven Karlsson.

Gekå blev föregångare i 
branschen när man samlade 
allt under ett tak. Företaget 
har därefter fortsatt att vara 
en stark och respekterad 
aktör på marknaden. Verk-
samheten omsätter drygt 68 
miljoner kronor och har ett 
20-tal medarbetare.

– För mig var det viktigt 
att sälja till ett konkurrens-
kraftigt bolag som kan fort-
sätta att föra verksamheten 
framåt. Derome kan trygga 
framtiden för företaget och 
personalen. Det är en bra 
spelare som kliver in.

Varför säljer du?

– Tiden räcker inte till 
och jag blir inte yngre. Jag 
har haft en plan när jag ska 
börja trappa ner och det är 
nu. Som bekant är jag enga-
gerad i en del bolagsstyrel-
ser och driver dessutom ett 
byggföretag och ett fastig-
hetsbolag, så sysselsättning 
lär jag nog inte sakna, säger 
Sven Karlsson.

Vad har du att säga till 
Gekås trogna kunder?

– Jag hoppas att de ska ge 
Derome samma förtroende 
som jag har upplevt under 
alla år. Samtidigt vill jag pas-
sa på att önska de nya ägarna 
lycka till.

Derome Byggvaror är 
Västsveriges största priva-
ta bygghandlare och har en 
försäljning på över en mil-
jard kronor i Halland och 
Storgöteborg. 

– I och med förvärvet av 

Gekå Byggnadsvaror får 
vi ännu en närservicean-
läggning strategiskt belä-
gen i Göta älvdalen, säger 
Carl-Tore Bengtsson, vd 
Derome Byggvaror & Trä-
teknik AB. 

– Vi tror på regionen och 
det är helt klart att här fi nns 
ett uppdämt behov att bygga. 
Med de företagsetableringar 
som görs, så ökar behovet av 
både bostäder och lokaler. 
Lokaliseringen av anlägg-

ningen kompletterar förvär-
vet av Bjurströms tre anlägg-
ningar på Orust i Uddevalla 
och Lysekil som gjordes tidi-
gare i år. Dessutom växer vi 
samman med Storgöteborg 
och Trollhättan där vi har 
påbörjat byggnation av en 
helt ny bygghandelsanlägg-
ning. Detta gör att vi kan 
serva både befi ntliga kunder 
och nya kunder på ett bra 
sätt, speciellt i de fall där 
kunden har svårt att plane-
ra materialåtgången, säger 
Carl-Tore Bengtsson.

En större ombyggnation 
av anläggningen i Lilla Edet 
kommer att ske efter tillträ-
det. Anläggningen kommer 
att vara ombyggd till nästa 
vår. Namnbyte sker under 
hösten till Derome Byggva-
ror.

JONAS ANDERSSON

– Sven Karlsson säljer Gekå Byggnadsvaror

 Sven Karlsson har drivit Gekå Byggvaror sedan 1983. Nu 
 har han sålt bolaget till Derome Byggvaror och Träteknik AB  
 som tar över verksamheten från den 1 september. 

Anläggningen i Lödöse ingår också i Deromes förvärv av Gekå Byggnadsvaror.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

För mig var det 
viktigt att sälja 
till ett konkur-
renskraftigt 

bolag som kan fortsätta 
att föra verksamheten 
framåt. Derome kan 
trygga framtiden för fö-
retaget och personalen.
SVEN KARLSSON
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påbörjat byggnation av en 
helt ny bygghandelsanlägg-
ning. Detta gör att vi kan 
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JONAS ANDERSSON

– Sven Karlsson säljer Gekå Byggnadsvaror

 Sven Karlsson har drivit Gekå Byggvaror sedan 1983. Nu 
 har han sålt bolaget till Derome Byggvaror och Träteknik AB  
 som tar över verksamheten från den 1 september. 

Anläggningen i Lödöse ingår också i Deromes förvärv av Gekå Byggnadsvaror.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

För mig var det 
viktigt att sälja 
till ett konkur-
renskraftigt 

bolag som kan fortsätta 
att föra verksamheten 
framåt. Derome kan 
trygga framtiden för fö-
retaget och personalen.
SVEN KARLSSON

Mikael Berglund (M) Rose-Marie Fihn (FP)

Sune Rydén (KD)Elena Fridfelt (C)

Gemensamt har vi
vänt trenden

för Ale!
Bättre näringslivsklimat  
+ 166 placeringar

Bättre kvalitet
i Äldreomsorgen

Bättre Bo-index

Huspriserna i Ale  
ökar mest i hela regionen

Utökat stöd
till föreningslivet



på trottoaren så att andra 
bilar ska kunna ta sig förbi, 

men vad innebär det för bar-
nen? De tvingas ut i vägba-

nan. Gångbanan är till för 
att för att barnen tryggt och 

enkelt skall kunna ta sig till 
skolområdet och inte till för 
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DET SOCIALLIBERALA ALTERNATIVET I ALE!

Rose-Marie Fihn Klas Nordh

Rose-Marie Fihn:

”Liberalismen betraktar alla 
människor som jämlikar men 
inte som lika.”

Klas Nordh:

”Alla är unika och ska oavsett 
bakgrund eller styrka få  

möjligheter att utvecklas.”

 Statligt ansvar för sjukhusvården

 Rättvis sjukvård från Ale till Haparanda

 Enhetlig och jämlik sjukvård i hela landet

Sverige kan 
genomföra århundradets 
sjukvårdsreform.
Vi vill utöka 
patient- 
säkerheten  
i Sverige

Ale och Lilla Edet
www.ale.kristdemokraterna.se

ALE. Skolorna har bör-
jat.

Det får Ale kommun 
och representanter från 
de olika vägförening-
arna att gå ut med en 
gemensam uppmaning 
till föräldrarna.

– Ni som kör era barn 
till skolan måste lätta på 
gasen och vara försikti-
ga, säger infrastruktur-
chef Pernilla Rokosa.

Det är ingen hemlighet att 
skjutsande föräldrar utgör 
en riskfaktor för de barn som 
går eller cyklar till skolan.

– Det är genomgående för 
alla skolor i kommunen även 
om problemen ser lite olika 
ut, säger Pernilla Rokosa.

– Många föräldrar som 
skjutsar sina barn till skolan 
skapar farliga situationer 
utan att de är medvetna om 
det. De parkerar exempelvis 

Lätta på gasen!
– Föräldrar 
uppmanas till 
försiktighet

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Kommunens tjänstemän och Vägföreningarnas representanter är rörande överens om att trafiksituationen vid Ales skolor måste 
förbättras, så att ingen allvarlig olycka inträffar. Från vänster Ivar Alvarsson, Skepplanda Vägförening, Göran Svensson, Nol-Ala-
fors Vägförening, Jan Peter Eldh, Älvängens Vägförening, Pernilla Rokosa, infrastrukturchef, Mikael Fischer, Bohus-Surte Vägfören-
ing samt Beata Åhall, trafikingenjör.

att föräldrar tryggt skall par-
kera sina bilar där vid av- och 
påstigning, säger trafi kin-
genjör Beata Åhall.

NTF Väst gör regelbund-
na mätningar vid skolorna 
och statistiken är nedslåen-
de. 30-gränsen respekteras 
dåligt.

– Många kör sakta till sko-
lan, men sedan är det full fart 
därifrån för att hinna i tid till 
jobb och annat. Det innebär 
en risk för alla de oskyddade 
trafi kanter som är på väg till 
skolan, säger Ivar Alvarsson 
från Skepplanda Vägfören-
ing.

– Det handlar om att få till 
en attitydförändring. Det går 
att bygga bort en del faror 
med gång- och cykelvägar, 
vilket sker kontinuerligt i 
kommunen. Bilförares be-
teende rår vi dock inte över. 
Alla måste hjälpas åt och ta 
sitt ansvar, säger Pernilla 
Rokosa.

– Man bör ställa sig frågan 
om det verkligen är nöd-
vändigt. Det kanske går att 
släppa sitt barn på en annan 
plats, som ligger en eller ett 
par hundra meter från skol-
området. På så sätt förbättras 
trafi kmiljön utanför skolan, 
avslutar Mikael Fischer från 
Bohus-Surte Vägförening.

TILLSAMMANS 

FÖRBÄTTRAR 

VI ALE!

Kom med dina frågor och funderingar 
till din moderata företrädare

följande ställen:

Förtidsrösta!

VI 
BJUDER 

PÅ KAFFE 
OCH 

BULLE!
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FÖR DIG SOM TYCKER 
MILJÖ, SKOLA OCH 

ARBETE ÄR VIKTIGT!

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

Centerpartister på besök. Elena Fridfeldt, Åke Niklasson och Boel Holgersson gjorde ett företagsbesök 
hos Helen Torstensson på Ale Hemstäd i Nol.

För Helen betyder Rut nästan allt
NOL. Ale Hemstäd sys-
selsätter 13 personer.

Om RUT-avdraget tas 
bort försvinner 75% av 
verksamheten.

– Det vore förödande 
och just osäkerheten 
runt RUT gör att jag nu 
avvaktar valutgången, 
säger företagaren Helen 
Torstensson.
Innan RUT-avdraget inför-
des för hushållsnära tjänster 1 
juli 2007 fanns det få företag 
i branschen. Från 2009 till 
2013 har antalet företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster 
ökat från 11 till 37.
– Reformen är helt självför-
sörjande och har gjort svarta 

jobb vita. Det är inte hel-
ler som så att avdraget bara 
nyttjas av familjer med höga 
inkomster. En kartläggning 
visar att det är smårbarnsfö-
räldrar med 32 000 kronor i 
månaden eller mindre som 
främst använder RUT, säger 
Elena Fridfeldt (C), som 
tillsammans med partikamra-
terna Boel Holgersson och 
Åke Niklasson hälsade på 
hos Helen Torstensson på Ale 
Hemstäd i Nol i onsdags.
I juni 2010 bestämde hon sig 
för att starta eget. Behovet av 
hemstäd visade sig stort och 
redan efter tre veckor fi ck hon 
göra sin första anställning.

– Idag är vi 13 anställda, 
heltid- och deltid, men för-

svinner RUT-avdraget går 
jobben förlorade. Det är 
mycket som står på spel, anser 
Helen Torstensson.

Boel Holgersson som tror 
på fortsatt Alliansstyre hoppas 
istället på en utveckling.

– I Ale skulle jag gärna se 
att vi delar upp LOV:en så att 
omsorg och service blir två 
skilda delar. Idag är det sam-
ma företag som utför båda 
tjänsterna. Hade vi delat upp 
städning för sig hade till ex-
empel Helens företag kunnat 
stå till förfogande.

Än så länge är det bara 
Vänsterpartiet som öppet 
deklarerat att de vill avveckla 
RUT.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Lödöse
Nödinge

Central villa med stor tomt!

Välkommen till denna välplanerade villa i centrala 

med gångavstånd till pendeln mot Gbg/Trollhättan. Villan är i gott skick men erbjuder 
ändå stora möjligheter till egen prägel. Ett mycket prisvärt och trivsamt boende som 
absolut ska ses på plats!  72+72 kvm.

Trivsamt hus med lantligt läge!

Välkommen till detta trivsamma hus från 2007 
med perfekt lantligt läge tio minuter till Ale torg. 
Huset byggdes på en äldre timmerstomme och erbjuder otroligt mycket charm. 
Dubbelgarage med separat lägenhet om ca 60 kvm. Pefekt för verksamhet eller 
generationsboende. Rejäl tomt. Huset ska upplevas på plats! 130+5 kvm.

Pris 1.100.000:- som utgångspris.  
Visas 4/9. Tingbergsvägen 16.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.500.000:- som utgångspris.  
Visas 7/9. Damma 412.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  henrik@axelssonsfast.se

TVÅ PAR TILL 
PRISET AV ETT

DU FÅR DET ANDRA PARET PÅ KÖPET!

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

SE VÅR STORA  ANNONS PÅ SIDA 16

 

facebook.com/titbitsmyway

Vinnarbutiken!
Kaffe 5:-
Korv med bröd 5:-
Mjukglass!

Lösgodis 390
kr/hg 

MR  JohanssonsRESTAURANG

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

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

Måndag–fredag 8.30–19.00 
Lördag 9.00–14.00

Apoteket
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HALVA 
REAPRISET

REAFINAL

TORSDAG, FREDAG, LÖRDAG

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 
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TVÅ PAR –
      ETT PRIS!

ÄLVÄNGEN. Förra veck-
ans skyfall medförde 
översvämningar på sina 
håll i Ale. 

Bland annat fick rädd-
ningstjänsten rycka ut 
till Röda Korsets second 
hand-butik på Göte-
borgsvägen.

– Alla golv måste 
brytas upp och nu får 
vi hålla verksamheten 
stängd tills vidare, säger 
Christina Ekstrand.

Den rikliga nederbörds-
mängd som föll över Västs-
verige i förra veckan medför-
de bland annat översvämning 

i Röda Korsets källarlokal i 
Älvängen. Räddningstjäns-
tens personal gjorde sitt yt-
tersta för att begränsa skad-
orna och arbetade med en 
vattendammsugare.

– Hela lokalen var vatten-
fylld. Fastighetsägaren får 
nu bryta upp alla golv. För-
hoppningsvis kan vi öppna 
en liten del av lokalen om 
två-tre veckor, men det åter-
står att se, säger Christina 
Ekstrand.

Kläder förstördes i sam-
band med översvämningen, 
men porslin och andra ting 
är intakt.

– Under tiden som reno-
vering sker av lokalen har 

vi inte möjlighet att ta emot 
kläder och gods, avslutar 
Christina Ekstrand.

JONAS ANDERSSON

Översvämning i Älvängen

– Röda Korset tvingas stänga
Räddningstjänstens personal gjorde sitt yttersta för att begränsa skadorna i Röda Korsets lokal.

Christina Ekstrand på Röda 
Korset tvingas konstatera att 
second hand-butiken Kupan på 
Göteborgsvägen i Älvängen får 
hålla stängt tills vidare.
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HALVA 
REAPRISET

REAFINAL

TORSDAG, FREDAG, LÖRDAG

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.
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VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

/KG6990

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59 /ST

FÄRSK LAXFILÉ

79:-/KG

/KG5990
NÖTFÄRS

PRINSESS-

TÅRTA 6 BITAR

:-89/ST

ÄLVENS  
GROVA

:-19/ST

FÄRSK TORSKFILÉ

5 FÖR 

89:-TVÄTTMEDEL 
SKÖLJMEDEL  
VIA COMFORT

99:-
/ST

HEL SÄCK LAMBI

MELON Cantaloupe, galia
och honungsmelon

15:-/KG

5:-/ST

15:-/ST

2
LITER

SKALDJUR TILL  

LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 

FACEBOOK OCH 

SE BILLIGASTE 

PRISET DÄR.

/KG4990
SKINKSTEK
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Det satt hårt inne, men nu är F O Peterson & Söner med vd Jonas Steen i spetsen i full gång med att färdigställa visionen om Green Village. Ett Sverigeunikt bostadsprojekt som bär miljöflaggan högt. 
De tre första punkthusen reser sig snart över Keillers damm och kommer få en oslagbar utsikt över Göta älv. 38d lägenheter ska vara inflyttningsklara hösten 2015.

Hantverk. En stilren mur som ska led-belysas leder upp trafiken 
till platån där de tre första punkthusen nu byggs.

Grunden är lagd för punkthusen, nu väntar byggherren på be-
tongstolarna. Green Village är i full gång.

Det våras för Green Village
– Nu förverkligas äntligen det unika bostadsprojektet i Surte
SURTE. 8 juli 2014 blev 
dagen D eller GV om ni 
så vill.

Då passerade Green 
Village 70% sålda lägen-
heter och banken bevil-
jade fullt byggkreditiv.

– Fantastiskt skön 
känsla. Det har varit 
oerhört frustrerande att 
inte komma loss, säger F 
O Peterson & Söners vd 
Jonas Steen.

Nu reser sig Sveriges grö-
naste punkthus vid natur-
sköna Keillers damm i Surte. 
Det råder full aktivitet på 
byggarbetsplatsen och F O 
Peterson & Söner som har 
satsat många miljoner i pro-
jektet kan andas ut.

– Det är klart att det har 
varit pressande. Totalt ta-
lar vi om en investering på 
fl era hundra miljoner kro-
nor. Green Village är unikt 
på många sätt och målet att 
leva upp till Boverkets hög-
sta miljöcertifi ering har ställt 
stora krav. Samtidigt har vår 
gröna stämpel varit det bästa 
säljargumentet. Människor 

vill gärna ha ett hållbart bo-
ende och vi har tagit hänsyn 
till miljön både när det gäller 
val av material och utrust-
ning. Dessutom blev vi den 
första byggarbetsplatsen som 
försörjs med grön el, säger 
Jonas Steen.

Banken krävde att 70% av 
lägenheterna var tecknade 
innan byggkreditivet bevil-
jades.

– Det är tufft att sälja så 
mycket innan du har något 
att visa upp, men till sist så 
gick det. Nu färdigställer 
vi de tre första punkthusen 
med totalt 38 lägenheter. Vi 
börjar längst ut på bergen 
och backar oss sedan ut ur 
området för att störa så lite 
som möjligt. Samtidigt star-
tar vi radhusförsäljningen på 
allvar. Längst nere vid foten 
på det vi kallar Green Village 
kommer vi ha första infl ytt-
ning i juni 2015. Punkthusen 
ska stå klara under hösten 
samma år, berättar Jonas 
Steen.

Skulle allt ha gått som 
planerat skulle den första 
infl yttningen redan ha ägt 
rum, men konjunkturläget 
missbedömdes liksom inför-
säljningen av Surte.

– Ja, som boendeort kling-

ar det inte lika bra som Pixbo 
och Mölnlycke. Få känner 
till att det går pendeltåg och 
att avståndet från Göteborgs 
centrum är dryga tio minu-
ter. Hemligheten har varit 
att få hit intressenterna. Det 
är när de upptäcker närheten 
till stan och den gröna natu-
ren samtidigt som vi blir ett 
attraktivt alternativ, menar 
Jonas Steen och fortsätter:

– Nu måste vi återvinna 
förtroendet. Det är aldrig 
bra när det drar ut på tiden, 
men vi kommer att förverk-
liga allt som vi har sagt fast 
det tog tyvärr längre tid att 
lösa fi nansieringen. Resulta-
tet – och det är ju trots allt 
det viktigaste – kommer bli 
helt fantastiskt.

 
Äger sin egen energi

Köparna kommer även att 
äga sitt eget elcertifi kat, vil-
ket betyder att de boende i 
princip äger sin egen energi 
som levereras från ett vind-
kraftverk i Värmland.

– Driftskostnaderna blir 
de lägsta tänkbara och lägen-
heterna har inget annat än 
Led-belysning, säger Jonas 
Steen.

Beskedet om att Green 
Village fått klartecken att 

färdigställa byggnationen vid 
Keillers damm har mottagits 
positivt av hela samhället.

– Intresset har varit stort 
från ortsborna, även om de 
inte har planerat att fl ytta 
hit. 121 nya bostäder bety-
deren stor infl yttning, vilket 
betyder bättre underlag för 
butikerna, skolorna och da-
gis.

Trots att hösten är i an-
tågande våras det för Green 
Village.

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Peters-
son förverkligar ett unikt 
boendekoncept i södra 
Surte vid natursköna Keil-
lers damm. Hållbarhet och 
miljön har stått i centrum i 
valet av material och kon-
struktion. Hushållen kom-
mer att ha ursprungsgaran-
terad el från vindkraftverk, 
bergvärme och varmvatt-
net värms med solenergi. 
Green Village blev den 
första byggarbetsplatsen 
med grön byggel genom ett 
samarbete med Ale El. När 
området är färdigbyggt ska 
det fi nnas 91 lägenheter, 
21 radhus och 9 villor.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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SURTE. Pendeltåget har 
satt Ale på kartan, nu 
gäller det att skörda 
frukterna anser arkitekt 
Olle Skoglund.

Därför presenterar 
han nu konkreta planer 
på 344 student- och 
ungdomslägenheter i 
Surte.

– Det skulle få många 
positiva effekter för 
såväl orten Surte som 
för ungdomar i Ale och 
även för Göteborgs stu-
denter, menar Skoglund.

Olle Skoglund, 76 år ung, har 
fortfarande ingen brist på vi-
sioner och idéer för samhälls-
byggnadens utveckling i Ale 
med betoning på de södra de-
larna. I dagarna presenterar 
han konkreta förslag på hur 
totalt 344 student- och ung-
domslägenheter kan byggas 
på gångavstånd till Alepen-
deln. Han hoppas få med sig 
sin samarbetspartner, PEAB, 
i projektet och självklart mar-
kägaren Ale kommun.

– I centrala Surte är grun-

didén att bygga mindre lä-
genheter, friggebodar i en 
radhuslösning, på pelare. Det 
ska ske på centralt asfalterade 
ytor, förslagsvis kommunala 
parkeringsplatser som dock 
inte kommer att försvinna 
utan bli kvar under lägenhe-
terna.  På parkeringsplatsen 
vid Glasbruksmuseet kan 
man få plats med 48 lägenhe-
ter, utan att någon p-plats går 
förlorad. Likaså bakom Kon-
sum. Där får vi in 39 ung-
domsbostäder och dagens 69 
parkeringsplatser blir 93 om 
vi bara ritar om dem. Den sis-
ta tomten är vid den tidigare 
brandstationen, berättar Olle 
Skoglund.

Sedan tidigare har han 
presenterat ett projekt där 
silosarna och området därom 
bland annat förvandlas till 
108 student- och ungdomslä-
genheter. 

Kan halveras
– Jag har ritat in dem på en 
rad längs Sporres industri-
område och ner mot kyrkan. 
En fantastisk miljö, men jag 
förväntar mig att berörd mar-
kägare kommer överklaga 
och hälften av lägenheterna 
kanske aldrig blir förverkliga-
de, redögör Skoglund.

Satsningen skulle göra en 
stor social nytta med tanke på 
bristen på billiga lägenheter, 
men skulle också ge Surte 
centrum nytt liv och bidra 
till ett bättre underlag för 
butiker och serviceföretag. 
Dessutom menar Skoglund 
att lägenheterna kan byggas 
mycket klimatsmart.

– Min tanke är att byggna-
tionen sker helt i trä, limträ 
och plywood som är det mest 
miljövänliga. Bullernivån 
regleras med en loftgång ut 
mot väg och järnväg, förkla-
rar Skoglund som redan har 
kalkylen klar.

– En hyresrätt kommer att 
ligga på runt 2800 kr/mån 

med en boyta om 23 kvm. 
Det unika är att den byggtek-
niska ytan är mindre än själva 
boytan, tack vare att lägenhe-
terna kommer att ha högt i 
tak med utrymme för ett loft. 
Att hålla nere hyran är den 
stora utmaningen och därför 
måste vi våga tänka nytt.

Han är mycket förhopp-

ningsfull till att skisserna änt-
ligen ska få lämna ritbordet 
och förverkligas.

– PEAB är mycket positiva 
och mina samtal med Jan A 
Pressfeldt (AD) och Tyrone 
Hansson ordförande respek-
tive vice ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden har 
båda välsignat idéerna.
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...och Skoglund vill bygga centralt

Olle Skoglund hävdar att student- och ungdomslägenheter borde vara nästa stora satsning i centrala Surte. Behovet är stort och 
dessutom skulle satsningen förbättra förutsättningarna för handel och service i samhället. Skoglunds idé är att bygga lägenheterna 
på redan asfalterade ytor, som vid Glasbruksmuseet, men konstruktionen är bättre än så. Lägenheterna ska vila på pelare, vilket gör 
att inga parkeringsplatser går förlorade, de hamnar istället under på ett carport-liknande sätt. 

– Konkreta planer på 
344 studentlägenheter

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

UNGDOMSBOSTÄDER 
I SURTE

Silosarna: 108.
Glasbruket: 48.
Pendelparkeringen: 48
Bakom Konsum: 39.
Gamla brandstaionen: 53.
Vid Hotel Surte: 48.
TOTALT: 344 lägenheter

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

REA
1199:-

REA REAEXTRA SÖNDAGS- 
ÖPPET 31 AUG  
11.00-14.00

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ 
WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

VÄLKOMNA!
ÄLVÄNGENS CYKEL

NU ÄVEN
WEBSHOP!

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

REA
3399:-

SCOTT VOLTAGE YZ30 2014
Ny 6061 aluminiumram.
Fjädrande framgaffel suntour xcm 100mm  
slaglängd, 24-vxl shimano altus,  
mekaniska skivbromsar.  
Ramhöjder S-M-L. Rek pris 5295:-

SCOTT SUB 30
Aluminiumram, hydrauliska skivbromsar
27-vxl shimano acera,  
ramhöjder M-L
Rek pris 6995:- 

REA 4199:- REA 5499:-
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Lördag 23 augusti
Singelolycka
Strax före klockan elva 
inträffar en trafikolycka på 
gamla E45 mellan Lödöse 
och Alvhem. Det är en sing-
elolycka med motorcykel. 
Föraren avförs till sjukhus 
med okända skador. 

Skadegörelse i form av 
brand rapporteras från Södra 
Trolleviksvägen i Nödinge. 
Okänd gärningsman tänder 
eld på ett sopförråd. Förrå-
det brinner ner och ett okänt 
antal cyklar förstörs.

Söndag 24 augusti
Personrån
På Albotorget blir en kvinna 
rånad av två män. Händelsen 
inträffar strax efter mid-
natt. Männen tar kvinnans 
smycken, telefon och kon-
tanter. Inga personskador 
uppges. Målsägande är född 
1982 och hemmahörande i 
Skepplanda.

Högsommar för getingar –inte minst i Skepplanda

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

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 1 259
kvm. EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen 29.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 161 + 48 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 280 000 kr/bud. TOMT 1 568
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Alingsåsvägen 39.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 7 rok, 195 + 91 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 480 000 kr/bud. TOMT 348 kvm.
Humlegången 17. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 280 000 kr/bud. TOMT 763 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Kullens Väg 1. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 95 + 53 kvm
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VARUDEKLARERAT*

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

ALE KILANDA 3 rok, 35 + 5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud.
EP 100 kWh/m²/år. Skjutsvägen 13. ALE Sandra Andersson
0303-211036.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 1 409
kvm. EP G. VISAS Ring för tidsbokning. Rished Mellangård
220. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ALAFORS 4 rok, 76 + 50 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 729 kr/
månad. EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 7 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 3 rok, 65,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 1 006
kvm. EP B. VISAS Ring för tidsbokning. Tävlingsvägen 6.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 8 rok, 181 + 87 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS kr/bud. TOMT 1 283 kvm. EP B.
Sjövallavägen 112. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 4 rok, 93 + 78 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 260 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 39. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 6 rok, 134 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 2 057 kr/
månad. EP 146 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skolvägen 5 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 1 rok, 26 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

Det varma vädret medförde 
en riktig getingsommar i år. 
Saneringsföretagen har haft 

bråda dagar när semestrande 
alebor vänt hem och upp-
täcker getingbon på tak och 

vindar. Per-Arne Lidarp, tog 
saken i egna händer.

– Jag sprutade in myrr ge-
nom öppningen till holken. 
Det var effektivt, men första 
gången jag reste stegen mot 
trädet blev jag attackerad, be-
rättar Per-Arne som till sist 
fi ck ner holken.

– De hade lyckats bygga ett 

femvåningshus och jag tyck-
te det var passande i valtider 
(skratt).

Per-Arne jobbar som 
fastighetstekniker på sektor 
Samhällsbyggnad i Ale kom-
mmun, och kan lugna oroliga 
föräldrar att skolorna är för-
skonade.

– Ja, kommunens fastighe-
ter har klarat sig bra i år!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. Sommarens värmebölja i all ära, det 
fi nns en baksida.

Med hettan kommer också mindre välkomna 
gäster såsom getingar.

– Det surrade i trädet hemma och det visade sig 
att de byggt ”höghus” i fågelholken, säger Per-Arne 
Lidarp, Skepplanda.

Getingar som satsar på höghus!
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Lördag 23 augusti
Singelolycka
Strax före klockan elva 
inträffar en trafikolycka på 
gamla E45 mellan Lödöse 
och Alvhem. Det är en sing-
elolycka med motorcykel. 
Föraren avförs till sjukhus 
med okända skador. 

Skadegörelse i form av 
brand rapporteras från Södra 
Trolleviksvägen i Nödinge. 
Okänd gärningsman tänder 
eld på ett sopförråd. Förrå-
det brinner ner och ett okänt 
antal cyklar förstörs.

Söndag 24 augusti
Personrån
På Albotorget blir en kvinna 
rånad av två män. Händelsen 
inträffar strax efter mid-
natt. Männen tar kvinnans 
smycken, telefon och kon-
tanter. Inga personskador 
uppges. Målsägande är född 
1982 och hemmahörande i 
Skepplanda.

Högsommar för getingar –inte minst i Skepplanda

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 1 259
kvm. EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen 29.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.
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ACCEPTERAT PRIS 2 280 000 kr/bud. TOMT 1 568
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Alingsåsvägen 39.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 7 rok, 195 + 91 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 660 000 kr/bud. TOMT 6 979 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Kilanda 190. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE KILANDA 3 rok, 35 + 5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud.
EP 100 kWh/m²/år. Skjutsvägen 13. ALE Sandra Andersson
0303-211036.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 1 409
kvm. EP G. VISAS Ring för tidsbokning. Rished Mellangård
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 729 kr/
månad. EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 7 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.
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ACCEPTERAT PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 2 057 kr/
månad. EP 146 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

Det varma vädret medförde 
en riktig getingsommar i år. 
Saneringsföretagen har haft 

bråda dagar när semestrande 
alebor vänt hem och upp-
täcker getingbon på tak och 

vindar. Per-Arne Lidarp, tog 
saken i egna händer.

– Jag sprutade in myrr ge-
nom öppningen till holken. 
Det var effektivt, men första 
gången jag reste stegen mot 
trädet blev jag attackerad, be-
rättar Per-Arne som till sist 
fi ck ner holken.

– De hade lyckats bygga ett 

femvåningshus och jag tyck-
te det var passande i valtider 
(skratt).

Per-Arne jobbar som 
fastighetstekniker på sektor 
Samhällsbyggnad i Ale kom-
mmun, och kan lugna oroliga 
föräldrar att skolorna är för-
skonade.

– Ja, kommunens fastighe-
ter har klarat sig bra i år!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. Sommarens värmebölja i all ära, det 
fi nns en baksida.

Med hettan kommer också mindre välkomna 
gäster såsom getingar.

– Det surrade i trädet hemma och det visade sig 
att de byggt ”höghus” i fågelholken, säger Per-Arne 
Lidarp, Skepplanda.

Getingar som satsar på höghus!
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YARIS HYBRID ACTIVE
Månadskostnad från

1.487 kr*

ORDINARIE PRIS: 175.900 KR 
KAMPANJPRIS: 167.900 KR 

YARIS 1,33 ACTIVE
Månadskostnad från

1.325 kr*

ORDINARIE PRIS: 153.900 KR 
KAMPANJPRIS: 137.900 KR 

PREMIÄR FÖR NYA 

TOYOTA YARIS ÖPPETHELG
LÖRDAG-SÖNDAG KL 11-15

30-31 AUGUSTI

KAMPANJPRISERNA GÄLLER TOM 31 DECEMBER OCH KAN EJ KOMBINERAS MED AVTAL OCH ÖVRIGA RABATTER. *FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES, EXEMPEL PÅ FÖRDELSLÅN36 MÅNADER, 30 % KONTANT/INBYTE, 45 % RESTSKULD OCH RÖRLIG INTRODUK-
TIONSRÄNTA/ORD. RÄNTA. INTRODUKTIONSRÄNTA 3,95 % GÄLLER NYA YARIS HYBRID OCH KREDITANSÖKNINGAR MED FÖRDELSLÅN, 36 MÅNADER T.O.M 15 SEPTEMBER 2014. ORD. RÄNTA 5,49 % JULI 2014. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA 
FÖR YARIS 1,33 ACTIVE ÄR 6,68 % OCH FÖR YARIS HYBRID ACTIVE 4,87 %. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 VID BLANDAD KÖRNING 3,3-5,1 L/100 KM OCH 75-119 G/KM. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA PRISÄND-
RINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.

En händelserik premiärhelg. 
Nu i helgen är det premiär för nya Toyota Yaris, uppdaterad med kaxigare 
design, ny stilren interiör och många smarta funktioner. 

Dessutom har vi spännande gästutställare

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70   www.toyotakungalv.se

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

RÄNTAYARIS HYBRIDT.O.M 15 SEP

3,95%

www.citroen.se

SVERIGEPREMIÄR
KOM OCH UPPLEV NYA CITROËN C4 CACTUS

TANKA OCH KÖR 
– PRIVATLEASING
1.995:-/MÅN. 
0:- KONTANT! INKL. SERVICE.

FRÅN 139.900:-

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Välkommen in och få ännu fler nyheter, spännande erbjudanden och en lockande låg ränta.
VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 29-31 AUGUSTI

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal och rabatter. Bränsleförbrukning bl. körning 3,5-4,6 l/100 km, utsläpp 92-105 g CO2/km. ”Tanka och Kör” avser privatleasing via Citroën 
Finans hos deltagande återförsäljare, kontraktslängd 36 mån/4500 mil. Ytterligare månadskostnad tillkommer för eventuella tillval. Inga upplägg och aviavgifter tillkommer. Övermil debiteras med 10 kr milen. Max 500 övermil, se övriga villkor på citroen.se.

Solbräckegatan 25,  
Vardagar 9 -18,  Lördagar 10 -14,  
0303- 20 94 40, www.hurtigsbil.se

Lördag  
10-14
Söndag  
11-15
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VAL 2014 
SENIORTRÄFF

Alla hjärtligt välkomna!

Gert-Inge  
Andersson, 

Regionstyrlesens 
ordförande

Jim Aleberg,  
Regionkandidat

Paula Örn,  
Kommunalråd

Monica  
Samuelsson,  

Ordförandekandidat 
vård och omsorg

SJUKVÅRD
PRIMÄRVÅRD

FOLKHÄLSA
KOLLEKTIVTRAFIK

ALE APPELLER

MÅNDAG 1 SEP KL 15.00  
I ALE KULTURRUM, 

 NÖDINGE (Ale Gymnasium)

JAN SIKKING TRIO 
UNDERHÅLLER

Seniorutskottet

Mer
än
bara
lokal-
tidning
Printshop
Film
Webb
Reklam

Sm
s:

a 
DJ

UR
 ti

ll 
72

12
0 

fö
r 

in
fo

rm
at

io
n.

w
w

w
.d

ju
re

ns
ra

tt.
se

  I
 0

8-
55

5 
91

4 
00

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Välkomna!

KOMMUNENS MAT  
OCH KULTURFESTIVAL

Lördagen den 30/8
Kl 9.00-16.00

Kulturrum/ fd gymnasiet
  

SENIORUTSKOTTET
Trygghet i fokus med 

Paula Örn
och Hans Hellman
Torsdagen den 4/9

Kl 10.30-12.00
Folketshus i Nol

LÖDÖSE. En gång om 
året får motornostal-
gikerna sitt lystmäte i 
Lödöse.

I lördags var det äntli-
gen dags.

– Så kul att komma 
hit, träffa likasinnade 
och se alla fi na gamla 
klenoder, konstaterade 
Erling Andersson från 
Älvängen.

Erling Andersson var själv 
på plats för att visa upp sin 
egenbyggda Kawasaki, som 
tilldrog sig ett stort intresse 

bland besökarna.
– Den har 44 år på nack-

en, förklarade Erling som 
hade transporterat sin ögon-
sten på släpkärra till Lödöse.

– Men det är nog dags att 
provköra den snart, skrattade 
Erling.

Motornostalgisk dag 
arrangeras av Göteborgs 
Motorhistoriska Klubb, 
Stödföreningen för Lödöse 
museum och Lödöse muse-
um. Detta var sjätte året i rad 
som motorentusiaster fi ck 
anledning att samlas utanför 
Lödösehus. Under dagen 
bjöds också bakluckeloppis 
och musikunderhållning 
samt att besökarna kunde gå 
en poängpromenad.

Erling Andersson från Älvängen var en av utställarna på Motor-
nostalgisk dag i Lödöse. Han visade upp sin egenbyggda Kawa-
saki.

Många passade på att fynda i samband med den bakluckeloppis 
som arrangerades på parkeringen vid Lödösehus.

En gammal klenod från förr.

Motorentusiasterna fick sitt lystmäte i Lödöse under några 
timmar på lördagen.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Motorentusiaster samlades i Lödöse
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LÖDÖSE. En gång om 
året får motornostal-
gikerna sitt lystmäte i 
Lödöse.

I lördags var det äntli-
gen dags.

– Så kul att komma 
hit, träffa likasinnade 
och se alla fi na gamla 
klenoder, konstaterade 
Erling Andersson från 
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Erling.
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anledning att samlas utanför 
Lödösehus. Under dagen 
bjöds också bakluckeloppis 
och musikunderhållning 
samt att besökarna kunde gå 
en poängpromenad.

Erling Andersson från Älvängen var en av utställarna på Motor-
nostalgisk dag i Lödöse. Han visade upp sin egenbyggda Kawa-
saki.

Många passade på att fynda i samband med den bakluckeloppis 
som arrangerades på parkeringen vid Lödösehus.
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Motorentusiasterna fick sitt lystmäte i Lödöse under några 
timmar på lördagen.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Motorentusiaster samlades i Lödöse

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på  
Facebook

Vi erbjuder både fasta och rörliga elavtal till förmånliga priser! 

Besök vår hemsida www.aleel.se/elavtal eller kontakta vår kundservice på 0303-33 24 00  
Vi har öppet alla vardagar mellan kl 07.00 och 16.00!

Valår 2014 
Välj ditt lokala elhandelsföretag!

Super
www.aleel.se

Gör ditt val 

redan idag, 

kryssa Ale El!
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KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 01  www.kongahallabil.se
Vard 9–18

Subaru Forester 2.0D SX
2012, dragkrok, 995 mil. ............................259.900 kr
Subaru WRX STI 
2010, 9098 mil ................................................ 219.900 kr
Saab 9-5 Vector 2.0 TiD4 
2010, 160hk, Aut, 5790 mil ...................... 209.900 kr
Chevrolet Matiz 0.8 51 hk 
2009, 6900 mil ................................................... 39.900 kr
Nissan Qashqai +2 1.6 dCi 4x4 
(130 hk), 2011, 3868 mil ............................ 219.900 kr
Opel Corsa 1.2 Enjoy 5 dörrars, 85 hk
2011, 3451 mil, Ecoflex  ................................. 89.900 kr
Volvo XC60 D AWD SUMMUM
2012, Aut,7880 mil ........................................ 289.900 kr
Volvo V50 1.8F
125hk, 2009, 7600 mil ................................ 109.900 kr
Opel Corsa 1.2 Enjoy 3 dörr 
2006, 12650 mil ................................................ 39.900 kr
Volkswagen Scirocco TSI 160
2014, 29 mil...................................................... 249.900 kr
Citroën C3 1,6 HDI
110 hk, 2009, 9203 mil.................................. 56.900 kr

Kontantinsats / inbytesbil 20%. Ränta 4,95%, 72 mån.
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PRISET!

Välkommen in!Givetvis så har vi fler BRA begagnade bilar hos oss!

SÅLD!

SÅLD!

BIOGASSTATION OCH 
LADDSTOLPAR I ALE

Ta dig fram mitt i naturen
Tillhör du dom som 
gillar att titta på televi-
sionens naturprogram, 
men är alldeles för slö 
för att planera en egen 
expedition? 

Det är ju så mycket 
smidigare att vara ”mitt 
i naturen” med hjälp av 
fj ärrkontrollen. 

Men nu fi nns det inga 
undanfl ykter längre. 

Toyota tar dig näm-
ligen med till djur- och 
växtriket utan att fl åset 
påverkas. 

Men se upp för 
stubbar och stenar - för 
vem vill göra åverkan 
på en Land Cruiser för 
709 900 kronor?  

I varje människa brinner en 
eld, en sprakande lägereld. 
Vildmarkslivet blir populä-
rare för varje år och kanske 
är det förklaringen till ter-
rängbilsboomen. Lusten att 
bestiga bergspass, ratta runt 
i gyttjebad och korsa stor-
stadsdjungeln lockar varje år 
tusentals svenskar att köpa 
sig en ”skogsmulle”. Frå-
gan är om nya Toyota Land 
Cruiser 150 klarar mulles-
kolan? 

Vilse i kupén
Det sägs att varenda avkrok 
på moder jord har haft be-
sök av en Land Cruiser och 
med tanke på att sju miljo-
ner exemplar sålts världen 
runt de senaste sextio åren 

så är det säkert sant. För tar 
man sig inte fram med den-
na fyrhjulsdrivna mastodont 
så kvarstår bara fl yget som 
alternativ – eller snöskoter. 
Faktum är att Land Cruiser 
används som observatörsbil 
på Sydpolen. 

Det gäller nämligen att 
hålla huvudet kallt när man 
forcerar den maximala längs- 
och sidolutningen på 42 gra-
der. Interiören bjuder på en 
rejäl uppryckning och nåde 
den som vågar smeta lerväl-
ling på den utsökta läder-
klädseln. Man slipper dess-
utom känna sig bortkommen 
bakom ratten eftersom både 
navigationssystem och kom-
pass ingår till Premium-ver-
sionen. 

För sanningen är att man 
lätt kan känna sig lite vilsen 
i kupén. Det fi nns nämli-
gen utrymme i överfl öd och 
sju personer kan titta ner på 
medtrafi kanterna. 

Ingen badkruka
Det är just storleken som är 
hemligheten bakom Land 
Cruisers popularitet runt 
hela världen. Bilens ytter-
mått får alla att haja till, men 
ändå är den lika smidig i tra-
fi ken som en balettdansös i 
Svansjön. Kanske är det ock-
så därför bilen klarar att vada 
i sjuttio centimeters vatten. 
På våra breddgrader erbjuds 
Land Cruiser med en urstark 
turbodiesel på 190 hästkraf-

ter vilken accelererar till 
hundra på 11 sekunder och 
toppar 175. 

Men vem bryr sig om det 
i terrängen? Här handlar is-
tället diskussionen om bilens 
fyrhjulsdrift, körprogram, 
lågväxlar och den ställbara 
fjädringen. Markfrigången 
är 22 centimeter och till alla 
äventyrares hjälp fi nns fyra 
kameror som ger en hel-
hetsbild runt hela bilen och 
varenda sten uppmärksam-

mas på instrumentpanelens 
färgskärm. 

Det känns tryggt när man 

”landkryssar” mitt i naturen!        
Johannes Gardelöf

© CNP AB

TOYOTA LAND CRUISER 150 3,0 D-4D PREMIUM

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 190 hk vid 3 400 
varv/min. Max vridmoment: 
420 Nm mellan 1 600-3 000 
varv/min. 
Kraftöverföring: Fyrhjulsdrift. 
5-stegad automat med elek-
trisk hög och lågväxel.
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare. Fram: 
dubbla triangellänkar. Bak: 
fyra momentstag.         
Styrning: Kuggstång med ser-
vo. Vändcirkel: 11,6 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 279, längd 478, bredd 
189, höjd 185. Tjänstevikt 2 
495. Bränsletank 87 liter.   
Prestanda: Toppfart 175 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 11,0 sek.
Förbrukning/Miljö: 8,1 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 213 g/km. 
Pris: 709 900 kronor. 
Plus: Arbetshäst i terrängen, 
fantastik komfort, köregen-
skaperna.
Minus: Varför en 12-timmar-
sklocka?

Toyota Land Cruiser 150 3,0 
D-4D Premium.

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

ADIDAS SUPERNOVA GLIDE
Lätt neutral sko med Adidas Boost 
dämpning. Herr- & damstorlekar

ASICS GT 2000
Vår mest sålda sko för dig med 
behov av stöd för foten.
Herr & Damstorlekar

ASICS KUMO 4
Vridstyv sko för neutrala löpare. 
Herr & Damstorlekar

ASICS SONALI
Bra instegsmodell för dig 
med behov av neutral till lätt 
pronationssko.  
Herr & Damstorlekar

2XU KOMPRESSIONSTIGHTS
Långa tights som stabiliserar hela 
benets muskulatur under aktivitet 

och ger ökad cirkulation vid vila.

999:
(1399:-)

1499:
(1599:-)

899:
(1299:-)

999:
(1499:-)

499:
(898:-)

999:
(1299:-)

HÖSTENS  
LÖPARSET!

OM LÖPTRÄNING

SPARA
400:

ASICS LÖPAR SET
Funktionstop lång ärm + långa tights.
Herr & Damstorlekar.

SETPRIS

499:

SPARA
500:

FOOTBALANCE 
FORMGJUTNA SULOR

Prova 30 dagar - blir 
du inte nöjd får du

PENGARNA 
TILLBAKA!Formgjutna sulor fr 649:
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Besök
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www.
atab-t

rappa
n.se

Går ni i  
trapptankar?
Kom och se dem i 
verkligheten i vår nya 
utställningslokal i Surte.

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98
NOLS BYGG AB

NÖDINGE. Arrangören 
var ett tag osäker på om 
marknaden skulle regna 
bort.

Som tur var blev det 
inte så.

Solen sken över Dam-
mekärr i lördags och 
besökarna strömmade 
till i massor.

Under de tre timmar som 
OK Alehof arrangerade 
Dammekärr Marknad med 
tillhörande loppis var tempe-
raturen behaglig och nästan 
sommarlik.

Som traditionen bjuder 
var det uppdukat med bord 
för växtförsäljning, lopp-
marknad och hantverk. De 
mest åtråvärda prylarna hit-
tade nya ägare direkt klockan 
elva när arrangemanget tog 
sin början.

Barnen roade sig med 

hoppborg och många passa-
de även på att pröva lyckan i 
fi skdammen. Emellanåt blev 
det bottennapp, men ganska 
snart satt den riktiga fångsten 
på kroken.

– Titta här! En godispåse, 
utbrast Cecilia Back vars 
glädje inte gick att ta miste 
på.

Nygrillade hamburgare 
fanns att avnjuta liksom kaffe 
och hembakat. Dammekärr 
Marknad är utan tvekan en 
favorit som håller i alla väder!

Lotterna gick åt som smör i solsken i Dammekärr.

 Läge att fynda? Porslin av olika sorter 
 fanns det gott om. 

 Cecilia Back strålade av lycka efter att ha 
 fått en godispåse på kroken. 

Favorit som håller 
i alla väder

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Dammekärr Marknad en kär tradition
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Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Priserna gäller t o m v. 35 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 
varje dag

VI ÄR I FINAL!
Vi är stolta finalister 
i dagligvarugalans 
kategori för bästa 
frysavdelning.

Vinnaren  
koras 11/9

KLIPP!

15:-/st

FISKGRATÄNG
Findus 600g.

Jfr. pris 33,33/kg.

/st

FAMILJEDAG!
Ale torg bjuder in  
till familjedag på  
lördag kl 11–16. 
GB-Clownen och Rödis 
från paprICAklubben är  
på besök! Dem bjuder  
på glass och frukt  
till alla barn.

UNGERSKT BRÖD
Bonjour 420g. Ord. pris 26,95:-

Du sparar 11,95:-

/st
GRILLAD KYCKLING

Jfr. pris ca 39,00/kg



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

Lördag
30 aug

kl 11 – 16

Familjefest på torget!

Ansiktsmålning, barntatuering 

Kidpark, lämna barnen hos kunniga barnvakter medans du shoppar

Roliga vattenbollar

Grilltält med korv 
& bröd och festisICA:s Papricaklubb

har event för
barn 3-12 år



Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

BARA DET BÄSTA ÄR GOTT NOG
Massor av höstnyheter i butiken!

 

Välkommen in önskar
Helen och Pernilla!

Tack alla kunder som 
sporrar oss att hela 
tiden utveckla och 

förbättra våra  
avdelningar och butik.  

–Det är ni ihop med 
våra engagerade  

medarbetare som 
ligger till grund för vår 

finalplats. TACK!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

tack!

Ale Torg

ÖgonBoost  
- för piggare ögon

Ögonboost är ett antioxidativt  
tillskott som stödjer ögats  
välmående. Vid åldersrelaterade  
synförändringar kan det vara bra  
att använda starka antioxidaner.

 Ordinarie pris 354:-
259:-

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

DDDDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGGEEEEEEEEENNNNNNNNNSSSSSSSSS LLLLLLLLLUUUUUUUUUNNNNNNNNNCCCCCCCCCHHHHHHHHH DDDDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGGEEEEEEEEENNNNNNNNNSSSSSSSSS KKKKKKKKKAAAAAAAAAKKKKKKKKKAAAAAAAAA

 kr  kr
Måndag-fredag

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

Hösterbjudanden i butiken

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

2 par enkelslipade 

Ett par vita och ett par solglasögon 

endast 

1875:-
Alla bågar i  

butiken ingår!

 Erbjudande!

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv  0303-106 35

FASHIONWEEKS

3 195:- 3 295:-

PÅ KÖPET!  



LILLA EDET. Edetfesti-
valen står för dörren.

Arrangemanget är 
utan tvekan årets hap-
pening i kommunen.

– Vi fortsätter på den 
inslagna vägen. Det 
fi nns ingen anledning 
att ändra på ett vin-
nande koncept, säger 
Bengt-Arne Westerlind i 
Lions Club Lilla Edet.

Det fi nns en helg på året 
som Lilla Edet-borna går 
man ur huse. Edetfestivalen 
är sannerligen något som 
invånarna har tagit till sina 
hjärtan.

– En riktig folkfest där 
både barn och vuxna har 
roligt, förklarar Bengt-Arne 
Westerlind.

Startskottet för festivalen 
går på fredag eftermiddag i 
det stora partytält som sätts 
upp på parkeringen utanför 

kommunhuset. Lite senare 
på kvällen blir det dans till 
Streaplers.

– Vi har haft Streaplers 
under ett antal år och det 
går hem hos besökarna, sä-
ger Bengt-Arne.

Lördagen erbjuder akti-
viteter från tidig förmiddag. 
Barnen kan bland annat se 
fram emot ansiktsmålning 
och cirkusskola.

– Dessutom kommer vi 
ha ett minitåg som kör runt 
i samhället. Det var väldigt 
populärt i fjol.

Lotterier, loppis och lö-
parfesten Edet Runt inryms 
också i programmet.

– Det är roligt att Edet 
Runt samordnas med vår 
festival. Start och mål sker 
i tältet. I år får loppet än 
större uppmärksamhet med 
tanke på att Mustafa Mo-
hamed engagerats som pris-
utdelare.

På lördagskvällen bjuds 
musikunderhållning av hem-
magänget JC Band. Rockiga 
toner utlovas fram till dess 
att restaurangtältet stänger.
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Hösten närmar sig! 
Nu är höstens växter här. 

Ljung, Bollkryss, Cyklamen, Aster, m.m.

Välkomna!
Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördag 10-15.  

Holmedals Handelsträdgård 
Tel 0520-66 05 01

Minicyklamen 25 kr. NU 5 st för 100 kr!

Sensommarshow 
på Prässebo badplats
 Fredag 12 september

Brorsan & Brorsan
 

Thomas Dahllöf (The Killarna,  
Spökligan) Mikael Karlsson (Lajv)  

+ gästartister 

Under tak (stort tält) Inträde 120 kr. 
Mat och dryck (folköl)

FÖR INFO OCH BILJETTER 

www.showiprassebo.se 

Festivaldags i centrum

Fredag-lördag 29-30 augusti arrangeras Edetfestivalen. Loppmarknad, ansiktsmålning, 
lotterier och musikunderhållning är några av de programaktiviteter som erbjuds.

Löparfesten Edet Runt äger rum på lördagen.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

EXTRA
UTGIVNING!

Med anledning av valet utkommer 
Alekuriren med en extra storupplaga 

onsdag 10 september

Vill du också passa på att synas för
alla invånare och företagare i Ale

och Lilla Edet kommun?

Kontakta: Kent 0704-38 52 58
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Föräldrarådgivning
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19.

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Översvämning
Lilla Edets kommun har satt samman ett informationsmaterial om översvämning.

I materialet kan du läsa om de vanligaste orsakerna till översvämning, vad du kan 

göra för att öka skyddet mot det och vad du ska göra om olyckan ändå är framme.

» lillaedet.se/oversvamning

 Kurs i högläsning
Start torsdag 2 oktober, kl. 9.30

Träffpunkten Hägern, Lilla Edet

Kurs för blivande högläsare startar 2/10 kl. 9.30 på 

Träffpunkten Hägern. Övriga datum 16/10 och 23/10.  

Högläsning skapar lugn och ro för äldre som av olika 

anledningar förlorat förmågan att själva ta till sig det 

skrivna ordet. Kursen anordnas i samarbete med Stu-

dieförbundet Vuxenskolan. För anmälan, kontakta Åsa 

Svanberg-Sand, frivilligsamordnare, 0520-65 95 95,  

asa.svanberg-sand@lillaedet.se

 Konversationsgrupp i engelska
Start tisdag 9 september, kl. 14

Träffpunkten Hägern, Lilla Edet

Tolv tisdagar under hösten kommer språkkonsult Steven 

Slade att hålla konversationsgrupp i engelska. Den riktar 

sig främst till dig som är pensionär och/eller dagledig. Du 

behöver inte ha några förkunskaper - bara vara intresserad 

av språket och vilja samtala med andra under avslappnade 

former. Aktiviteten sker i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. Anmäl dig till 0520-65 95 95 eller

asa.svanberg-sand@lillaedet.se

Evenemang & aktiviteter                     » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN AUGUSTI 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan 

ringa till oss eller boka in ett person-

ligt möte. Du kan vara anonym och 

alla samtal sker under sekretess. 

Vad ska du göra i höst?
Sök till vuxenutbildningen och öka din kompetens 

och dina arbetschanser.
Välkommen att söka våra grundläggande och 

gymnasiala kurser på Lärcentrum i Lilla Edet. 

Våra kurser startar den 25 augusti och vi har 

fortfarande platser kvar. Vi har förlängt ansök-

ningsperioden till den 31 augusti.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Dags att rösta
Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige
Den 14 september 2014 är det val till riksdag, kommun- 

och landstingsfullmäktige i Sverige. Förtidsrösta kan du 

göra mellan 27 augusti till 14 september. Du kan förtids-

rösta var som helst i landet, men du måste alltid ha med 

dig ditt röstkort och en id-handling. I Lilla Edets kommun 

kan du förtidsrösta i kommunhuset i Lilla Edet och på 

Lödöse Museum i Lödöse.

ÖPPETTIDER FÖR FÖRTIDSRÖSTNING

Medborgarservice i kommunhuset,
Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

Lödöse museum,
Museivägen 1, Lödöse

Fiberläget i kommunen

I södra delen av kommunen går arbetet med bredbandsnät på lands-

bygden framåt och har kommit en bra bit på väg. Arbetsgruppen för 

Prässebo Fiber planerar att bilda en ekonomisk förening under hösten.

För Alvhems, Lödöses och Nygårds tätorter söker vi samordnare för 

ledning av lokal arbetsgrupp. 

I norra delen av kommunen finns Hjärtums fiberförening. Anmäl ditt 

intresse på hjartumsfiber.se. Bor du i någon annan del av kommunen 

och vill vara med och jobba i en fiberförening anmäl intresse på

lillaedet.se/fiber eller kontakta bredbandssamordnare Per Persson.

Kontaktpersoner: 
Christian Hilton 070-335 9153 (Prässebo)

Tommy Lindgren 070-627 5734 (Lödöse)

Per Persson 0303-33 00 90 (Bredbandssamordnare)

Platser kvar på musikskolan

Läs mer om alla våra kurser och anmäl dig på

» lillaedet.se/musikskolan

Anmäl ditt intresse på eller lill

For information in other languages,
please visit val.se

Ons 27 augusti 8-16
Tors 28 augusti 8-16
Fre 29 augusti 8-16
Mån 1 september 8-17
Tis 2 september 8-16
Ons 3 september 8-16
Tors 4 september 8-16
Fre 5 september 8-16

Lör 6 september 10-14
Mån 8 september 8-17
Tis 9 september 8-19
Ons 10 september 8-16
Tors 11 september 8-19
Fre 12 september 8-16
Lör 13 september 10-14
Sön 14 september 10-14

Tis 2 september 14-19
Tors 4 september 14-19
Tis 9 september 14-19

Tors 11 september 14-19
Lör 13 september 10-14

När du röstar, glöm inte:

ID-handling
& röstkort

(Röstkort krävs inte i vallokal på valdagen)

För mer information:
» lillaedet.se/val

» val.se
Kommunens valkansli

0520-65 95 12

TACK
Lilla Edets kommun

vill rikta ett stort

till alla semestervikarier samt ordinarie
personal som arbetat extra

under sommaren.
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LILLA EDET. Valrörelser 
är inget nytt för Jörgen 
Hellman (S), som kom 
med i lokalpolitiken 
redan 1982.

Sedan 2006 sitter den 
51-årige Lilla Edet-bon 
med i riksdagens fi nans-
utskott.

– Det hoppas jag göra 
efter höstens val också, 
fast då i majoritet, säger 
Hellman till lokaltid-
ningen.

Det är bara några veckor kvar 
till valet och för riksdagsleda-
mot Jörgen Hellman är det 
en hektisk tid. Han avverkade 
ett sitt sista möte med fi nans-
utskottet på onsdagen, for vi-
dare till Vårgårda på kvällen 
för att medverka på en träff 
tillsammans med partiledaren 
Stefan Löfven innan det blev 
några timmars välbehövlig 
sömn hemma i lägenheten på 
Ström.

– Det är mycket nu, men 
det är samtidigt väldigt roligt 
att vara ute och träffa folk. Jag 
uppskattar valrörelsen. Jag re-
ser runt i partidistriktets tret-
ton kommuner. Ibland står jag 
i en valstuga, för att nästa dag 

göra ett arbetsplatsbesök eller 
genomföra dörrknackning. 
Det jag upplever annorlunda 
i den här valrörelsen jämfört 
med tidigare är att jag sitter 
mer framför datorn. Det är 
många mejl som ska besvaras 
och det har blivit fl er debatt-
artiklar att skriva.

Jörgen Hellman började 
sin politiska bana 1982 då han 
blev ersättare i revisionen. 
Tre år senare blev han Arbe-
tarpartiets ordförande och 
under åren 1991-2002 satt 
Hellman som kommunalråd, 
de tre första i opposition och 
resterande i majoritet.

– Det var en kämpig tid. 
Sverige upplevde en eko-
nomisk kris före alla andra. 
Kommunerna fi ck betala 
mycket för det och vi hade 
inte tillräckligt med peng-
ar för att kunna driva skola, 
barnomsorg och äldreomsorg 
på det sätt som vi önskade, 
förklarar Jörgen Hellman och 
fortsätter:

– Samtidigt var det en oer-
hört rolig tidsperiod. Jag fi ck 
vara med i planeringen kring 
järnvägen och nya E45. Jag 
minns också med glädje alla 
samtal med människor i byg-
den. Det var fantastiskt kul 
och något jag kan sakna idag.

Av dina politiska mot-
ståndare, vem hyste du 
störst respekt för?

– Bjarne Färjhage (C), 

av den anledningen att vi satt 
bredvid varandra som kom-
munalråd under elva år och 
arbetade tillsammans för Lilla 
Edets bästa. Att vi hade olika 
åsikter i ett antal frågor, det är 
en annan sak. Bjarne var en 
duktig politiker.

2002-06 antog Jörgen 
Hellman uppdraget för kom-
mun- och landstingsfrågor 
inom Socialdemokraterna 
och fl yttade sin bas från Lilla 
Edet till Stockholm. Där har 
han blivit kvar.

Femte generationen
– Jag har en lägenhet i Stock-
holm och en lägenhet på 
Ström samt en sommarstuga 
på Tjörn. Det innebär att jag 
ofta har kläderna på fel ställe. 
Hemma är ändå Lilla Edet. 
Det är fem generationer som 
har bott där. Min farfars far 
växte upp i Älvängen innan 
han fl yttade till Lilla Edet.

Vad var det som fi ck dig 
att bli politiskt intresserad?

– Anledningen var enkel. 
När jag gick från barn till ton-
åring såg jag arbetslöshetens 
förbannelse med egna ögon. 
Göta Bruk lades ner, Lödöse 
Varv likaså och pappersbru-
ken på Edet och Inland mins-
kade sin arbetskraft. Jag såg 
effekterna av det och eländet 
som drabbade mina kompi-
sars familjer.

– Att det blev Socialde-

mokraterna beror på att vi 
sossar står för en något större 
offentlig sektor och en något 
högre skatt än borgarna. Vår 
paroll är att vi människor ska 
hjälpas åt. Det är mitt driv i 
det politiska arbetet.

Hur ser din politiska 
vardag ut?

– Det är ekonomi dagar-
na i ända, många möten blir 
det. Att vara riksdagspolitiker 
är som att gå i skolan, året är 
uppdelat i två terminer. Det 
är väldigt intensivt dessa båda 
perioder, på sommaren och 
runt jul fi nns det tid att andas. 

Vad gör du helst när du 
är ledig?

– Jag gillar att vara ute 
och promenera. Det är skönt 
eftersom man är inlåst i ett 
sammanträdesrum stora de-
lar av året. I sommar har det 
dessutom blivit en hel del bad.

Politisk förebild?
– Olof Palme, som var en 

fantastisk talare. Han var out-
standing på sin tid.

Ditt omdöme om Stefan 
Löfven?

– En mycket god lagleda-
re. Han har fått partiledning-
en att vara samstämmig i sitt 
budskap.

Hur går det i riksdags-
valet?

– Jag tror att S, V och MP 
kommer att bli starkare än 
alliansen. Frågan är om det 
räcker till egen majoritet eller 

om SD blir vågmästare.
Om du ska tippa valut-

gången i Lilla Edet?
– Det har varit en fram-

gångsrik mandatperiod för 
nuvarande majoritet. Det 
har skett konkreta satsningar 
inom skolan exempelvis. Jag 
tror på fortsatt socialdemo-
kratiskt lett styre.

Hur väl insatt är du i 
den lokala politiken idag?

– Eftersom jag är revisor 
för kommunpolitiken i Lilla 
Edet så håller jag mig neutral, 

jag är inte med i den politiska 
debatten. Det är emellertid 
roligt att som revisor kunna 
se hur de beslut som vi fattar 
i Stockholm får för effekt i 
kommunerna.

Trivs i folkvimlet

Riksdagsledamot Jörgen Hellman (S) reser under valrörelsen runt 
i partidistriktets tretton medlemskommuner. Jörgen har lämnat 
kommunpolitiken bakom sig, numera är det finansutskottet som 
gäller.

FEM SNABBA

Tåg eller Flyg
Persson eller Sahlin
Sommar eller Vinter
C eller FP
Sven-Ingvars eller Hellström

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Informationsträffar: Starta eget
Skatteverket
Onsdag 3 september, kl. 17-20,
Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 23 september, kl. 18-21,
Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 11 november, kl. 18-21,
Kommunhuset, Lilla Edet

Göta älv turism
Medlemskonferens
Torsdag 11 september, kl. 9 -16,
Thorskogs slott, Västerlanda
Hur vill ni som medlemmar utveckla er 
verksamhet och Föreningen Göta älv 
turisms framtid. Föreläsare Ulrika Tornare 
om nätverket - Taste the Countryside som 
finns i Herrljunga. 

Ta betalt - en föreläsning om prissättning 
Kul och ful marknadsföring
Fredag 21 oktober, kl. 8.30 – 16, 
Kommunhuset, Lilla Edet
Föreläsare Maria Österåker.
Affärsutveckling och entreprenörskap.

Företagscentrums frukostmöten
Tisdag 16 september, kl. 8-10, Disponentvillan, Göta
Linda och Benny Billman presenterar sin 
verksamhet i Disponentvillan i Göta.

Tisdag 4 november, kl. 8-10
Plats och tema inte klart.
 

Frukostträff med LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett 
kvinnligt affärsnätverk som vill bidra till 
kompetensutvecklingsmöjligheter, utökad 
företagssamverkan och breddat kontakt-
nät för kvinnliga företagare och blivande, 
kvinnliga företagare. Nätverket ska främja 
kvinnors företagande, tillväxt och vinst 
genom samarbeten och erfarenhetsutby-
ten. Vi träffas på Boströms Café i Lilla 
Edet kl. 8. Gilla gärna vår facebooksida 
”LENK0520” för nyheter.

Företagslunch hos Stendahls Bil 
Fredag 10 oktober kl. 12-13, Stendahls bil, Lilla Edet
Fredag 7 november kl. 12-13, Stendahls bil, Lilla Edet

För alla företagare som vill utbyta idéer 
och kunskaper med varandra. Anmälan till 
event@stendahlsbil.se.

Nyföretagarcentrum Väst
Starta företagsutbildningar 
Utbildningen omfattar tio tillfällen.
1 september är det kursstart i Trollhättan
24 september är det kursstart i Uddevalla

Bokföringskurs för nybörjare.
Kursen omfattar fem tillfällen.
10 september är det kursstart i Vänersborg
20 oktober är det kursstart i Uddevalla

Läs mer och anmäl dig på
www.nyforetagarcentrum.se/vast
 

Till dig som är eller planerar att bli företagare
Hösten 2014 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun.
Här presenteras ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten.
Besök lillaedet.se/naringsliv för mer information.

Prenumerera på nyhets-
brevet om näringslivet!
Få nyhetsbrevet om näringslivet i 
Lilla Edets kommun direkt i din in-
korg. Anmäl din e-post till närings-
livsutvecklare Kajsa Jernqvist, 
kajsa.jernqvist@lillaedet.se.

Fredag 29 augusti
Fredag 26 september

Fredag 31 oktober
Fredag 28 november
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2002-06 antog Jörgen 
Hellman uppdraget för kom-
mun- och landstingsfrågor 
inom Socialdemokraterna 
och fl yttade sin bas från Lilla 
Edet till Stockholm. Där har 
han blivit kvar.

Femte generationen
– Jag har en lägenhet i Stock-
holm och en lägenhet på 
Ström samt en sommarstuga 
på Tjörn. Det innebär att jag 
ofta har kläderna på fel ställe. 
Hemma är ändå Lilla Edet. 
Det är fem generationer som 
har bott där. Min farfars far 
växte upp i Älvängen innan 
han fl yttade till Lilla Edet.

Vad var det som fi ck dig 
att bli politiskt intresserad?

– Anledningen var enkel. 
När jag gick från barn till ton-
åring såg jag arbetslöshetens 
förbannelse med egna ögon. 
Göta Bruk lades ner, Lödöse 
Varv likaså och pappersbru-
ken på Edet och Inland mins-
kade sin arbetskraft. Jag såg 
effekterna av det och eländet 
som drabbade mina kompi-
sars familjer.

– Att det blev Socialde-

mokraterna beror på att vi 
sossar står för en något större 
offentlig sektor och en något 
högre skatt än borgarna. Vår 
paroll är att vi människor ska 
hjälpas åt. Det är mitt driv i 
det politiska arbetet.

Hur ser din politiska 
vardag ut?

– Det är ekonomi dagar-
na i ända, många möten blir 
det. Att vara riksdagspolitiker 
är som att gå i skolan, året är 
uppdelat i två terminer. Det 
är väldigt intensivt dessa båda 
perioder, på sommaren och 
runt jul fi nns det tid att andas. 

Vad gör du helst när du 
är ledig?

– Jag gillar att vara ute 
och promenera. Det är skönt 
eftersom man är inlåst i ett 
sammanträdesrum stora de-
lar av året. I sommar har det 
dessutom blivit en hel del bad.

Politisk förebild?
– Olof Palme, som var en 

fantastisk talare. Han var out-
standing på sin tid.

Ditt omdöme om Stefan 
Löfven?

– En mycket god lagleda-
re. Han har fått partiledning-
en att vara samstämmig i sitt 
budskap.

Hur går det i riksdags-
valet?

– Jag tror att S, V och MP 
kommer att bli starkare än 
alliansen. Frågan är om det 
räcker till egen majoritet eller 

om SD blir vågmästare.
Om du ska tippa valut-

gången i Lilla Edet?
– Det har varit en fram-

gångsrik mandatperiod för 
nuvarande majoritet. Det 
har skett konkreta satsningar 
inom skolan exempelvis. Jag 
tror på fortsatt socialdemo-
kratiskt lett styre.

Hur väl insatt är du i 
den lokala politiken idag?

– Eftersom jag är revisor 
för kommunpolitiken i Lilla 
Edet så håller jag mig neutral, 

jag är inte med i den politiska 
debatten. Det är emellertid 
roligt att som revisor kunna 
se hur de beslut som vi fattar 
i Stockholm får för effekt i 
kommunerna.

Trivs i folkvimlet

Riksdagsledamot Jörgen Hellman (S) reser under valrörelsen runt 
i partidistriktets tretton medlemskommuner. Jörgen har lämnat 
kommunpolitiken bakom sig, numera är det finansutskottet som 
gäller.

FEM SNABBA

Tåg eller Flyg
Persson eller Sahlin
Sommar eller Vinter
C eller FP
Sven-Ingvars eller Hellström

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Informationsträffar: Starta eget
Skatteverket
Onsdag 3 september, kl. 17-20,
Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 23 september, kl. 18-21,
Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 11 november, kl. 18-21,
Kommunhuset, Lilla Edet

Göta älv turism
Medlemskonferens
Torsdag 11 september, kl. 9 -16,
Thorskogs slott, Västerlanda
Hur vill ni som medlemmar utveckla er 
verksamhet och Föreningen Göta älv 
turisms framtid. Föreläsare Ulrika Tornare 
om nätverket - Taste the Countryside som 
finns i Herrljunga. 

Ta betalt - en föreläsning om prissättning 
Kul och ful marknadsföring
Fredag 21 oktober, kl. 8.30 – 16, 
Kommunhuset, Lilla Edet
Föreläsare Maria Österåker.
Affärsutveckling och entreprenörskap.

Företagscentrums frukostmöten
Tisdag 16 september, kl. 8-10, Disponentvillan, Göta
Linda och Benny Billman presenterar sin 
verksamhet i Disponentvillan i Göta.

Tisdag 4 november, kl. 8-10
Plats och tema inte klart.
 

Frukostträff med LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett 
kvinnligt affärsnätverk som vill bidra till 
kompetensutvecklingsmöjligheter, utökad 
företagssamverkan och breddat kontakt-
nät för kvinnliga företagare och blivande, 
kvinnliga företagare. Nätverket ska främja 
kvinnors företagande, tillväxt och vinst 
genom samarbeten och erfarenhetsutby-
ten. Vi träffas på Boströms Café i Lilla 
Edet kl. 8. Gilla gärna vår facebooksida 
”LENK0520” för nyheter.

Företagslunch hos Stendahls Bil 
Fredag 10 oktober kl. 12-13, Stendahls bil, Lilla Edet
Fredag 7 november kl. 12-13, Stendahls bil, Lilla Edet

För alla företagare som vill utbyta idéer 
och kunskaper med varandra. Anmälan till 
event@stendahlsbil.se.

Nyföretagarcentrum Väst
Starta företagsutbildningar 
Utbildningen omfattar tio tillfällen.
1 september är det kursstart i Trollhättan
24 september är det kursstart i Uddevalla

Bokföringskurs för nybörjare.
Kursen omfattar fem tillfällen.
10 september är det kursstart i Vänersborg
20 oktober är det kursstart i Uddevalla

Läs mer och anmäl dig på
www.nyforetagarcentrum.se/vast
 

Till dig som är eller planerar att bli företagare
Hösten 2014 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun.
Här presenteras ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten.
Besök lillaedet.se/naringsliv för mer information.

Prenumerera på nyhets-
brevet om näringslivet!
Få nyhetsbrevet om näringslivet i 
Lilla Edets kommun direkt i din in-
korg. Anmäl din e-post till närings-
livsutvecklare Kajsa Jernqvist, 
kajsa.jernqvist@lillaedet.se.

Fredag 29 augusti
Fredag 26 september

Fredag 31 oktober
Fredag 28 november

Vi kan 
bättre!
Varje elev ska få det stöd han/hon 

SKOLAN
FÖRST!
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SKEPPLANDA. Konkur-
rens på lika villkor.

Det är vad åkeriföre-
tagen önskar mest av 
allt.

– Så är det inte nu, 
konstaterar Bengt-Åke 
Gustafson på Lödöse 
Åkeri.

I förra veckan kom en dele-
gation moderata riksdagspo-
litiker på besök för att möta 
representanter från Lödöse 
Åkeri och Ellbo Åkeri. På 
plats fanns även Annika 
Persson, regionchef för 
Sveriges Åkeriföretag, samt 
näringslivsutvecklaren i Lilla 
Edets kommun, Kajsa Jern-
qvist.

– Vi vill ta tillfället i akt 
att lyfta fram de orättvisor 
som vi upplever inom den 
svenska åkerinäringen. Det 

är inte konkurrens på lika 
villkor och fortsätter det så 
här kommer det att innebä-
ra slutet för en del åkerifö-
retag. Det i sin tur drabbar 
dem som vi samarbetar med, 
verkstäder och så vidare, för-
klarar Bengt-Åke Gustafson.

När lokaltidningen dyker 
upp är sällskapet samlat på 
Lödöse Åkeris lagerområde 
i Skepplanda, platsen där det 
en gång i tiden tillverkades 
lecakulor. Den produktionen 
upphörde 1984.

– Det fi nns inga margina-
ler inom transportnäringen 
idag. Åkeriföreningen har 
gjort ett bra jobb när man ta-
git fram Fair Transport, men 
det behövs fl er åtgärder från 
riksdag och regering, men-
ar Maria Olsson på Ellbo 
Åkeri.

Med Fair Transport vill 
man på Sveriges Åkeriföre-
tag lyfta fram och uppmärk-
samma sunda transporter 
från ansvarsfulla åkerier. 
Åkerier som kör trafi ksäkert, 
tänker klimatsmart och er-
bjuder goda arbetsförhållan-
den.

900 medlemmar
– Vi är idag 900 medlems-
företag. Det handlar om att 
öka kunskapen hos de som 
köper tranporter. Köper 
man tjänster från ett av våra 

svenska seriösa åkerier, så 
gynnar man sig själv i slutän-
dan, säger Annika Persson.

Sten Bergheden (M) 
från Mariestad sitter i re-
geringens trafi kutskott. Han 
tog del av åkeriföretagens 
synpunkter och presenterade 
samtidigt det lagförslag, som 
med all sannolikhet kommer 
att klubbas igenom senare 
i höst och vinna laga kraft 
vid årsskiftet. Förslaget är 
tillskrivet för att komma till 
rätta med de illegala trans-
porterna och innebär bland 
annat krav på att föraren 
ska kunna styrka att tran-
porten är en laglig cabota-
getransport, avskräckande 

sanktionsavgifter för de som 
bryter mot cabotagetran-
sportreglerna och dessut-
om effektivare verktyg för 
polisen genom exempelvis 
klampning av fordon. Vid 
klampning låses fordonets 
hjul fast med en hjulbo-
ja som omöjliggör körning 
utan att skada fordonet. 

– På det här sättet kan vi 
komma till bukt med de ose-
riösa åkare som tar sig in i 
Sverige. I Tyskland har det 
skett en självsanering och 
det är en helt annan nivå på 
de fordon som kör där idag, 
säger Sten Bergheden.

– Ett annat viktigt steg är 
att dagens 21 polismyndig-

heter blir en nationell po-
lismyndighet från och med 
2015. Tidigare har trafi k-
brott prioriterats olika. Nu 
kan vi gå in och peka med 
hela handen. Det blir en tyd-
ligare roll för trafi kpolisen 
och för de inom kåren som 
kan yrkestrafi ken, avslutar 
Sten Bergheden.

Önskar konkurrens på lika villkor
– Åkeriföretagen mötte politiker

Diskuterade åkerinäringens förutsättningar gjorde Bengt-Åke Gustafson, Lödöse Åkeri, riksdagsleda-
mot Camilla Waltersson-Grönvall (M) och Robert Johansson, Ellbo Åkeri.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Sten Bergheden (M) sitter med i 
regeringens trafikutskott.

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Åkeriföreningen 
har gjort ett bra 
jobb när man 
tagit fram Fair 

Transport, men det be-
hövs fl er åtgärder från 
riksdag och regering.
MARIA OLSSON
ELLBO ÅKERI

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun får sin första 
bilbesiktningsstation.

I Biljours lokaler på 
Bäckvägen tar ClearCar 
plats.

– Vi räknar med att 
slå upp portarna i slu-
tet i början eller mitten 
av november, säger 
marknadschef Kristina 
Sundén.

I februari i år kunde alebor-
na glädja sig åt en bilbesikt-
ningsstation på hemmaplan 
när ClearCar öppnade på 
Hålstensvägen i Älvängen. 

Nu är det Lilla Edet-bornas 
tur.

– Reponsen i Älvängen 
har varit över all förväntan. 
Vi kommer att få rekry-
tera en person till för att 
klara den efterfrågan som 
fi nns där, förklarar Kristina 
Sundén.

Renoverar lokalen
Just nu håller lokalen i Lil-
la Edet på att renoveras för 
ändamålet. En vepa med 
företagets emblem har satts 
upp ut mot E45, som vitt-
nar om att en ny station är 
på gång.

– Det fi nns ett uppdämt 
behov i Lilla Edet. Det är 

redan invånare som har hört 
av sig till vår kundtjänst och 
frågat om de kan boka tid, 
säger Kristina Sundén.

ClearCar kommer att ha 
ett drygt 40-tal stationer 
igång när enheten i Lilla 
Edet invigts. Betydligt fl er 
är på gång.

– Vi ska ha öppnat cirka 
60 stationer vid årsskiftet 
och planen för 2015 är 100 
stationer. Fokus ligger på 
att hitta de vita fl äckarna 
på kartan, som innebär att 
vi kommer närmare kun-
derna, avslutar Kristina 
Sundén.

JONAS ANDERSSON

På Bäckvägen i Lilla Edet öppnar ClearCar en bilbesiktningsstation. Invigningen planerar att 
äga rum i början eller mitten av november.  

Bilbesiktning öppnar i Lilla Edet
– ClearCar öppnar på Bäckvägen

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N



VECKA 35         NUMMER 31|34

SKEPPLANDA. Konkur-
rens på lika villkor.

Det är vad åkeriföre-
tagen önskar mest av 
allt.

– Så är det inte nu, 
konstaterar Bengt-Åke 
Gustafson på Lödöse 
Åkeri.

I förra veckan kom en dele-
gation moderata riksdagspo-
litiker på besök för att möta 
representanter från Lödöse 
Åkeri och Ellbo Åkeri. På 
plats fanns även Annika 
Persson, regionchef för 
Sveriges Åkeriföretag, samt 
näringslivsutvecklaren i Lilla 
Edets kommun, Kajsa Jern-
qvist.

– Vi vill ta tillfället i akt 
att lyfta fram de orättvisor 
som vi upplever inom den 
svenska åkerinäringen. Det 

är inte konkurrens på lika 
villkor och fortsätter det så 
här kommer det att innebä-
ra slutet för en del åkerifö-
retag. Det i sin tur drabbar 
dem som vi samarbetar med, 
verkstäder och så vidare, för-
klarar Bengt-Åke Gustafson.

När lokaltidningen dyker 
upp är sällskapet samlat på 
Lödöse Åkeris lagerområde 
i Skepplanda, platsen där det 
en gång i tiden tillverkades 
lecakulor. Den produktionen 
upphörde 1984.

– Det fi nns inga margina-
ler inom transportnäringen 
idag. Åkeriföreningen har 
gjort ett bra jobb när man ta-
git fram Fair Transport, men 
det behövs fl er åtgärder från 
riksdag och regering, men-
ar Maria Olsson på Ellbo 
Åkeri.

Med Fair Transport vill 
man på Sveriges Åkeriföre-
tag lyfta fram och uppmärk-
samma sunda transporter 
från ansvarsfulla åkerier. 
Åkerier som kör trafi ksäkert, 
tänker klimatsmart och er-
bjuder goda arbetsförhållan-
den.

900 medlemmar
– Vi är idag 900 medlems-
företag. Det handlar om att 
öka kunskapen hos de som 
köper tranporter. Köper 
man tjänster från ett av våra 

svenska seriösa åkerier, så 
gynnar man sig själv i slutän-
dan, säger Annika Persson.

Sten Bergheden (M) 
från Mariestad sitter i re-
geringens trafi kutskott. Han 
tog del av åkeriföretagens 
synpunkter och presenterade 
samtidigt det lagförslag, som 
med all sannolikhet kommer 
att klubbas igenom senare 
i höst och vinna laga kraft 
vid årsskiftet. Förslaget är 
tillskrivet för att komma till 
rätta med de illegala trans-
porterna och innebär bland 
annat krav på att föraren 
ska kunna styrka att tran-
porten är en laglig cabota-
getransport, avskräckande 

sanktionsavgifter för de som 
bryter mot cabotagetran-
sportreglerna och dessut-
om effektivare verktyg för 
polisen genom exempelvis 
klampning av fordon. Vid 
klampning låses fordonets 
hjul fast med en hjulbo-
ja som omöjliggör körning 
utan att skada fordonet. 

– På det här sättet kan vi 
komma till bukt med de ose-
riösa åkare som tar sig in i 
Sverige. I Tyskland har det 
skett en självsanering och 
det är en helt annan nivå på 
de fordon som kör där idag, 
säger Sten Bergheden.

– Ett annat viktigt steg är 
att dagens 21 polismyndig-

heter blir en nationell po-
lismyndighet från och med 
2015. Tidigare har trafi k-
brott prioriterats olika. Nu 
kan vi gå in och peka med 
hela handen. Det blir en tyd-
ligare roll för trafi kpolisen 
och för de inom kåren som 
kan yrkestrafi ken, avslutar 
Sten Bergheden.

Önskar konkurrens på lika villkor
– Åkeriföretagen mötte politiker

Diskuterade åkerinäringens förutsättningar gjorde Bengt-Åke Gustafson, Lödöse Åkeri, riksdagsleda-
mot Camilla Waltersson-Grönvall (M) och Robert Johansson, Ellbo Åkeri.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Sten Bergheden (M) sitter med i 
regeringens trafikutskott.

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Åkeriföreningen 
har gjort ett bra 
jobb när man 
tagit fram Fair 

Transport, men det be-
hövs fl er åtgärder från 
riksdag och regering.
MARIA OLSSON
ELLBO ÅKERI

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun får sin första 
bilbesiktningsstation.

I Biljours lokaler på 
Bäckvägen tar ClearCar 
plats.

– Vi räknar med att 
slå upp portarna i slu-
tet i början eller mitten 
av november, säger 
marknadschef Kristina 
Sundén.

I februari i år kunde alebor-
na glädja sig åt en bilbesikt-
ningsstation på hemmaplan 
när ClearCar öppnade på 
Hålstensvägen i Älvängen. 

Nu är det Lilla Edet-bornas 
tur.

– Reponsen i Älvängen 
har varit över all förväntan. 
Vi kommer att få rekry-
tera en person till för att 
klara den efterfrågan som 
fi nns där, förklarar Kristina 
Sundén.

Renoverar lokalen
Just nu håller lokalen i Lil-
la Edet på att renoveras för 
ändamålet. En vepa med 
företagets emblem har satts 
upp ut mot E45, som vitt-
nar om att en ny station är 
på gång.

– Det fi nns ett uppdämt 
behov i Lilla Edet. Det är 

redan invånare som har hört 
av sig till vår kundtjänst och 
frågat om de kan boka tid, 
säger Kristina Sundén.

ClearCar kommer att ha 
ett drygt 40-tal stationer 
igång när enheten i Lilla 
Edet invigts. Betydligt fl er 
är på gång.

– Vi ska ha öppnat cirka 
60 stationer vid årsskiftet 
och planen för 2015 är 100 
stationer. Fokus ligger på 
att hitta de vita fl äckarna 
på kartan, som innebär att 
vi kommer närmare kun-
derna, avslutar Kristina 
Sundén.

JONAS ANDERSSON

På Bäckvägen i Lilla Edet öppnar ClearCar en bilbesiktningsstation. Invigningen planerar att 
äga rum i början eller mitten av november.  

Bilbesiktning öppnar i Lilla Edet
– ClearCar öppnar på Bäckvägen
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Program fredag 29 augusti 
16-19    Café, lotterier och fiskdamm 
16-19     EdetGruppen visar bilder och filmer 
16-01     Restaurangtält öppet  
19    G.O. Rock Along Band   
21-01                       

   

29 och 30 aug. arrangerar Lions Lilla Edet den omtyckta 

EDET  
Festivalen bjuder på upplevelser för både stora och små 

Program lördag 30 augusti 
Under dagen  Lilla Edets Musikförening och Martinssons Brass spelar 
10-16    Café, lotterier och fiskdamm 
10-12   Ansiktsmålning 
10-16   EdetGruppen visar bilder och filmer 
11-13.30   Löpartävlingen Edet Runt 
12-01    Restaurangtältet öppet 
10-16   Rundtur med mini tåg 
13.45   Modevisning  
14.15    Cirkusexpressen uppträder och på slutet blir det Cirkusskola 
15    Godis till alla barn 
15.15   Dragning lotteri, Utdelning ungdomsstipendium* 
20-01                        Underhållning med JC BAND och Combo Abzint  

Var: P-plats vid kommunkontoret 

Lions loppislokal öppen 10-14  
på Göteborgsvägen 28 

fredag 29 och lördag 30 augusti 
2014 

LIONS CLUB LILLA EDET 

Var med i Kyrkans instagramtävling mellan 29 augusti kl.17 och 31 augusti kl.24. Du skall vara mellan 10-18 år.  
Fota en fin sommarbild i Lilla Edets kommun och ladda upp den på instagram med #visomtrorpålillaedet 

*Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Lilla Edet. Syftet är att stödja, uppmuntra och stimulera ungdomar 
till en sund och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (inte direkt yrkes– eller skolutbildning) genom att 
premiera framstående resultat, insatser och färdigheter inom KONST, IDROTT, KULTUR. Stipendiat kan även vara 
en grupp, förening eller ungdomsledare som uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom kommunen. Ansö-
kan eller förslag till stipendiat skall vara skriftlig. Ansökan skall vara inne senast 29/8 till: Lions Club Lilla Edet c/o 
Simon Jonson, Storgatan 8, 463 30 Lilla Edet eller till bengt-arne.westerlind@telia.com 

OBS! Alla tider är cirka tider, mindre ändringar kan förekomma 

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har ingått 
samverkansavtal med 
räddningstjänsterna i 
Stenungsunds kommun 
och Tjörns kommun.

Avtalet innebär i 
huvudsak att Lilla Edets 
kommun köper Rädd-
ningschef och Rädd-
ningschef i beredskap. 
Lilla Edets kommun har idag 
avtal med Norra Älvsborgs 
räddningsförbund – NÄRF. 
Det avtalet löper ut 31 au-
gusti i år. Samverkansavtalet 
med Stenungsunds kommun 
och Tjörns kommun gäller 
från och med 1 september 
2014.

– Stenungsund och Tjörn 
har sedan tidigare ett avtal 

och nu har även Lilla Edets 
kommun gått med i denna 
samverkan. Vi ser fram emot 
att vara en del av den fort-
satta utvecklingen av kom-
munernas räddningstjänster, 
säger Maud Wik, samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun.

Kommunstyrelsens ord-
förande Ingemar Ottosson 
(S) kommenterar det nya 
samverkansavtalet så här:

– Det är glädjande att vi 
har fått tillstånd ett nytt avtal 
med våra nya samarbetspart-
ners när avtalet med NÄRF 
snart går ut. Detta avtal visar 
också på en fortsatt utveck-
ling av SOLTAK:s samver-
kan där Stenungsund och 
Tjörn också ingår.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har under för-
sta halvåret växt med 
139 personer.

Det motsvarar en 
befolkningsökning på 
1,08 %. 

Därmed fortsätter 
den positiva in-
fl yttningstrend som 
kommunen hade under 
2013.

Under årets första sex må-
nader har hela 498 personer 
fl yttat till Lilla Edets kom-
mun där fl yttningsnettot 
landar på plus 120 perso-
ner. Samtidigt har 82 barn 
fötts i kommunen. Totalt är 
Lilla Edets kommun nu 12 
968 invånare.

– Det är glädjande att den 

positiva infl yttningstren-
den fortsätter i Lilla Edets 
kommun. Redan efter ett 
halvår är kommunfullmäk-
tiges uppsatta mål på en 
årlig befolkningstillväxt på 
1 % uppnått. De satsning-
ar vi har gjort visar att vi är 
på rätt väg och vi kommer 
fortsätta med satsningar för 
att skapa fl er bostäder och 
boendemöjligheter, säger 
Ingemar Ottosson (S), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

– Fortsätter denna posi-
tiva trend passerar vi gläd-
jande13 000 invånare innan 
årsskiftet, en siffra som vi 
inte varit över på mer än tio 
år, berättar kommunchef 
Lena Palm.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet fortsätter växa

Kommunstyrelsens ordförande, Ingemar Ottosson (S). 
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NLilla Edets kommun har ingått samverkansavtal med räddnings-
tjänsterna i Stenungsunds och Tjörns kommun.

Nytt avtal för 
räddningstjänsten

Mer än bara
lokaltidning
– Kontakta en komplett
reklam- och webbyrå!

0303-74 99 40
info@alekuriren.se

www.stc.se

GÅ NER I VIKT MED 
XTRAVAGANZA!

LILLA EDET, KURSSTART 
VECKA 36!
För att kunna nå och hålla din 
målvikt krävs en livsstilsförändring 
som du trivs med. Vi ger dig 
verktygen som skapar de bästa 
förutsättningarna för din 
viktminskning. Du får en personlig 
hälsokonsult som peppar, 
coachar och stöttar dig hela 
vägen.

Vårt mål är inte bara att du ska 
gå ner i vikt. Vårt mål är att du 
ska bibehålla din vikt när du 
hittat en vikt du trivs med!
Med XtraVaganza kommer du att 
lyckas. Vi kan viktminskning!
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Tack och lov så har 
rivningen av den 
gamla fallfärdiga 

ladugården i Alvhems norra 
ända (Lilla Edets kommun) 
påbörjats. Det ser riktigt bra 
ut, efter alla dessa turer och 
år av bedrövelse. 

Eftersom gränsen går 
mellan kommunerna som 
den gör, tror ju folk att allt 
har legat i Ale kommun. Nu 
hoppas jag att det snart blir 
klart för rivning av nästa fall-

färdiga ladugård som ligger 
i Ale kommun, och mitt i 
samhället. 

Det har varit en lång och 
segdragen process med över-
klagande och formella fel 
hela tiden. Nu är den snart 
inne i en slutfas. Jag hoppas 
för Alvhems skull att detta 
snart är ett minne blott.

Sven Rydén (AD)
Andre vice ordförande i Alvhems 

ortsutvecklingsmöte

Från Alvhems horisont

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsmöte med 
tipspromenad, söndagen 
den 17 augusti i Slottspar-
ken, Ström. Samling sked-
de i Slottscaféet och en 
skara tappra medlemmar 
gav sig ut mellan regnsku-
rarna för att svara på frå-
gorna. Fyra stycken hade 9 
rätt och efter utslagsfråga 
vann Elsa Årebäck, följd 

av Kjell Andersson, Tore 
Olsson och Kerstin An-
dersson.

Föreningens trafikom-
bud, Ove Svensson, tog 
upp förhållningsregler 
vid övergångsställen och 
Kerstin Andersson och 
Ulla Koch informerade 
om kommande aktiviteter 
och resor.

Månadsmöte i Slottsparken

LILLA EDET. – Tillsam-
mans måste vi lyfta 
skolan till en högre 
bildningsnivå.

Det var inlednings-
anförandet när den 
samlade oppositionen 
kallade till presskonfe-
rens i måndags.

Skolvisionen är 
framarbetad av leda-
möter och ersättare i 
Utbildningsnämnden för 
Centerpartiet, Kristde-
mokraterna, Moderater-
na och Miljöpartiet.

Med knappt tre veckor kvar 
till valet passade oppositio-
nen på att presentera sina 
tankar om framtidens sko-
la i Lilla Edets kommun. 
Medverkade på mötet gjorde 
Lars Ivarsbo (C), Camil-
la Olofsson (M), Fredrik 
Hermansson (C), Andre-
as Nelin (M) och Susanne 
Onsdal (FP).

– Vår vision är inlednings-
vis fokuserad på högstadiet, 
men som vi tror även på 
längre sikt kan implemen-
teras i lägre årskurser, för-
klarade Lars Ivarsbo, vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

– Jag vill också säga att 
detta koncept inte omedel-
bart går att omsätta i alla 
dess delar på grund av nu-
varande lagstiftning inom 
skolan. Såsom det är idag 
beslutar till exempelvis Ut-

bildningsnämnden om den 
övergripande organisationen 
i kommunen, förvaltnings-
chefen verkställer och rektor 
beslutar om organisatio-
nen på sin skolenhet, tillade 
Ivarsbo.

Oppositionen har ställt 
sig frågan om uppdraget som 
kommunala beslutsfattare 
enbart handlar om att förval-

ta och utveckla skolan inom 
nuvarande ramverk?

– Nej, säger vi. Som för-
troendevalda har vi också ett 
uppdrag från medborgarna 
att blicka framåt. Hur vill 
vi att skolan ska se ut 2025? 
Hur tacklar vi Sveriges ras i 
senaste PISA-undersökning-
en? Kan vi och vågar vi tänka 
nytt? Behöver vi grundligt se 

över svensk skollagstiftning? 
Därför kallar vi detta kon-
cept ”En skolvision”.

Enskilda elevens behov
Oppositionen hävdar att 
Lilla Edets kommunala hög-
stadium genom kunskapsho-
mogena grupper, nedtonat 
skolklassbegrepp och utökad 
läx- och provhjälp ska bli en 
skola för alla där fokus ligger 
på den enskilda elevens be-
hov och förmåga.

– Vårt politiska uppdrag 
innebär att skapa förutsätt-
ningar för flexibla lokaler, 
attraktiva arbetsplatser och 
fler vuxna i skolan. Vi behö-
ver fler som ägnar sig åt det 
pedagogiska arbetet, men 
samtidigt ser vi ett behov av 
exempelvis skolvärdar och 
lärarassistenter, säger Fred-
rik Hermansson.

Oppositionens represen-
tanter understryker att visio-
nen på intet sätt är ett färdigt 
paket att implementera. Det 
ska snarare ses som en inspi-
rationskälla med ambitionen 
att lyfta skolan i Lilla Edet.

– Vi måste börja någon-
stans och vi börjar med in-
dividens behov. Där tror vi 
att en form av kunskapsho-

mogena grupper, som låter 
individen utvecklas lite mer 
i sin takt, kan vara rätt. Är 
man bra i till exempel engel-
ska skall man kunna fortsätta 
att stimuleras till att bli ännu 
bättre. Är man svag i mate-
matik skall man kunna få 
arbeta i lugnare tempo med 
extra stöd, säger Fredrik 
Hermansson och fortsätter:

– Det handlar inte om ett 
A- och B-lag utan individens 
förmåga att lära, och tillhö-
righet baserat på kunskaps-
nivå framför födelseår.

Har ni sneglat på någon 
annan kommun när ni 
tagit fram er vision?

– Vi har plockat en del 

goda exempel. Sedan är det 
viktigt att få med rektorer 
och lärare att utforma kon-
ceptet längs vägen, säger Ca-
milla Olofsson.

Vad händer mer er 
vision om ni blir kvar i 
opposition efter höstens 
val?

– Vi överger inte visionen 
bara för det. Vi kommer med 
ett koncept vars syfte är att 
skapa en modern gymnasie-
förberedande skola i sin rik-
tiga bemärkelse. Den borde 
intressera alla, oavsett par-
titillhörighet, avslutar Lars 
Ivarsbo. 

JONAS ANDERSSON

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

– Koncept framtaget av oppositionen
Skolvision presenterad 

Den samlade oppositionen presenterade sin skolvision för Lilla Edets kommun i måndags. Från vänster Lars Ivarsbo (C), Fredrik Hermansson (C), Camilla Olofsson (M) 
och Andreas Nelin (M).

Fredrik Hermansson ser gärna tillhörighet baserat på kunskapsnivå framför födelseår.

SURTE. Seger i första 
träningsmatchen.

Surte IS IBK:s damer 
kunde inte startat 
säsongen bättre.

– Det ser intressant 
ut. Vi har kompletterat 
en redan bra trupp 
med fina nyförvärv 
och ska vara med i top-
pen, säger en förvän-
tansfull Surtetränare, 
Tommi Pasanen.
Surte IS IBK fick starta om 
sitt damlag i division fyra, 
men har i rekordfart avan-
cerat uppåt. I fjol slutade 
laget fyra i division två. Hur 
mycket Pasanen vågar spän-
na bågen inför årets säsong 
avgörs huruvida två fråge-
tecken blir utropstecken el-
ler ej.

– Ja, det är fortfarande 
oklart om Jonna Leek och 
Carolina Björkner kan spe-
la i år. ”Carro” som har varit 
vår överlägset bäste spelare 
och målskytt hade problem 
med rygg och knän hela fjol-
året. Hon rehabtränar och 
vill väldigt gärna vara med. 
Vi håller självklart tummar-
na för att det ska bli så, men 
får samtidigt förbereda oss 
på en verklighet utan henne. 
Jonna Leek försöker få ihop 
tidspusslet och kommer ge 
innebandyn en chans i sep-
tember. Funkar det så spelar 
hon och skulle båda dessa 
etablerade tjejer spela kom-
mer vi utmana om seriese-
gern, redogör Pasanen.

I söndags träningsspelade 
Surtes damer mot Fristad 
GOIF, ett annat division två 
lag, och vann med 4-3.

– Alltid kul att börja med 
en seger. Våra nyförvärv 
eller Therese Lamberg 

(återvände från Sportlife 
Kungälv) och Elina Svens-
son levererade direkt när 
de fick spela tillsammans. 
Dessutom måste jag näm-
na Jennifer Corneliusson, 
född 1998 som anslutit från 
Ale IBF, och definitivt visar 
att hon tänker kämpa om en 
startplats, säger Pasanen.

Truppen är bredare än i 
fjol och består just nu av två 
målvakter, 14 forwards och 8 
backar.

– Då ingår inte Jonna och 
Carro. Med dem höjer vi 
kvalitén ytterligare.

På förlustsidan återfinns 
den vasse anfallaren Emme-
lie Södergren som gått till 
Älvstranden.

– Det visste vi redan när 
säsongen var över. Hon 
signalerade tidigt att hon 
ville testa spel i division ett 
och det köper jag. Hon är 
så duktigt att det vore synd 
annars.

Partille som har värvat 
friskt är seriefavorit.

– De har tagit både Älv-
strandens och Lerums bästa 
forward så de blir tuffa.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Carolina Björkner, Surte IS IBK:s ankare, kan tvingas sluta 
med innebandyn på grund av värk i rygg och knä.

SURTE IS IBK

Serie: Division 2 Göteborg
Tränare: Tommi Pasanen.
Placering i fjol: 4:a.
Nyförvärv: Elin Björk-Lin-
der, målvakt från Lindås, 
Jennifer Corneliusson och 
Elin Fridh, Ale IBF, Therese 
Lamberg och Elina Svens-
son, Sportlife Innebandy, 
Clara Lundberg, comeback.
Förluster: Emmelie Söder-
gren, Älvstranden.
Målsättning: ”Vi ska vara 
med bland de tre främsta”.

Frågetecken i Surte IS IBK

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.

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

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

BRÄMHULT. Bottenlaget 
Brämhults IK satte käp-
par i hjulet för kvalja-
gande Göta BK.

En straff i den 70:e 
minuten som resultera-
de i 3-1 och samtidigt 
utvisning på gästernas 
Tobias Gustafsson av-
gjorde saken.

Tröst i bedrövelsen 
var att även Gerdskens 
BK fick stryk.

Göta BK har svarat för en 
stark debutsäsong i division 
4. Laget ligger på fjärde plats 
efter 16 spelade omgångar. 
Tvåan och trean i tabellen får 
kvala varför hoppet om avan-
cemang fortfarande lever. En 
nyckelmatch är på torsdag då 
Gerdsken kommer på besök 
till Strömsvallens konstgräs. 
Alingsåslaget är just nu trea, 
fem poäng före Göta.

Mot Brämhult fick GBK 
en mardrömsinledning med 
underläge redan efter sex 
minuter. Niclas Graff kvit-
terade visserligen för gäster-
na, men hemmalaget återtog 
kommandot och gjorde 2-1 
innan den första halvleken 
var över.

– Vi gör ingen bra insats. 
Det krävdes en utskällning i 
paus och vi gjorde ett ärligt 
försök i den andra halvleken. 
Jag förstår dock inte varför 
man ska lämna ett handicap 
och hamna i underläge mot 
ett lag som vi egentligen ska 
slå, suckade GBK-tränaren 
Marcus Tersing.

Detta var inte Götas ef-
termiddag. Johan Hellqvist 
gjorde 3-1 i den 70:e match-
minuten och dessutom fick 
nyförvärvet från Skoftebyn, 
Tobias Gustafsson, lämna 
planen efter att ha fått syna 
det röda kortet av domaren 
Dami Mahumotvic.

– En felaktigt dömd straff 
då det var en perfekt glid-
tackling av Tobias. Däremot 
vill jag inte skylla förlusten 
på domaren, vi förtjänade 
inte poäng. Det som känns 
surt är att Tobias Gustafsson 
blir dubbelt straffad och inte 
får vara med i nästa match, 
säger Tersing.

Rikard Vikingsson redu-
cerade till 3-2, tio minuter 
före slutet. Spiken i kistan 
slog Robert Hellqvist in när 
han fixade 4-2 till nästjum-
bon.

För Göta BK gäller det att 
snabbt komma över helgens 
nederlag och ladda batterier-
na inför veckans ödesmatch. 
Seger där och de gulsvarta är 

åter med i leken om en topp-
placering. JONAS ANDERSSON

Resultat från Nygårds 
Ryttarsällskap, Glitterhop-
pet ponny 23/8 (lokal täv-
ling):

Kattlebergs RF repre-
senterades av följande pon-
nyekipage: Elin Gustafson 
med Cathay Pacific, Eme-
lie Hirsch med Kleopatra, 
Felicia Larsen med Gryets 
Pepito och Emma Karls-
son med Babuschkas Kra-
sotka.

Högst upp på prispallen 
i klass 2 avd. A – LC 90 cm 
hittade vi Emma Karlsson 
och Babuschkas Krasotka. 
Stort grattis!

I avdelning B hittar vi 
klass 1 Lätt D + samt klass 
2 Lätt C Felicia Larsen/
Gryets Pepito förstaplace-
ringar i båda klasser.

Nygårds Ryttarsäll-
skap, Glitterhoppet häst 
24/8 (lokal tävling):

På hästsidan represen-
terades Kattlebergs RF av 
Emma Gustafson med 
Archie Z och Power of 
Dreams, samt av Cecilia 
Olsson med Fantasia. Ce-
cilia Olsson och Fantasia 
tog hem segern i klass 2 
avd. A – 1m. Grattis!

Ridsport

Kvaljagande Göta BK föll
– Ödesmatch väntar mot Gerdsken

Division 4 Västergötland S
Brämhults IK – Göta BK 4-2 (2-1)

FOTBOLL
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Niclas Graff nätade för Göta BK i bortamatchen mot Brämhults 
IK, men det hjälpte föga. Hemmalaget vann med 4-2.
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70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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Tack och lov så har 
rivningen av den 
gamla fallfärdiga 

ladugården i Alvhems norra 
ända (Lilla Edets kommun) 
påbörjats. Det ser riktigt bra 
ut, efter alla dessa turer och 
år av bedrövelse. 

Eftersom gränsen går 
mellan kommunerna som 
den gör, tror ju folk att allt 
har legat i Ale kommun. Nu 
hoppas jag att det snart blir 
klart för rivning av nästa fall-

färdiga ladugård som ligger 
i Ale kommun, och mitt i 
samhället. 

Det har varit en lång och 
segdragen process med över-
klagande och formella fel 
hela tiden. Nu är den snart 
inne i en slutfas. Jag hoppas 
för Alvhems skull att detta 
snart är ett minne blott.

Sven Rydén (AD)
Andre vice ordförande i Alvhems 

ortsutvecklingsmöte

Från Alvhems horisont

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsmöte med 
tipspromenad, söndagen 
den 17 augusti i Slottspar-
ken, Ström. Samling sked-
de i Slottscaféet och en 
skara tappra medlemmar 
gav sig ut mellan regnsku-
rarna för att svara på frå-
gorna. Fyra stycken hade 9 
rätt och efter utslagsfråga 
vann Elsa Årebäck, följd 

av Kjell Andersson, Tore 
Olsson och Kerstin An-
dersson.

Föreningens trafikom-
bud, Ove Svensson, tog 
upp förhållningsregler 
vid övergångsställen och 
Kerstin Andersson och 
Ulla Koch informerade 
om kommande aktiviteter 
och resor.

Månadsmöte i Slottsparken

LILLA EDET. – Tillsam-
mans måste vi lyfta 
skolan till en högre 
bildningsnivå.

Det var inlednings-
anförandet när den 
samlade oppositionen 
kallade till presskonfe-
rens i måndags.

Skolvisionen är 
framarbetad av leda-
möter och ersättare i 
Utbildningsnämnden för 
Centerpartiet, Kristde-
mokraterna, Moderater-
na och Miljöpartiet.

Med knappt tre veckor kvar 
till valet passade oppositio-
nen på att presentera sina 
tankar om framtidens sko-
la i Lilla Edets kommun. 
Medverkade på mötet gjorde 
Lars Ivarsbo (C), Camil-
la Olofsson (M), Fredrik 
Hermansson (C), Andre-
as Nelin (M) och Susanne 
Onsdal (FP).

– Vår vision är inlednings-
vis fokuserad på högstadiet, 
men som vi tror även på 
längre sikt kan implemen-
teras i lägre årskurser, för-
klarade Lars Ivarsbo, vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

– Jag vill också säga att 
detta koncept inte omedel-
bart går att omsätta i alla 
dess delar på grund av nu-
varande lagstiftning inom 
skolan. Såsom det är idag 
beslutar till exempelvis Ut-

bildningsnämnden om den 
övergripande organisationen 
i kommunen, förvaltnings-
chefen verkställer och rektor 
beslutar om organisatio-
nen på sin skolenhet, tillade 
Ivarsbo.

Oppositionen har ställt 
sig frågan om uppdraget som 
kommunala beslutsfattare 
enbart handlar om att förval-

ta och utveckla skolan inom 
nuvarande ramverk?

– Nej, säger vi. Som för-
troendevalda har vi också ett 
uppdrag från medborgarna 
att blicka framåt. Hur vill 
vi att skolan ska se ut 2025? 
Hur tacklar vi Sveriges ras i 
senaste PISA-undersökning-
en? Kan vi och vågar vi tänka 
nytt? Behöver vi grundligt se 

över svensk skollagstiftning? 
Därför kallar vi detta kon-
cept ”En skolvision”.

Enskilda elevens behov
Oppositionen hävdar att 
Lilla Edets kommunala hög-
stadium genom kunskapsho-
mogena grupper, nedtonat 
skolklassbegrepp och utökad 
läx- och provhjälp ska bli en 
skola för alla där fokus ligger 
på den enskilda elevens be-
hov och förmåga.

– Vårt politiska uppdrag 
innebär att skapa förutsätt-
ningar för flexibla lokaler, 
attraktiva arbetsplatser och 
fler vuxna i skolan. Vi behö-
ver fler som ägnar sig åt det 
pedagogiska arbetet, men 
samtidigt ser vi ett behov av 
exempelvis skolvärdar och 
lärarassistenter, säger Fred-
rik Hermansson.

Oppositionens represen-
tanter understryker att visio-
nen på intet sätt är ett färdigt 
paket att implementera. Det 
ska snarare ses som en inspi-
rationskälla med ambitionen 
att lyfta skolan i Lilla Edet.

– Vi måste börja någon-
stans och vi börjar med in-
dividens behov. Där tror vi 
att en form av kunskapsho-

mogena grupper, som låter 
individen utvecklas lite mer 
i sin takt, kan vara rätt. Är 
man bra i till exempel engel-
ska skall man kunna fortsätta 
att stimuleras till att bli ännu 
bättre. Är man svag i mate-
matik skall man kunna få 
arbeta i lugnare tempo med 
extra stöd, säger Fredrik 
Hermansson och fortsätter:

– Det handlar inte om ett 
A- och B-lag utan individens 
förmåga att lära, och tillhö-
righet baserat på kunskaps-
nivå framför födelseår.

Har ni sneglat på någon 
annan kommun när ni 
tagit fram er vision?

– Vi har plockat en del 

goda exempel. Sedan är det 
viktigt att få med rektorer 
och lärare att utforma kon-
ceptet längs vägen, säger Ca-
milla Olofsson.

Vad händer mer er 
vision om ni blir kvar i 
opposition efter höstens 
val?

– Vi överger inte visionen 
bara för det. Vi kommer med 
ett koncept vars syfte är att 
skapa en modern gymnasie-
förberedande skola i sin rik-
tiga bemärkelse. Den borde 
intressera alla, oavsett par-
titillhörighet, avslutar Lars 
Ivarsbo. 

JONAS ANDERSSON

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

– Koncept framtaget av oppositionen
Skolvision presenterad 

Den samlade oppositionen presenterade sin skolvision för Lilla Edets kommun i måndags. Från vänster Lars Ivarsbo (C), Fredrik Hermansson (C), Camilla Olofsson (M) 
och Andreas Nelin (M).

Fredrik Hermansson ser gärna tillhörighet baserat på kunskapsnivå framför födelseår.

SURTE. Seger i första 
träningsmatchen.

Surte IS IBK:s damer 
kunde inte startat 
säsongen bättre.

– Det ser intressant 
ut. Vi har kompletterat 
en redan bra trupp 
med fina nyförvärv 
och ska vara med i top-
pen, säger en förvän-
tansfull Surtetränare, 
Tommi Pasanen.
Surte IS IBK fick starta om 
sitt damlag i division fyra, 
men har i rekordfart avan-
cerat uppåt. I fjol slutade 
laget fyra i division två. Hur 
mycket Pasanen vågar spän-
na bågen inför årets säsong 
avgörs huruvida två fråge-
tecken blir utropstecken el-
ler ej.

– Ja, det är fortfarande 
oklart om Jonna Leek och 
Carolina Björkner kan spe-
la i år. ”Carro” som har varit 
vår överlägset bäste spelare 
och målskytt hade problem 
med rygg och knän hela fjol-
året. Hon rehabtränar och 
vill väldigt gärna vara med. 
Vi håller självklart tummar-
na för att det ska bli så, men 
får samtidigt förbereda oss 
på en verklighet utan henne. 
Jonna Leek försöker få ihop 
tidspusslet och kommer ge 
innebandyn en chans i sep-
tember. Funkar det så spelar 
hon och skulle båda dessa 
etablerade tjejer spela kom-
mer vi utmana om seriese-
gern, redogör Pasanen.

I söndags träningsspelade 
Surtes damer mot Fristad 
GOIF, ett annat division två 
lag, och vann med 4-3.

– Alltid kul att börja med 
en seger. Våra nyförvärv 
eller Therese Lamberg 

(återvände från Sportlife 
Kungälv) och Elina Svens-
son levererade direkt när 
de fick spela tillsammans. 
Dessutom måste jag näm-
na Jennifer Corneliusson, 
född 1998 som anslutit från 
Ale IBF, och definitivt visar 
att hon tänker kämpa om en 
startplats, säger Pasanen.

Truppen är bredare än i 
fjol och består just nu av två 
målvakter, 14 forwards och 8 
backar.

– Då ingår inte Jonna och 
Carro. Med dem höjer vi 
kvalitén ytterligare.

På förlustsidan återfinns 
den vasse anfallaren Emme-
lie Södergren som gått till 
Älvstranden.

– Det visste vi redan när 
säsongen var över. Hon 
signalerade tidigt att hon 
ville testa spel i division ett 
och det köper jag. Hon är 
så duktigt att det vore synd 
annars.

Partille som har värvat 
friskt är seriefavorit.

– De har tagit både Älv-
strandens och Lerums bästa 
forward så de blir tuffa.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Carolina Björkner, Surte IS IBK:s ankare, kan tvingas sluta 
med innebandyn på grund av värk i rygg och knä.

SURTE IS IBK

Serie: Division 2 Göteborg
Tränare: Tommi Pasanen.
Placering i fjol: 4:a.
Nyförvärv: Elin Björk-Lin-
der, målvakt från Lindås, 
Jennifer Corneliusson och 
Elin Fridh, Ale IBF, Therese 
Lamberg och Elina Svens-
son, Sportlife Innebandy, 
Clara Lundberg, comeback.
Förluster: Emmelie Söder-
gren, Älvstranden.
Målsättning: ”Vi ska vara 
med bland de tre främsta”.

Frågetecken i Surte IS IBK

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.

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

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

BRÄMHULT. Bottenlaget 
Brämhults IK satte käp-
par i hjulet för kvalja-
gande Göta BK.

En straff i den 70:e 
minuten som resultera-
de i 3-1 och samtidigt 
utvisning på gästernas 
Tobias Gustafsson av-
gjorde saken.

Tröst i bedrövelsen 
var att även Gerdskens 
BK fick stryk.

Göta BK har svarat för en 
stark debutsäsong i division 
4. Laget ligger på fjärde plats 
efter 16 spelade omgångar. 
Tvåan och trean i tabellen får 
kvala varför hoppet om avan-
cemang fortfarande lever. En 
nyckelmatch är på torsdag då 
Gerdsken kommer på besök 
till Strömsvallens konstgräs. 
Alingsåslaget är just nu trea, 
fem poäng före Göta.

Mot Brämhult fick GBK 
en mardrömsinledning med 
underläge redan efter sex 
minuter. Niclas Graff kvit-
terade visserligen för gäster-
na, men hemmalaget återtog 
kommandot och gjorde 2-1 
innan den första halvleken 
var över.

– Vi gör ingen bra insats. 
Det krävdes en utskällning i 
paus och vi gjorde ett ärligt 
försök i den andra halvleken. 
Jag förstår dock inte varför 
man ska lämna ett handicap 
och hamna i underläge mot 
ett lag som vi egentligen ska 
slå, suckade GBK-tränaren 
Marcus Tersing.

Detta var inte Götas ef-
termiddag. Johan Hellqvist 
gjorde 3-1 i den 70:e match-
minuten och dessutom fick 
nyförvärvet från Skoftebyn, 
Tobias Gustafsson, lämna 
planen efter att ha fått syna 
det röda kortet av domaren 
Dami Mahumotvic.

– En felaktigt dömd straff 
då det var en perfekt glid-
tackling av Tobias. Däremot 
vill jag inte skylla förlusten 
på domaren, vi förtjänade 
inte poäng. Det som känns 
surt är att Tobias Gustafsson 
blir dubbelt straffad och inte 
får vara med i nästa match, 
säger Tersing.

Rikard Vikingsson redu-
cerade till 3-2, tio minuter 
före slutet. Spiken i kistan 
slog Robert Hellqvist in när 
han fixade 4-2 till nästjum-
bon.

För Göta BK gäller det att 
snabbt komma över helgens 
nederlag och ladda batterier-
na inför veckans ödesmatch. 
Seger där och de gulsvarta är 

åter med i leken om en topp-
placering. JONAS ANDERSSON

Resultat från Nygårds 
Ryttarsällskap, Glitterhop-
pet ponny 23/8 (lokal täv-
ling):

Kattlebergs RF repre-
senterades av följande pon-
nyekipage: Elin Gustafson 
med Cathay Pacific, Eme-
lie Hirsch med Kleopatra, 
Felicia Larsen med Gryets 
Pepito och Emma Karls-
son med Babuschkas Kra-
sotka.

Högst upp på prispallen 
i klass 2 avd. A – LC 90 cm 
hittade vi Emma Karlsson 
och Babuschkas Krasotka. 
Stort grattis!

I avdelning B hittar vi 
klass 1 Lätt D + samt klass 
2 Lätt C Felicia Larsen/
Gryets Pepito förstaplace-
ringar i båda klasser.

Nygårds Ryttarsäll-
skap, Glitterhoppet häst 
24/8 (lokal tävling):

På hästsidan represen-
terades Kattlebergs RF av 
Emma Gustafson med 
Archie Z och Power of 
Dreams, samt av Cecilia 
Olsson med Fantasia. Ce-
cilia Olsson och Fantasia 
tog hem segern i klass 2 
avd. A – 1m. Grattis!

Ridsport

Kvaljagande Göta BK föll
– Ödesmatch väntar mot Gerdsken

Division 4 Västergötland S
Brämhults IK – Göta BK 4-2 (2-1)

FOTBOLL
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Niclas Graff nätade för Göta BK i bortamatchen mot Brämhults 
IK, men det hjälpte föga. Hemmalaget vann med 4-2.
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70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
KOM UPP TILL VIMMERVI 

”knattefotboll” 
födda 2008

2 sept kl 18:00 

NÖDINGE– SÅ KLART
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Tungt poängtapp på övertid
– Historien upprepade sig igen!
ALAFORS. Ahlafors 
ledde med 3-1 i 88:e 
minuten.

När domaren blåste 
av hade Vänersborgs IF 
hunnit  kvittera.

– Det får inte hända 
och ändå händer det. 
Blytungt och så fruk-
tansvärt onödigt, sucka-
de lagkapten Sebastian 
Hollstein.

Ahlafors IF tappade på nytt 
värdefulla poäng på övertid. 
När höstsäsongen inleddes 
borta mot Gunnilse gick 
samtliga pinnar förlorade, då 
hemmalaget vände 0-1 till se-
ger 2-1. I fredags kväll hade 
AIF skaffat sig en trygg 3-1 
ledning genom mål av Mi-
chael Hintze och Niclas El-
ving i andra halvlek. Match-
en gick in i sitt slutskede och 
inget pekade på något annat 
än en stabil hemmaseger. VIF 
försökte hitta öppningar och 
lyckades ta sig ner till kortlin-
jen. Inlägget som följde nick-
ades obekymrat i mål. 3-2 
med två minuter kvar.

– Han ska inte få slå det 
inlägget! Vi ska inte ge dem 
chansen att skapa någonting. 
Det är ju det som är grejen, 
röt, Sebastian Hollstein ef-
teråt.

Reduceringen satte skräck 
i hemmalaget som men-
talt inte verkar ha kommit 
över debacklet på Hjällbo-

vallen. Vänersborg satte 
omgående ett enormt tryck 
mot AIF-målet. Chanserna 
avlöste varandra och efter 
en hörna blev bollen kvar i 
straffområdet. Till sist letade 
den sig in bakom en maktlös 
Andreas Skånberg som ändå 
hade fredat målet ett antal 
gånger.

– Jag tycker det är offside, 
men vi löste inte uppgiften. 
Nu har vi tappat fem poäng 
i slutminuterna. Det är så 
tungt. Vi gör ingen jätte-
match, men vi har den helt 
under kontroll och när vi gör 
3-1 känns det väldigt säkert. 
Men sådan är fotbollen. Vi 
får ta nya tag och gå för full 
pott mot Skoftebyn. Allt kan 
hända, det är många matcher 
kvar, summerade Hollstein, 
AIF:s främste aktör.

Vänersborgs IF tog led-
ningen med 1-0 efter en 
kvart. Ahlafors kvitterade 
genom nämnde Hollste-
in, fint framspelad av Erik 
Gunnarsson. I straffområdet 
gjorde ”tysken” inget misstag 
utan placerade bollen snyggt 
i mål.

Hemmalaget hotade 
främst genom Michael Hint-
zes attacker från vänster. Med 
Jonathan Lindström tillba-
ka i startelvan fick AIF:s vas-
saste spelare i höst Sebastian 
Hollstein och Peter Antons-
son nya positioner. Antons-
son hamnade plötsligt på 
högerkanten, ett synnerligen 
märkligt agerande. Antons-
sons kvaliteter kom inte alls 
till sin rätt där. I andra halv-

lek utgick han efter en smäll. 
Niclas Elving har lagledning-
en heller inte lyckats placera 
rätt. Hur länge dröjer det 
innan han får chansen på sin 
favoritposition ute till vän-
ster med tanke på att Hintze 
är lika duktig från höger och 
Antonsson bäst på topp?

– Jag är van att spela på oli-
ka positioner. Så har det varit 
hela säsongen, menade Holl-
stein som inte tyckte att det 
var något bekymmer och han 
gav också gästerna en eloge 
för sin moral.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs IF 3-3 (1-1)

FOTBOLL

Tungt fall för AIF, men denna gång blev det ändå en poäng… VIF vände underläge 3-1 till 3-3 i 
slutminuterna.

Sebastian Hollstein kvitterade elegant, fint framspelad av Erik 
Gunnarsson.

Div 2 Västergötland södra
Skepplanda - Sollebrunn 6-1 
(3-1)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 3, Lotta 
Hillebjer, Emelie Johansson, Josefine 
Claesson. Matchens kurrar: Sandra 
Augustsson 3, Josefine Claesson 2, 
Emelie Johansson 1.

Lödöse/Nygård IK – Alingsås 
KIK 8-0 (4-0)
Mål LNIK: Embla Petersdotter 2, 
Emilia Löfström 2, Matilda Johansson 
2, Tilda Magnusson Tell, Evelina 
Löfström.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs IF 
3-3 (1-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein, Niclas 
Elving, Michael Hintze. Matchens 
kurrar: Sebastian Hollstein 3, Michael 
Hintze 2, Henrik Andersson 1. 

Division 4 Västergötland S
Brämhults IK – Göta BK 4-2 
(2-1)
Mål GBK: Niclas Graff, Rikard 
Vikingsson.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Santos Cruzazul 5-0 
(1-0)
Mål NIK: Bojan Illic, Fredrik Johans-
son, Jesper Garvetti, Oliver Axelsson, 
Markus Hansson. Matchens kurrar: 
Anders Isaksson 3, Raied Juma 2, 
Filip Larsson 1.

Nödinge SK – Fotö 9-2 (3-1)
Mål NSK: Simon Enyck 4, Ajdin 
Smaijlovic 3, Rahel Farej, Bernhard 
Hadenäs. Matchens kurrar: Ajdin 
Smaijlovic 3, Simon Enyck 2, Andreas 
Hjort 1.

Neutrala – Älvängen 2-2 (0-1)
Mål ÄIK: Johan Parinder, Viktor 
Fredriksson.

Division 6 Trollhättan
Hjärtums IS – Trollhättans IF 
4-2 (2-2)
Mål HIS: Marcus Algevi 3, Mikael 
Persson.

FC Gauthiod – Alvhems IK 
13-0 (6-0)

Division 7D Göteborg
Surte IS – Västkurd FF 3-1
Mål SIS: Christopher Wilhelmsson, 
Rasmus Sjöstrand, Eric Borg.
Matchens kurrar: Rasmus Sjöstrand 
3, Lasse Karlsson 2, Christopher 
Wilhelmsson 1.
 
Backatorp – Surte IS 4-2
Mål SIS: John Landstedt, Jonas Brolin.
Matchens kurrar: John Landstedt 3, 
Lasse Karlsson 2, Andreas Werder 1. 
 
Surte IS – Backatorp 3-4
Mål SIS: Thomas Hansson 2, Robin 
Larsson. Matchens kurrar: Thomas 
Hansson 3, Erik Reinli 2, Robin 
Larsson 1.

FOTBOLL

INNEBANDY

Nol går som tåget

Markus Hansson målskytt och duktig på Nols mittfält i segermatchen på Elon Arena. Hemmalaget 
vann utan att förta sig med 5-0.

NOL. Serieledande Nol 
mot tabelljumbon Cru-
zazul.

Det kunde bara sluta 
på ett sätt – och det 
gjorde det också.

Hemmalaget nollade 
gästerna och skickade in 
fem bollar i nät.

Nol IK ångar på i femman 
och behåller greppet om 
förstaplatsen. Cruzazul bjöd 
motstånd i en halvlek, men 
efter paus tröt orken.

– Ja, de hade inga krafter 
kvar och vi borde kanske ha 
gjort ännu fler mål, men vi 
höll nollan och vann med 5-0 
så varför klaga, säger Nolträ-
naren Peter Karlsson.

Nol tog ledningen redan i 
den första halvleken genom 
Bojan Illic som var tillbaka 
i laget efter en lång semester.

– Bojan är en nyckelspela-

re, men han behöver nog ett 
par matcher till i kroppen för 
att vara i toppform, menar 
Karlsson.

Efter paus exploderade 
hemmalaget och Fredrik 
Johansson ökade på till 2-0. 
Trean låg Jesper Garvetti 
bakom och Markus Hans-
son gjorde 4-0. Oliver Ax-
elsson satten pricken över i 
med kvällens femte mål.

– Det är bara trepoängare 
som gäller nu. Det känns bra 
att vi är täta bakåt. Idag såg 
det väldigt bra ut med både 
Anders Isaksson och Raied 
Juma i backlinjen. Niklas 
Koppel var också stabil i 
målet, berömde Karlsson.

För Nols del väntar bort-
amöte med Fotö på fredag.

– Vi ska fortsätta vara öd-
mjuka och behålla koncen-
trationen. Det ser bra ut, 
avslutar Peter Karlsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Håller nollan och 
toppar femman
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Div 6 D Göteborg
Nol IK – Santos Cruzazul 5-0 (1-0)

FOTBOLL

FOTBOLL I ALE

Tis 26 aug kl 18.30
Gläntevi
Alvhem – Lödöse/Nygård

Tor 28 aug kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Utbynäs

Fre 29 aug kl 18.15
Forsvallen
Skepplanda – Herrljunga

Lör 30 aug kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Nödinge

Träningsmatch
Surte IS IBK – Fristad GOIF 4-3
Mål SISIBK: Therese Lamberg 2, Elina 
Svensson, Sofie Karlsson.



SKEPPLANDA. Gästan-
de Sollebrunn gjorde 
förvisso första målet, 
men sen var det slut på 
leken.

Skepplandas damer 
attackerade på bred 
front och har gått om 
fötter som kan avsluta.

Hemmalagets seger-
siffror stannade till sist 
vid 6-1 efter tre mål av 
planens gigant, Sandra 
Augustsson.

Bottenlaget Sollebrunns AIK 
skulle inte ha något att hämta 
på Forsvallen, men det fanns 
en viss oro med tanke på att 
Skepplanda kom till spel utan 

två av säsongens tongivande 
spelare. Systrarna Mathil-
da och Amanda Errind var 
bortresta och inte tillgäng-
liga. När gästerna dessutom 
prickade in 0-1 efter en kvart 
kunde olyckskorparna kraxa i 
kör. Nu blev det inte så för 
SBTK spelade beslutsamt 
och trillade boll på bästa sätt. 
Det var bara en fråga om tid. 

Knappt tio minuter ef-
ter Sollebrunns lednings-
mål kvitterade hemmalagets 
spjutspets Sandra Augusts-
son, hennes första av tre mål. 
2-1 lät inte vänta på sig. Jo-
sefi ne Claesson med en fi n 
känsla för bollen och spelet 
kunde prickskjuta in led-
ningsmålet högt. Lotta Hil-
lebjer drygade ut ledningen 
före paus.

– Det var ett psykologiskt 

viktigt mål. Jag tror luften 
gick lite ur dem där. Vi spe-
lade fi n fotboll och fi ck ut-
delning, då är vi jobbiga att 
möta, menade SBTK-träna-
ren, Stig Persson.

Jättenöjd
I andra halvlek hade seriens 
nästjumbo slut på energi. 
Sandra Augustsson gånger 
två och Emelie Johansson 
såg till att slutresultatet spi-
kades till 6-1. 

– Jag är jättenöjd med tje-
jerna. Många gör sin bästa 
match för året och bjöd på 
ett närmast felfritt passnings-
spel. Vår träning börjar de-

fi nitivt ge resultat, berömde 
Persson.

Skepplandas damer är ef-
ter 13 spelade matcher fort-
farande obesegrade.

– Nu vill det till mycket 
för att stoppa oss. Motstån-
darlagen tappar säkert också 
sugen när vi fyller på raden 
med trepoängare. Närmast 
väntar Sjömarken borta och 
de är ofta starka på hemmap-
lan. Vi måste komma väl för-
beredda för att förlänga vår 
härliga svit, avslutade Stig 
Persson.

Fler bilder på alekuriren.se 
PER-ANDERS 

KLÖVERSJÖ

VECKA 35         NUMMER 31|40

Ajdin Smaijlovic och Simon Enyck (infälld bild) svarade för sju av Nödinges nio mål i målfesten på Vimmervi där Fotö besegrades 
med hela 9-2.

e sig snabbt!
– Hemmaslog Fotö med 9-2
NÖDINGE. Förra veck-
ans derbyförlust var 
som bortblåst när 
Nödinges herrar var till-
baka på Vimmervi IP.

Revanschlusten var 
påtaglig och det fi ck 
gästande Fotö sota för.

Vassast av dem alla 
var lagkapten Ajdin 
Smaijlovic och Simon 
Enyck, som tillsammans 
gjorde sju mål och tre 
assist.

Nödinges trepoängare i fre-
dagskväll gör att laget be-
fi nner sig på säker mark i 
tabellen. 

Matchen var inte mer än 
fyra minuter gammal när 
mittbacken Andreas Hjort 

hittade Ajdin Smaijlovic som 
satte 1-0. Det blev Ajdins 
första av tre mål och det var 
inget snack om vilka som var 
matchens förgrundsfi gurer. 
Spelande tränaren Kalle 
Hamfeldt var förvisso snudd 
på lika vass som målfabri-
körerna med sina fyra mål-
givande passningar.

NSK hade en tvåmålsled-
ning i paus och tio minuter 
in på andra akten skickade 
Simon Enyck in 4-1. Att 
hemmalagets Vernes Krak 
visades ut med halvtimmen 
kvar spelade mindre roll. 
Gästerna reducerade förvis-
so till 5-2, men Enyck gjorde 
omgående 6-2 och Ajdin 7-2. 
De två sista målen signerade 
Simon Enyck, vilket gjorde 
att han faktiskt fullbordade 
ett äkta hattrick.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NSK hämtad

Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Fotö 9-2 (3-1)

FOTBOLL

Skepplandas damer helt överlägsna
– Sollebrunn fi ck åka hem med en rejäl bakläxa

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda - Sollebrunn 6-1 (3-1)

FOTBOLL

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västergötland västra
FREDAG 29 AUGUSTI 

KL 18.15

SKEPPLANDA BTK
 – HERRLJUNGA SK

Skänker pris till bästa spelare

Sandra Augustsson gjorde inget misstag när hon frispelades. Hon rundade målvakten och satte säkert 1-1. Augustsson var planen 
stora dominant och gjorde tre av hemmalagets mål.

Emelie Johansson gjorde ett av Skepplandas sex mål.

ÖSTADKULLE. Trots en 
stabil tvåmålsledning i 
paus var Skepplandas 
herrar illa ute i det 
svåra bortamötet med 
Östadkulle.

Med ett nödrop blev 
det ändå tre friska 
poäng och jakten på 
seriesegern fortsätter.

Det ska Skepplanda 
tacka tremålsskytten 
Christian Rönkkö för.

Skepplanda skuggar seriele-
dande Dardania och har trots 
skador på fl era nyckelspelare 
lyckats vinna höstsäsongens 
inledande matcher.

Till den svåra bortamat-
chen mot Östadkulle var alla 
förutom Patric Skånberg, 
skadad, och Alexanders 
Andersson, avstängd, till-
baka. Återvändaren Mathias 
Johansson gjorde comeback 
efter en utfl ykt, senast i Kor-
tedala.

SBTK inledde piggt med 

bra rörelse och skapade om-
gående fl era heta chanser. I 
matchminut 13 slog Chris-
tian Rönkkö till för första 
gången. Inlägget kom från 
Erik Häggström.

– Jag tycker vi gör vår bäs-
ta halvlek för året och leder 
rättvist med 2-0 i paus, men 
tyvärr tog bensinen slut. Vi 
gick inte att känna igenn i 
andra halvlek och Östadkul-
le fi ck energi med ett tidigt 
reduceringsmål, berättar 
Christian Rönkkö som till 

sist blev den avgörande fak-
torn.

– 1-3 målet var tungt för 
dem, men när det återstod 
en kvart lyckades de trycka 
in 2-3 och hade några halv-
chanser till kvittering. Det 
kändes som att det blev onö-
digt jämnt, menar Rönkkö.

På fredag kommer Herr-
ljunga till Forsvallen. Vårens 
möte slutade med en gulsvart 
uddamålsseger. Nytt drama 
att vänta.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Div 5 Västergötland västra
Östadkulle – Skepplanda 2-3 (0-2)

FOTBOLL

Måndag 19:00 Jympa Soft Nolskolan

Tisdag 19:00 Skivstång Skivstång

Onsdag
10.00
18.00

Mamma
Jympa Bas

Nödinge (S Klöverstigen)
Älvängens Kulturhus

Torsdag 19.30 Jympa Varierande Älvängens Kulturhus

Söndag
16.00
18.00

Familjejympa
Station

Älvängens Kulturhus
Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 1 september 2014

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Familjejympa
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft
Jympa soft tar hänsyn, bygger upp och 

utmanar.

Skivstång 
Effektiv och utmanande styrketräning

Jympa Bas
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Jympa Mamma
Funktionell träning för dig som nybliven 

mamma.

Jympa Station
Vi delar upp oss och tränar styrka i  

stationer.

Träna med mening
Träna med oss
Träning för alla

Program 1/9 - 14/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Du kan även maila eller ringa friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902757
Med reseveration för ändringar

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.  

Vi erbjuder 30% på terminskortet  
mot uppvisande av recept.
Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/400 kr 

10- klippkort
600 kr

Familjejympa
300 kr

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Skepplanda BTK är klara för ytterligare en DM-final. Efter finalsegern i Futsal-DM tidigare i år 
lyckades man alltså upprepa bedriften, fast denna gång utomhus i F16-klassen.  I tisdagens semi-
final blev det seger med 3-0 hemma mot IFK Ulricehamn.

SBTK klara för DM-fi nal

Under lördagen arrangera-
de Surte IS och Surte/Bohus 
Ungdom en gemensam 
klubbdag. Dagen inleddes 
med att Surte IS herrsenio-
rer tog en välbehövlig trepo-
ängare mot Västkurd. Surte 
hade greppet om matchen 
i stort sett hela tiden och i 
slutändan gav Surtes större 
tyngd, kondition och erfa-
renhet ut sin rätt och segern 
var odiskutabel. I Surte gjor-
de Ömer Yapisan debut till 
fansens stora lycka. Vi kan 
förvänta oss mer av honom 
i framtiden, säger man från 
ledarhåll.

Dagen fortsatte sedan 
med att alla fotbollsspelare 
från senior ner till barn 
födda 2007 delades upp i lag 
och spelade matcher mot 
varandra. Trots att alla blev 
blöta, leriga och svettiga var 
det en fantastisk upplevelse 
att se alla glada miner. Alla 
kämpade och bjöd upp till 
underhållning. 

– Kul att se så många gla-
da barn spela fotboll under 
dessa förutsättningar, säger 
Björn Ekelund, en av med-
arrangörerna och ansvarig 
för Surte/Bohus Ungdom. 

– Detta kommer vi att 
spinna vidare på under hös-
ten och vintern, fortsätter 
Björn. 

Framförallt för de mindre 
barnen är det viktigt att ha 
någon att se upp till och 
detta är ett utmärkt tillfälle 

för de yngre att träffa och 
få spela med äldre barn och 
seniorer. Arrangemanget 
innehöll också café, grill och 
lotterier.

Ledningen för Surte IS 
och Surte/Bohus Ung-
dom vill passa på att tacka 
spelare, ledare, föräldrar och 
sponsorer för deras insats 
till att detta blev ett så lyckat 
arrangemang.

Surte IS
Surte/Bohus Ungdom

Klubbdag på Surte IP

Glada och kämpande barn och ungdomar på Surte IP.

Christian Rönkkö är tillbaka i gammalt gott slag. Mot Östadkulle 
svarade han för samtliga tre mål.

Dramatik när SBTK vann



SKEPPLANDA. Gästan-
de Sollebrunn gjorde 
förvisso första målet, 
men sen var det slut på 
leken.

Skepplandas damer 
attackerade på bred 
front och har gått om 
fötter som kan avsluta.

Hemmalagets seger-
siffror stannade till sist 
vid 6-1 efter tre mål av 
planens gigant, Sandra 
Augustsson.

Bottenlaget Sollebrunns AIK 
skulle inte ha något att hämta 
på Forsvallen, men det fanns 
en viss oro med tanke på att 
Skepplanda kom till spel utan 

två av säsongens tongivande 
spelare. Systrarna Mathil-
da och Amanda Errind var 
bortresta och inte tillgäng-
liga. När gästerna dessutom 
prickade in 0-1 efter en kvart 
kunde olyckskorparna kraxa i 
kör. Nu blev det inte så för 
SBTK spelade beslutsamt 
och trillade boll på bästa sätt. 
Det var bara en fråga om tid. 

Knappt tio minuter ef-
ter Sollebrunns lednings-
mål kvitterade hemmalagets 
spjutspets Sandra Augusts-
son, hennes första av tre mål. 
2-1 lät inte vänta på sig. Jo-
sefi ne Claesson med en fi n 
känsla för bollen och spelet 
kunde prickskjuta in led-
ningsmålet högt. Lotta Hil-
lebjer drygade ut ledningen 
före paus.

– Det var ett psykologiskt 

viktigt mål. Jag tror luften 
gick lite ur dem där. Vi spe-
lade fi n fotboll och fi ck ut-
delning, då är vi jobbiga att 
möta, menade SBTK-träna-
ren, Stig Persson.

Jättenöjd
I andra halvlek hade seriens 
nästjumbo slut på energi. 
Sandra Augustsson gånger 
två och Emelie Johansson 
såg till att slutresultatet spi-
kades till 6-1. 

– Jag är jättenöjd med tje-
jerna. Många gör sin bästa 
match för året och bjöd på 
ett närmast felfritt passnings-
spel. Vår träning börjar de-

fi nitivt ge resultat, berömde 
Persson.

Skepplandas damer är ef-
ter 13 spelade matcher fort-
farande obesegrade.

– Nu vill det till mycket 
för att stoppa oss. Motstån-
darlagen tappar säkert också 
sugen när vi fyller på raden 
med trepoängare. Närmast 
väntar Sjömarken borta och 
de är ofta starka på hemmap-
lan. Vi måste komma väl för-
beredda för att förlänga vår 
härliga svit, avslutade Stig 
Persson.

Fler bilder på alekuriren.se 
PER-ANDERS 

KLÖVERSJÖ

VECKA 35         NUMMER 31|40

Ajdin Smaijlovic och Simon Enyck (infälld bild) svarade för sju av Nödinges nio mål i målfesten på Vimmervi där Fotö besegrades 
med hela 9-2.

e sig snabbt!
– Hemmaslog Fotö med 9-2
NÖDINGE. Förra veck-
ans derbyförlust var 
som bortblåst när 
Nödinges herrar var till-
baka på Vimmervi IP.

Revanschlusten var 
påtaglig och det fi ck 
gästande Fotö sota för.

Vassast av dem alla 
var lagkapten Ajdin 
Smaijlovic och Simon 
Enyck, som tillsammans 
gjorde sju mål och tre 
assist.

Nödinges trepoängare i fre-
dagskväll gör att laget be-
fi nner sig på säker mark i 
tabellen. 

Matchen var inte mer än 
fyra minuter gammal när 
mittbacken Andreas Hjort 

hittade Ajdin Smaijlovic som 
satte 1-0. Det blev Ajdins 
första av tre mål och det var 
inget snack om vilka som var 
matchens förgrundsfi gurer. 
Spelande tränaren Kalle 
Hamfeldt var förvisso snudd 
på lika vass som målfabri-
körerna med sina fyra mål-
givande passningar.

NSK hade en tvåmålsled-
ning i paus och tio minuter 
in på andra akten skickade 
Simon Enyck in 4-1. Att 
hemmalagets Vernes Krak 
visades ut med halvtimmen 
kvar spelade mindre roll. 
Gästerna reducerade förvis-
so till 5-2, men Enyck gjorde 
omgående 6-2 och Ajdin 7-2. 
De två sista målen signerade 
Simon Enyck, vilket gjorde 
att han faktiskt fullbordade 
ett äkta hattrick.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NSK hämtad

Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Fotö 9-2 (3-1)

FOTBOLL

Skepplandas damer helt överlägsna
– Sollebrunn fi ck åka hem med en rejäl bakläxa

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda - Sollebrunn 6-1 (3-1)

FOTBOLL

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västergötland västra
FREDAG 29 AUGUSTI 

KL 18.15

SKEPPLANDA BTK
 – HERRLJUNGA SK

Skänker pris till bästa spelare

Sandra Augustsson gjorde inget misstag när hon frispelades. Hon rundade målvakten och satte säkert 1-1. Augustsson var planen 
stora dominant och gjorde tre av hemmalagets mål.

Emelie Johansson gjorde ett av Skepplandas sex mål.

ÖSTADKULLE. Trots en 
stabil tvåmålsledning i 
paus var Skepplandas 
herrar illa ute i det 
svåra bortamötet med 
Östadkulle.

Med ett nödrop blev 
det ändå tre friska 
poäng och jakten på 
seriesegern fortsätter.

Det ska Skepplanda 
tacka tremålsskytten 
Christian Rönkkö för.

Skepplanda skuggar seriele-
dande Dardania och har trots 
skador på fl era nyckelspelare 
lyckats vinna höstsäsongens 
inledande matcher.

Till den svåra bortamat-
chen mot Östadkulle var alla 
förutom Patric Skånberg, 
skadad, och Alexanders 
Andersson, avstängd, till-
baka. Återvändaren Mathias 
Johansson gjorde comeback 
efter en utfl ykt, senast i Kor-
tedala.

SBTK inledde piggt med 

bra rörelse och skapade om-
gående fl era heta chanser. I 
matchminut 13 slog Chris-
tian Rönkkö till för första 
gången. Inlägget kom från 
Erik Häggström.

– Jag tycker vi gör vår bäs-
ta halvlek för året och leder 
rättvist med 2-0 i paus, men 
tyvärr tog bensinen slut. Vi 
gick inte att känna igenn i 
andra halvlek och Östadkul-
le fi ck energi med ett tidigt 
reduceringsmål, berättar 
Christian Rönkkö som till 

sist blev den avgörande fak-
torn.

– 1-3 målet var tungt för 
dem, men när det återstod 
en kvart lyckades de trycka 
in 2-3 och hade några halv-
chanser till kvittering. Det 
kändes som att det blev onö-
digt jämnt, menar Rönkkö.

På fredag kommer Herr-
ljunga till Forsvallen. Vårens 
möte slutade med en gulsvart 
uddamålsseger. Nytt drama 
att vänta.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Div 5 Västergötland västra
Östadkulle – Skepplanda 2-3 (0-2)

FOTBOLL

Måndag 19:00 Jympa Soft Nolskolan

Tisdag 19:00 Skivstång Skivstång

Onsdag
10.00
18.00

Mamma
Jympa Bas

Nödinge (S Klöverstigen)
Älvängens Kulturhus

Torsdag 19.30 Jympa Varierande Älvängens Kulturhus

Söndag
16.00
18.00

Familjejympa
Station

Älvängens Kulturhus
Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 1 september 2014

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Familjejympa
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft
Jympa soft tar hänsyn, bygger upp och 

utmanar.

Skivstång 
Effektiv och utmanande styrketräning

Jympa Bas
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Jympa Mamma
Funktionell träning för dig som nybliven 

mamma.

Jympa Station
Vi delar upp oss och tränar styrka i  

stationer.

Träna med mening
Träna med oss
Träning för alla

Program 1/9 - 14/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Du kan även maila eller ringa friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902757
Med reseveration för ändringar

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.  

Vi erbjuder 30% på terminskortet  
mot uppvisande av recept.
Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/400 kr 

10- klippkort
600 kr

Familjejympa
300 kr

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Skepplanda BTK är klara för ytterligare en DM-final. Efter finalsegern i Futsal-DM tidigare i år 
lyckades man alltså upprepa bedriften, fast denna gång utomhus i F16-klassen.  I tisdagens semi-
final blev det seger med 3-0 hemma mot IFK Ulricehamn.

SBTK klara för DM-fi nal

Under lördagen arrangera-
de Surte IS och Surte/Bohus 
Ungdom en gemensam 
klubbdag. Dagen inleddes 
med att Surte IS herrsenio-
rer tog en välbehövlig trepo-
ängare mot Västkurd. Surte 
hade greppet om matchen 
i stort sett hela tiden och i 
slutändan gav Surtes större 
tyngd, kondition och erfa-
renhet ut sin rätt och segern 
var odiskutabel. I Surte gjor-
de Ömer Yapisan debut till 
fansens stora lycka. Vi kan 
förvänta oss mer av honom 
i framtiden, säger man från 
ledarhåll.

Dagen fortsatte sedan 
med att alla fotbollsspelare 
från senior ner till barn 
födda 2007 delades upp i lag 
och spelade matcher mot 
varandra. Trots att alla blev 
blöta, leriga och svettiga var 
det en fantastisk upplevelse 
att se alla glada miner. Alla 
kämpade och bjöd upp till 
underhållning. 

– Kul att se så många gla-
da barn spela fotboll under 
dessa förutsättningar, säger 
Björn Ekelund, en av med-
arrangörerna och ansvarig 
för Surte/Bohus Ungdom. 

– Detta kommer vi att 
spinna vidare på under hös-
ten och vintern, fortsätter 
Björn. 

Framförallt för de mindre 
barnen är det viktigt att ha 
någon att se upp till och 
detta är ett utmärkt tillfälle 

för de yngre att träffa och 
få spela med äldre barn och 
seniorer. Arrangemanget 
innehöll också café, grill och 
lotterier.

Ledningen för Surte IS 
och Surte/Bohus Ung-
dom vill passa på att tacka 
spelare, ledare, föräldrar och 
sponsorer för deras insats 
till att detta blev ett så lyckat 
arrangemang.

Surte IS
Surte/Bohus Ungdom

Klubbdag på Surte IP

Glada och kämpande barn och ungdomar på Surte IP.

Christian Rönkkö är tillbaka i gammalt gott slag. Mot Östadkulle 
svarade han för samtliga tre mål.

Dramatik när SBTK vann
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ALVHEM. Ale GK skörda-
de fi na framgångar då några 
av klubbens juniorer deltog 
i regionfi nalen av Skandia 
Cup. I denna omgång kom 
Filip Forslund tvåa i sin 
åldersklass P16 och Isa-
belle Alvarsson vann sin, 
F14-klassen.

Nu till helgen, 29-31 

augusti, spelas Riksfi nalen 
på Stenungsunds GK där 
de bästa juniorerna upp till 
16 år, födda-98, under två 
dagar kommer att göra upp 
om platsen som bäst i Sve-
rige i sin åldersklass. Båda 
representanterna, Filip 
Forslund och Isabelle Alv-
arsson, har goda chanser att 

vinna då de tillhör de bästa i 
sin åldersklass.

Segraren i respektive 
åldersklass kommer att få 
representera Sverige i en 
landskamp mot Danmark 
under hösten, tillsammans 
med några av tjejerna i 
fl icklandslaget.

Fina framgångar för Ale GK

Filip Forslund blev tvåa och Isabelle Alvarsson segrade när regionfinalen av Skandia Cup avgjordes. 
Nu till helgen representerar de Ale GK på Riksfinalen i Stenungsund.

NYKÖPING. SM-guldet 
är bärgat!

Bröderna Philip och 
Simon Stenborg säkra-
de totalsegern vid den 
fj ärde deltävlingen som 
avgjordes i Nyköping 
förra helgen.

ÄMK-ekipaget har 
vunnit samtliga heat 
den här säsongen.

En deltävling återstår, i Hel-
singborg den 28 september, 

men den är av akademisk be-
tydelse. Stenborg har redan 
säkrat förstaplatsen i årets 
SM-serie.

– Otroligt skönt! Det har 
känts bra hela säsongen, för-
klarar Philip Stenborg.

I VM-serien ligger man 
åtta med tre deltävlingar 
kvar. Målet är att nå topp 
tio-placeringar i alla de heat 
som återstår.

– Det gäller att skaffa sig 
erfarenhet. De fem bästa eki-
pagen i världen har 8-10 års 
tävlingsrutin. Vi har framti-
den för oss, avslutar Philip 
Stenborg. Grattis säger vi till Philip och Simon Stenborg som redan har säkrat SM-guldet i sidvagn.
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SM-guld till 
Stenborg

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALE. På lördag är det dags 
för Västrallyt igen, ett sam-
arrangemang med SMK 
Trollhättan och Älvbygdens 
MK. Även Stenungsund och 
GMF hjälper till. Den här 
gången är det inte SM, men 
väl en deltävling i Svenska 
rallycupen 

– Svenska rallycupen lock-
ar betydligt fl er deltagare än 
SM. Vi har grupp E-cupen 
som är en serie för alla de 
som åker ekonomi/standard 
rallybilar, Mega rallycup 
som är den lokala serien här 
i Västsverige samt DM för 
västra, förklarar ÄMK:s Leif 
Kärnede.

I det stora startfältet är 
det inte mindre än nio eki-
page som kör för Älvbygden. 

Bland de trimmade i A 2wd 
hittar vi Marcus Börjes-
son och Anders Kärnede i 
en 940, nu med Marcus vid 
ratten.

Getingbo
– Vi får se om de gamla tak-
terna sitter i, fast motståndet 
är ovanligt tufft. Det blir ett 
riktigt getingbo, säger Leif 
Kärnede.

Ulf Grolander i B 2wd 
är alltid snabb i hemmatäv-
lingarna. C Grupp E har 4 
ÄMK-are där några unga 
killar verkligen är på gång. 
Erik Wiklund är inne på 
sin andra säsong och brukar 
hålla till i toppen när allt 
stämmer. Det gör också Jo-
nas Helgesson och Markus 

Karlsson, som delar bil och 
kör varsin gång.

– Båda åker fort och har 
hunnit placera sig bra fast de 
började i våras, säger Kärne-
de.

Första start är klockan 
tio i Trollhättan, strax intill 
SAAB-museet, sedan bär det 
av ner till Ale för de tre för-
sta sträckorna av sju. Totalt 
är det 18 mil varav 57 kilo-
meter specialsträckor.

– Program fi nns att köpa 
på Statoil i Älvängen och på 
Gulf i Nol. Nu hoppas vi på 
bra väder, så att det blir en 
riktig rallyfest i skogarna, av-
slutar Leif Kärnede.

JONAS ANDERSSON

Dags för Västrallyt
– Nio ekipage kör för ÄMK

KINNA. Linda Karlsson och Louise Svens-
son från Ale Basket, har nu gjort sin lands-
lagsdebut för Sveriges baskettjejer i DU 15. 
Under en vecka i Kinna var det många trä-
ningar och som avslutades med tre matcher 

på helgen.
Sverige spelade mot Nederländerna och 

Danmark. De gjorde en bra insats mot svåra 
motståndare, både när det gäller längd och 
tempo. Sverige vann fyrnationsturneringen 
och var enda obesegrade laget. Hela veckan 
var lyckad för Aletjejerna, som har lärt sig 
mycket basket och blivit lite tuffare i sitt spel. 
Tränarna har gjort ett verkligt gott arbete 
med ungdomarna och de har fått nya kom-
pisar från hela Sverige. Nu återstår det att se 
om det blir en fortsättning, konkurrensen i 
99-gruppen är hård.

Linda Karlsson och Louise Svensson från Ale 
Basket har landslagsdebuten avklarad.

Blågula baskettjejer vann

 På lördag körs Västrallyt runtom i skogarna i Ale. Älvbygden har nio ekipage till start. 
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS
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de totalsegern vid den 
fj ärde deltävlingen som 
avgjordes i Nyköping 
förra helgen.

ÄMK-ekipaget har 
vunnit samtliga heat 
den här säsongen.

En deltävling återstår, i Hel-
singborg den 28 september, 

men den är av akademisk be-
tydelse. Stenborg har redan 
säkrat förstaplatsen i årets 
SM-serie.

– Otroligt skönt! Det har 
känts bra hela säsongen, för-
klarar Philip Stenborg.

I VM-serien ligger man 
åtta med tre deltävlingar 
kvar. Målet är att nå topp 
tio-placeringar i alla de heat 
som återstår.

– Det gäller att skaffa sig 
erfarenhet. De fem bästa eki-
pagen i världen har 8-10 års 
tävlingsrutin. Vi har framti-
den för oss, avslutar Philip 
Stenborg. Grattis säger vi till Philip och Simon Stenborg som redan har säkrat SM-guldet i sidvagn.
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Stenborg
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JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALE. På lördag är det dags 
för Västrallyt igen, ett sam-
arrangemang med SMK 
Trollhättan och Älvbygdens 
MK. Även Stenungsund och 
GMF hjälper till. Den här 
gången är det inte SM, men 
väl en deltävling i Svenska 
rallycupen 

– Svenska rallycupen lock-
ar betydligt fl er deltagare än 
SM. Vi har grupp E-cupen 
som är en serie för alla de 
som åker ekonomi/standard 
rallybilar, Mega rallycup 
som är den lokala serien här 
i Västsverige samt DM för 
västra, förklarar ÄMK:s Leif 
Kärnede.

I det stora startfältet är 
det inte mindre än nio eki-
page som kör för Älvbygden. 

Bland de trimmade i A 2wd 
hittar vi Marcus Börjes-
son och Anders Kärnede i 
en 940, nu med Marcus vid 
ratten.

Getingbo
– Vi får se om de gamla tak-
terna sitter i, fast motståndet 
är ovanligt tufft. Det blir ett 
riktigt getingbo, säger Leif 
Kärnede.

Ulf Grolander i B 2wd 
är alltid snabb i hemmatäv-
lingarna. C Grupp E har 4 
ÄMK-are där några unga 
killar verkligen är på gång. 
Erik Wiklund är inne på 
sin andra säsong och brukar 
hålla till i toppen när allt 
stämmer. Det gör också Jo-
nas Helgesson och Markus 

Karlsson, som delar bil och 
kör varsin gång.

– Båda åker fort och har 
hunnit placera sig bra fast de 
började i våras, säger Kärne-
de.

Första start är klockan 
tio i Trollhättan, strax intill 
SAAB-museet, sedan bär det 
av ner till Ale för de tre för-
sta sträckorna av sju. Totalt 
är det 18 mil varav 57 kilo-
meter specialsträckor.

– Program fi nns att köpa 
på Statoil i Älvängen och på 
Gulf i Nol. Nu hoppas vi på 
bra väder, så att det blir en 
riktig rallyfest i skogarna, av-
slutar Leif Kärnede.
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Dags för Västrallyt
– Nio ekipage kör för ÄMK
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lagsdebut för Sveriges baskettjejer i DU 15. 
Under en vecka i Kinna var det många trä-
ningar och som avslutades med tre matcher 

på helgen.
Sverige spelade mot Nederländerna och 

Danmark. De gjorde en bra insats mot svåra 
motståndare, både när det gäller längd och 
tempo. Sverige vann fyrnationsturneringen 
och var enda obesegrade laget. Hela veckan 
var lyckad för Aletjejerna, som har lärt sig 
mycket basket och blivit lite tuffare i sitt spel. 
Tränarna har gjort ett verkligt gott arbete 
med ungdomarna och de har fått nya kom-
pisar från hela Sverige. Nu återstår det att se 
om det blir en fortsättning, konkurrensen i 
99-gruppen är hård.

Linda Karlsson och Louise Svensson från Ale 
Basket har landslagsdebuten avklarad.
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Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 5/9 
2014.  Vi publicerar vinnarna vecka 37. 
Märk kuvertet "Musikkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!



Kom och träna med oss  
under höstterminen 2014
MÅNDAG 19.00-20.00 BASPASS

Ett baspass med inslag av olika träningsformer såsom gympa, 
aerobics, styrka och dans. Ledare: Eva

ONSDAG 19.00-20.00 BASPASS
Ett baspass med inslag av olika träningsformer såsom gympa, 

aerobics, styrka och dans. Ledare: Bea

FREDAG 17.30-18.30 STYRKEPASS
Ett styrkepass med inslag av zumbadans. Ledare: Terese

Kom gärna och prova på gratis vecka 37 & 38
Terminsavgift 350kr. Ingen anmälan krävs

Start måndag den 8 september

För mer info, gå in på vår hemsida
www.gymnastik.se/bohusgf

Där hittar du även våra barnpass

Nyhet!

BOHUS
GYMNASTIKFÖRENING

Cirkelstarter
vecka 38

GÅ MED I EN STUDIECIRKEL!

B
ild

: 
Ja

n-
Å

ke
 C

ar
ls

so
n

SYDVÄSTRA GÖTALAND

Alla våra cirklar och kulturarrangemang hittar du på vår hemsida.  
Vill du få programmet hemskickat? Ring oss gärna!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Startar torsdag
11 september
2-4 år kl 17.00-17.35
Upp till 7 år kl 17.35-18.10
Torsdagar, 10 gånger

Anmälan Margareta 0303 74 85 87
eller Annika tel 0303-24 99 99

Avgiften 500:- föreningen tillhanda 
före startdagen

Se vår hemsida www.dfkorkskruven.com

SHOWIG BARNDANS!
Medborgarhuset

Fars Hatt:  
Söndagsmiddag
3 rätter 325kr
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Middagen serveras  
kl. 13.00–18.30.

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

ALAFORS. Det har varit 
ett av Sveriges populä-
raste dansband i 55 år.

I fredags kväll kom 
Streaplers till Furulund-
sparken.

Trots regnväder blev 
det en mysig och på alla 
sätt trivsam afton.

Regn och blåst hela veckan. 
Förutsättningarna kunde va-
rit bättre. Det bidrog till att 
publiksiffran stannade vid 
250 personer i Furulunds-
parken där Streaplers spelade 
upp till dans.

– En helt fantastisk kväll! 
Det fi nns inga som Streaplers, 
berömde Jerry Larsson från 
Älvängen när han vandrade 
hemåt i augustinatten.

Streaplers bjöd på ett ma-
kalöst drag från första stund 
och rotundan var full av 
dansglada besökare till dess 
att musiken tystnade någon 
timme efter midnatt.

– Det är speciellt att vara 
här. Parken är i oerhört gott 
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– Gästar Edet-
festivalen på 
fredag

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans – Torsdagar – startar 11 sept 2014
10 ggr 500:- Föreningen tillhanda före start
2-4 år kl 17-17.35     5-7 år kl 17.35-18.10

Information/anmälan. Margareta  0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 11 september 2014
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 – 19.45

Prova på gratis startdagen!
Terminsavg. 400:- 

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

 400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Margareta 0303-74 85 87

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 14 september 2014

50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 8 september 2014
50:-/kväll

Grunddanser kl 19-20
Även nybörjare - Anmälan
Prova på gratis startdagen

info/anmälan: Willy 0707-34 15 61

www.dfkorkskruven.com

I samarbete med: I samarbete med:

 Streaplers spelade upp till dans i Furulundsparken i fredags. 

skick och det andas nostalgi, 
säger Kenny Samuelsson.

Streaplers har upplevt 
ännu en framgångsrik som-
mar och det är lätt att för-
stå varför gänget år efter år 
nomineras till ”Årets dans-
band”.

– Vi är ett sammansvetsat 
gäng som älskar det vi gör, 
säger Kenny Samuelsson.

På fredag gör Streaplers 
ännu en lokal spelning, näm-
ligen i Lilla Edet.

– Det är dags för Edetfes-
tivalen och det betyder hem-
maplan för mig. Förhopp-
ningsvis blir det lika mycket 
folk som det brukar vara, 
avslutar Streaplerssångaren 
Kjetil Granli.

JONAS ANDERSSON

Fantastisk kväll med Streaplers
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 Fullt tryck på Furulundsparkens rotunda. 

BARNDANS
TERMINSSTART V. 36 

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har bl.a. jazz, 
streetdance,

aerobic gymnastics
och balett.



Kom och träna med oss  
under höstterminen 2014
MÅNDAG 19.00-20.00 BASPASS

Ett baspass med inslag av olika träningsformer såsom gympa, 
aerobics, styrka och dans. Ledare: Eva

ONSDAG 19.00-20.00 BASPASS
Ett baspass med inslag av olika träningsformer såsom gympa, 

aerobics, styrka och dans. Ledare: Bea

FREDAG 17.30-18.30 STYRKEPASS
Ett styrkepass med inslag av zumbadans. Ledare: Terese

Kom gärna och prova på gratis vecka 37 & 38
Terminsavgift 350kr. Ingen anmälan krävs

Start måndag den 8 september

För mer info, gå in på vår hemsida
www.gymnastik.se/bohusgf

Där hittar du även våra barnpass

Nyhet!

BOHUS
GYMNASTIKFÖRENING

Cirkelstarter
vecka 38

GÅ MED I EN STUDIECIRKEL!
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SYDVÄSTRA GÖTALAND

Alla våra cirklar och kulturarrangemang hittar du på vår hemsida.  
Vill du få programmet hemskickat? Ring oss gärna!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Startar torsdag
11 september
2-4 år kl 17.00-17.35
Upp till 7 år kl 17.35-18.10
Torsdagar, 10 gånger

Anmälan Margareta 0303 74 85 87
eller Annika tel 0303-24 99 99

Avgiften 500:- föreningen tillhanda 
före startdagen

Se vår hemsida www.dfkorkskruven.com

SHOWIG BARNDANS!
Medborgarhuset

Fars Hatt:  
Söndagsmiddag
3 rätter 325kr
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Middagen serveras  
kl. 13.00–18.30.

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

ALAFORS. Det har varit 
ett av Sveriges populä-
raste dansband i 55 år.

I fredags kväll kom 
Streaplers till Furulund-
sparken.

Trots regnväder blev 
det en mysig och på alla 
sätt trivsam afton.

Regn och blåst hela veckan. 
Förutsättningarna kunde va-
rit bättre. Det bidrog till att 
publiksiffran stannade vid 
250 personer i Furulunds-
parken där Streaplers spelade 
upp till dans.

– En helt fantastisk kväll! 
Det fi nns inga som Streaplers, 
berömde Jerry Larsson från 
Älvängen när han vandrade 
hemåt i augustinatten.

Streaplers bjöd på ett ma-
kalöst drag från första stund 
och rotundan var full av 
dansglada besökare till dess 
att musiken tystnade någon 
timme efter midnatt.

– Det är speciellt att vara 
här. Parken är i oerhört gott 
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– Gästar Edet-
festivalen på 
fredag

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans – Torsdagar – startar 11 sept 2014
10 ggr 500:- Föreningen tillhanda före start
2-4 år kl 17-17.35     5-7 år kl 17.35-18.10

Information/anmälan. Margareta  0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 11 september 2014
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 – 19.45

Prova på gratis startdagen!
Terminsavg. 400:- 

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

 400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Margareta 0303-74 85 87

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 14 september 2014

50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 8 september 2014
50:-/kväll

Grunddanser kl 19-20
Även nybörjare - Anmälan
Prova på gratis startdagen

info/anmälan: Willy 0707-34 15 61

www.dfkorkskruven.com

I samarbete med: I samarbete med:

 Streaplers spelade upp till dans i Furulundsparken i fredags. 

skick och det andas nostalgi, 
säger Kenny Samuelsson.

Streaplers har upplevt 
ännu en framgångsrik som-
mar och det är lätt att för-
stå varför gänget år efter år 
nomineras till ”Årets dans-
band”.

– Vi är ett sammansvetsat 
gäng som älskar det vi gör, 
säger Kenny Samuelsson.

På fredag gör Streaplers 
ännu en lokal spelning, näm-
ligen i Lilla Edet.

– Det är dags för Edetfes-
tivalen och det betyder hem-
maplan för mig. Förhopp-
ningsvis blir det lika mycket 
folk som det brukar vara, 
avslutar Streaplerssångaren 
Kjetil Granli.

JONAS ANDERSSON

Fantastisk kväll med Streaplers
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 Fullt tryck på Furulundsparkens rotunda. 

BARNDANS
TERMINSSTART V. 36 

750:-

www.dansstudion.org

 Vi har bl.a. jazz, 
streetdance,

aerobic gymnastics
och balett.

Ale mat- och kulturfestival

16.00

Bibliotek   Utescenen   Idrottshall Astrakan   Teatern   Röda scenen Ingrid Marie

10.00

14.00

11.00

11.30

15.00

12.00

13.00

12.30

10.30

13.30

14.30

15.30

16.30

30 Augusti mellan kl. 10.00-17.00 på Kulturrum i Nödinge

I år välkomnar vi Aleborna att uppleva någoting 
extra. Lokalproducerad mat, engagerade fören-
ingar, föredrag och kulturupplevelser samsas 
hela dagen i Ale kulturrum, varmt Välkomna! 

Mellan kl 10.00 och 17.00, den 30 augusti, med 
undantag för teaterföreställningen blåvingar 
som spelas kl 18.00 och de ungdomsaktiviteter 
som kommer att vara på kvällen.

aktiviteter under festivalen som vi kommer 
 

biblioteket.

ABF sydvästra Götaland 
Ale Basket 
ALE DHR 
Ale kampsportsförening 
Ale slöjdare 
Trädgårdsälskare i Ale
Alebygdens biodlarförening 
Alingsåsortens Kaninavelsförening  

 

PRO Ale norra 

Teaterföreningen i Ale
Traktorfolket i Uspastorp 
Trolledalens Hantverk 

Ale veterinären

Helena Andersson 
Hälsokraften 
Martin Pettersson 
Mias Catering 

 

Barnkör från kyrkan 

No tjafs 
Robin Lillfors

 

Blåvingar med Folkteatern/ 
Teaterföreningen i Ale

 

Fairtrade
Groddar
Pilgrimsvandring
Pomolog

Deltagare 



VINNARE FINN FEM FEL!

Årets vinnare är:
Roy Affelin, Nödinge
Oskar Pettersson, Nödinge
Cassandra Karlström, Nygård
Anna Frövén, Alvhem
Zack och Zeke Jyrkinen, Nödinge
William Pervik, Alafors
Monica Eriksson, Nödinge
Hannes Schüler, Nödinge
Aja Alihasan, Surte
Patrik Magnsson, Nol
Linda och Daniel, Skepplanda
Edvin Larsson, Hålanda

Lars-Olof Svalin, Surte
Julia Sandberg, Älvängen
Valle Bohjort, Hålanda
Irene Martinsson, Lödöse
Lasse Väster, Älvängen
Tindra Jensen, Alafors
Joel Melin, Nödinge
Emma Lindqvist, Lilla Edet
Lucas Jensen, Alafors
Enrico Petralia, Surte
Therese Sifversson, Nol
Gabriella Gaal, Bohus
Marco Consani Saabi

Grattis! Biljetterna hämtas på Alekuriren Göteborgvägen 94  
i Älvängen (huset bredvid Statoil) senast torsdag 4 september.

Cirkus Skratt fredag 5 september kl 18.00 
på Grusplan i Nödinge

BONDEN OCH SKOGENS DAGAR
Lördag 6/9 & Söndag 7/9 kl. 10–16

BACKAMO
LÄGERPLATS

Servering och försäljning hos Gillena: 
mat, kaffe, äggost, kalvdans, våfflor, brödbakning m.m.

Ett kulturprogram för hela Västra Götaland

Vid väg 167 Lilla Edet Ljungskile

HU VU DSPONSOR 

Maskinfirmor visar skogs- och jordbruksmaskiner. 
Trialuppvisning. Ca 150 utställare visar och 

säljer sina produkter. Gamla traktorer, MC & bilar. Husdjur, 
mindre sågverk, fjäderfäutställning, ponnyridning för barn, 

rida på den mekaniska tjuren m.m.

Ni är välkomna till två heldagar 
för hela familjen med många aktiviteter. 
Se program www.bondensdag.se

Inträde: Vuxna 80 kr • Fri parkering!  info 0522-234 20

LÖDÖSE. ”Änkan på Lju-
daborg” är årets stora 
kulturhändelse i Lilla 
Edets kommun.

I huvudrollen ser vi 
Zorayah Hellberg.

– Jag älskar att spela 
teater!

Zorayah Hellberg från Troll-
hättan spelar borgmästarens 
änka Margaretha Godhow i 
”Änkan på Ljudaborg”, som 
visas vid ytterligare tre till-
fällen under augusti. Den 
sista föreställningen äger 
rum på lördag kväll.

För publiken i Lödöse är 
Zorayah ett bekant ansikte. 
Hon var med i ensemblen 
för ”Vid Ljuda Os” under 
åren 1999-2008.

– Det var en lärarkollega i 
Nygård som övertalade mig 
att gå med på en så kallad 
audition. Efter det var jag 
fast. Förutom att jag har ett 
intresse av historia, så kände 
jag omedelbart gemenska-
pen i teaterfamiljen.

– Jag minns att man läng-
tade varje år efter att det 

skulle bli den förste maj då 
gänget skulle samlas igen 
för en ny sommar med ”Vid 
Ljuda Os”. Det var en häftig 
känsla!

Hur kändes det när 
produktionen lades ner?

– Det var sorgligt. Det var 
en bit som fattades när som-
maren kom.

När det togs beslut om att 
uppföra en ny teaterpjäs på 
Ljudaborgs utomhusscen var 
Zorayah Hellberg inte svår-
övertalad. Hon hade en av 
huvudrollerna i ”Hertigar-
nas bröllopsfest” som spela-
des förra året.

Tvekade aldrig
– Jag tvekade aldrig, det var 
bara att sätta igång. I sam-
band med utvärderingen av 
”Hertigarnas bröllopsfest” 
hade jag dock skrivit att jag 
ville ha en mindre roll nästa 
gång, berättar Zorayah.

Roger Janerfors, regissör 
och tillika manusförfattare 
till ”Änkan på Ljudaborg”, 
lyssnade inte på det örat. 
Zorayah Hellberg tilldelades 
huvudrollen än en gång.

– Jag var tveksam till en 
början när jag läste arbetsma-
nuset, det kändes övermäk-
tigt. Efter några justeringar 

blev det mer hanterbart och 
då tänkte jag; Varför inte?

Hur är det att spela än-
kan Margaretha Godhow?

– Det är en utmaning att 
spela en änka som är ledsen 
och sorgsen. Jag har inte 
riktigt den sidan som per-
son. Det gäller att gå in i sig 
själv, tänka på sina egna livs-
erfarenheter som inte alltid 
varit så positiva.

Hur förbereder du dig 
inför en föreställning?

– Innan jag går upp på 
scenen så stänger jag av all-
ting. När jag står framför 
publiken så är det inte jag 
utan änkan.

I ensemblen återfi nns 
också Zorayah Hellbergs 
dotter, Leayah 8 år, som ge-
staltar en av pigorna i köket. 
Hon är bokstavligt talat född 
in i teatervärlden.

– Hon var med som ny-
född bakom kulisserna när 
vi spelade ”Vid Ljuda Os”. 
Leayah föddes för tidigt, en 
vecka innan premiären, och 
då fanns det inget annat val 
än att ta med henne.

Hur är det att spela 
teater tillsammans med 
sin dotter?

– Det har sina för- och 
nackdelar. Sanningen är den 

att Leayah är väldigt duktig 
på att förstå att när vi är på 
scenen så är jag inte mamma 
i det avseendet.

Hur är Leayah som 
skådespelare?

– Jag ser hennes talang. 
Jag skulle inte bli förvånad 
om hon fortsätter på den här 
inslagna vägen och så länge 
det fi nns utomhusteater i 
Lödöse lär Leayah vara med, 
det tror jag.

”Älskar att spela teater”
Zorayah i huvudrollen på Ljudaborg:

 Zorayah Hellberg spelar huvudrollen som borgmästarens 
 änka Margaretha Godhow i ”Änkan på Ljudaborg” som just 
 nu visas på utomhusscenen i Lödöse. 
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Leayah 8 år och dotter till 
Zorayah Hellberg finns också 
med i teaterensemblen. 
Leayah spelar en av pigorna 
i köket.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Zorayah Hellberg från Troll-
hättan spelar borgmästarens 
änka Margaretha Godhow i 
”Änkan på Ljudaborg”, som 
visas vid ytterligare tre till-
fällen under augusti. Den 
sista föreställningen äger 
rum på lördag kväll.

För publiken i Lödöse är 
Zorayah ett bekant ansikte. 
Hon var med i ensemblen 
för ”Vid Ljuda Os” under 
åren 1999-2008.

– Det var en lärarkollega i 
Nygård som övertalade mig 
att gå med på en så kallad 
audition. Efter det var jag 
fast. Förutom att jag har ett 
intresse av historia, så kände 
jag omedelbart gemenska-
pen i teaterfamiljen.

– Jag minns att man läng-
tade varje år efter att det 

skulle bli den förste maj då 
gänget skulle samlas igen 
för en ny sommar med ”Vid 
Ljuda Os”. Det var en häftig 
känsla!

Hur kändes det när 
produktionen lades ner?

– Det var sorgligt. Det var 
en bit som fattades när som-
maren kom.

När det togs beslut om att 
uppföra en ny teaterpjäs på 
Ljudaborgs utomhusscen var 
Zorayah Hellberg inte svår-
övertalad. Hon hade en av 
huvudrollerna i ”Hertigar-
nas bröllopsfest” som spela-
des förra året.

Tvekade aldrig
– Jag tvekade aldrig, det var 
bara att sätta igång. I sam-
band med utvärderingen av 
”Hertigarnas bröllopsfest” 
hade jag dock skrivit att jag 
ville ha en mindre roll nästa 
gång, berättar Zorayah.
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och tillika manusförfattare 
till ”Änkan på Ljudaborg”, 
lyssnade inte på det örat. 
Zorayah Hellberg tilldelades 
huvudrollen än en gång.

– Jag var tveksam till en 
början när jag läste arbetsma-
nuset, det kändes övermäk-
tigt. Efter några justeringar 

blev det mer hanterbart och 
då tänkte jag; Varför inte?

Hur är det att spela än-
kan Margaretha Godhow?

– Det är en utmaning att 
spela en änka som är ledsen 
och sorgsen. Jag har inte 
riktigt den sidan som per-
son. Det gäller att gå in i sig 
själv, tänka på sina egna livs-
erfarenheter som inte alltid 
varit så positiva.

Hur förbereder du dig 
inför en föreställning?

– Innan jag går upp på 
scenen så stänger jag av all-
ting. När jag står framför 
publiken så är det inte jag 
utan änkan.

I ensemblen återfi nns 
också Zorayah Hellbergs 
dotter, Leayah 8 år, som ge-
staltar en av pigorna i köket. 
Hon är bokstavligt talat född 
in i teatervärlden.

– Hon var med som ny-
född bakom kulisserna när 
vi spelade ”Vid Ljuda Os”. 
Leayah föddes för tidigt, en 
vecka innan premiären, och 
då fanns det inget annat val 
än att ta med henne.

Hur är det att spela 
teater tillsammans med 
sin dotter?

– Det har sina för- och 
nackdelar. Sanningen är den 

att Leayah är väldigt duktig 
på att förstå att när vi är på 
scenen så är jag inte mamma 
i det avseendet.

Hur är Leayah som 
skådespelare?

– Jag ser hennes talang. 
Jag skulle inte bli förvånad 
om hon fortsätter på den här 
inslagna vägen och så länge 
det fi nns utomhusteater i 
Lödöse lär Leayah vara med, 
det tror jag.

”Älskar att spela teater”
Zorayah i huvudrollen på Ljudaborg:
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Leayah 8 år och dotter till 
Zorayah Hellberg finns också 
med i teaterensemblen. 
Leayah spelar en av pigorna 
i köket.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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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.

 Söndag 31 aug kl 15.00

 Söndag 7 sept kl 15.00

 Söndag 7 sept kl 18.00
Onsdag 10 sept kl 19.00

Entré 80 kr

-

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. Ett arrange-
mang som spänner över 
ett brett spektra av 
aktiviteter.

På lördag är det dags 
för Ale mat- och kultur-
festival.

– Vi har lyckats få 
ihop ett program som 
ska kunna tilltala folk 
i alla åldrar, säger pro-
jektledare Lisa Haeger.

Ale mat- och kulturfestival är 
ett nytt grepp som syftar till 
ett visa upp bredden av kom-
munens rika föreningsliv och 
samtidigt utgöra en arena för 
lokala matproducenter.

– Hela projektgruppen 
med mig i spetsen är väldigt 
förväntansfulla inför Ales 
första mat- och kulturfesti-
val. En fantastisk blandning 

av olika spännande saker. 
Vi välkomnar radioteaterns 
Soundwalk, som tidigare 
bara varit på svenska kon-
sulatet i New York. Det blir 
en ytterst aktuell politisk 
debatt ledd av Tomas Ten-
gby. Vi har Vikingagården 
som fl yttar ner. De som vill 
kan börja dagen tillsammans 
med Friskis och Svettis som 
arrangerar utegympa, säger 
Lisa Haeger.

– En aktivitet som jag vill 
slå ett litet extra slag för är 
vår äppelpajtävling. Allmän-
heten får lämna in sitt bidrag 
på festivalkontoret mellan 

10-11. Pajen ska vara i en-
gångsform och får inte inne-
hålla nötter, mandel eller 
sesamfrö.

Av de föreningar som del-
tar kan nämnas ett axplock i 
form av Ale Kamsportfören-
ing, Ale Slöjdare, Trädgård-
sälskare i Ale, Ledet fi ske-
föreningen, Dansföreningen 
Korkskruven och Vävfören-
ingen Väfveriet. 

Inom matgebitet åter-
fi nns utställare som Ema-
nuel Andrén från Andréns 
Konditori, Mias Catering, 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
och Ahlafors Bryggerier. Be-
sökarna kommer att erbjudas 
choklad- och ostprovning.

Festivalområdet är för-
lagt till Ale Kulturrum, inne 
i huset men också på ytorna 
utanför detsamma.

– Det kommer att ske 
aktiviteter parallellt och för 
publiken är det bara att välja 
och vraka, säger Lisa Hager.

Barnen får sitt lystmäte 
på biblioteket där det bland 
annat blir barnfi lm & pyssel-
klubb, sagostund och bäbis-
rytmik. Nämnas bör också 
det nystartade danskoopera-
tivet Stella Polaris som visar 
smakprov på sin föreställ-
ning Pandoras Ask, för barn 
mellan 10-13 år.

Livemusik av olika slag 
sätter sin speciella prägel på 
festivalen. Robin Lillfors, 
Backlights och The Angels 
är några av de artister som 
förgyller festivallördagen. 
Som pricken över i:et äntrar 
No Tjafs utomhusscenen på 
eftermiddagen.

– Vår kommun förfogar 
över ett av Sveriges absolut 
bästa coverband. Vi är stol-
ta över att kunna presentera 
detta mycket underhållande 
gäng på Ale mat- och kultur-
festival, säger Lisa Haeger.

Dagen avrundas inne i te-
atersalongen med föreställ-
ningen ”Blåvingar”. Biljetter 
fi nns att köpa på biblioteket i 
Nödinge.

Lisa Haeger, projektledare för Ale mat- och kulturfestival.

En festival för 
alla smaker

Nu på lördag arrangeras Ale mat- och kulturfestival. Musik är 
ett givet inslag och bland artisterna märks det lokala coverban-
det No Tjafs.
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Vår kommun 
förfogar över 
ett av Sveriges 
absolut bästa 

coverband. Vi är stolta 
över att kunna presen-
tera detta mycket un-
derhållande gäng på Ale 
mat- och kulturfestival
LISA HAEGER

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Mycket kul i Nödinge



Vi i Sverige får ingen 
Zlatan eller Meraf 
Batha utan invand-

ring. Vi får inte se Zlatans 
konster på fotbollsplanen 
eller att Meraf springer 
hem ett EM guld. Nu får 
vi glädjas åt dem i Svenska 
landslagets tröjor. 

Visst skall principen gälla 
för invandring till Sverige 
”ta seden dit du kommer” 
och det är viktigt att lära sig 
svenska för att få ett jobb.

Men idag sprider sig 
invandringsmotståndet över 
Europa och även i Ale och 

främlingsfientliga partier 
driver de andra framför sig.

Men migration är i själva 
verket en av vår tids starkas-
te krafter, som både den som 
flyr och landet hon kommer 
till kommer att tjäna på. 

Migration ger människor 
skydd mot krig och förföl-
jelse och är utan jämförelse 
den mest effektiva fattig-
domsbekämpare vi känner. 
Om våra system krockar 
med invandringen är det 
systemen vi ska ändra på. 
Människan i sig kan aldrig 
utgöra problemet. Som kris-

ten och kristdemokrat har vi 
svårt att se att Sverige inte 
ger skydd åt världens mest 
förföljda grupper inte minst 
”de kristna”. 

Kan arbetslinjen upp-
rätthållas samt Alliansens 
Sverigebygge genomföras, 
finns alla möjligheter att 
invandrare får jobb och 
kommer in i samhället, och 
de kommer att behövas 
inom företagande och den 
offentliga sektorn både i Ale 
och i hela landet. 

Kristdemokraterna

Ingen Zlatan i Ale utan invandring

Det är dags att ga-
rantera äldre som 
känner otrygghet 

och ensamhet i sitt hem 
en plats på äldreboende. 
Kristdemokraterna vill med 
utgångspunkt i den värde-
grund som vi infört inom 
äldreomsorgen ta nästa steg 
och utforma en boende-
garanti för de som begär 
en plats. På riksnivån så är 
Kristdemokraternas förslag 
att de som är över  85 år 
gamla ska garanteras plats

En plats på begäran i Ale
Att vi i Ale vill ta ett steg 

till beror på att det kan 
finnas någon som är under 
85 som av olika skäl önskar 
och har behov av ett plats på 
äldreboende. På samma sätt 

som att många som är över 
85 inte önskar någon plats 
utan kan och vill bo kvar 
hemma. Vi tror inte att detta 
skulle driva kostnaderna då 
dom flesta önskar bo kvar 
hemma. Men det innebär att 
man själv får bestämma och 
bara vetskapen om att det 
ska finnas en plats på äldre-
boende när man upplever att 
man behöver det kommer 
att öka tryggheten för äldre. 

Vi lever allt längre och 
de flesta är också friska 
allt längre upp i åldern. 
Det är en stor framgång 
för välfärdsstaten Sverige. 
Men med stigande ålder 
ökar ohälsan liksom risken 
för ensamhet. De flesta 
kommunerna väger in detta 

i bedömningen av omsorgs-
behovet, men det finns 
även exempel på motsatsen. 
Ansökan om en plats är en 
oviss process med risk för 
avslag och överklagande 
kanske i flera led. För en 
person i hög ålder är det en 
orimlig påfrestning. Därför 
vill Kristdemokraterna infö-
ra en äldreboendegaranti.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Inför en äldre-
boendegaranti 
i Ale kommun

Är det ok med vindkraftsin-
dustri i Aleskog? 
Väldigt många Alebor säger 
nej och har fått nog! 
De ”rödgröna”  i Ale, 
Står nu inför ”vale”. 
Är det för mycket begärt att 
ni skall svara? 

Ett tydligt nej till vind-
kraft på fjället bara!                                                               
Försök inte svänga er genom 
att utreda och förhala mer,                                             
Väljarna vill ha raka svar så 
de vet vad politikerna anser! 
S, MP, V ta nu sista chan-
sen, 

Förena er med AD, SD och 
Alliansen! 
Tro inte att frågan blåser bort 
framöver, 
vi kommer påminna er i höst, 
både systrar och bröder! 

Roy Jansson 

En rak fråga till S, MP och V angående 
förslaget på förändrad vindbruksplan

Vindkraft? Kommen-
tar till MP, V och S 
angående vindbruks-

planen
Ett Ja till den nu ändrade 

vindbruksplanen innebär 
inte ett Nej till vindkraft. 
Däremot så innebär det ett 
nej till att placera vindkraft-
verk på högst olämpliga 
ställen och det innebär ett 
slut på den oro som många 
berörda i område C, D och 
E fortfarande bär på.

Ale kommun agerar an-
svarsfullt när man lyssnar på 
sina medborgare samt även 

tar hänsyn till all den forsk-
ning som har tillkommit 
inom detta område sedan 
den ursprungliga planen 
lades.

Ale kommun skall givetvis 
vara öppen för att diskutera 
ansvarsfullt projekterad 
vindkraft i lämpliga områ-
den, redan mer bullerutsatta 
eller längre ifrån bebyggelse 
än tidigare utpekade områ-
den. Att anta den plan som 
nu ligger förhindrar på intet 
sätt detta.

Men medans planen om-
arbetas i denna riktning som 

ni själva säger att ni vill, bör 
givetvis de tidigare utpekade 
områdena C, D ochE (som 
ändå ej längre kommer att 
vara aktuella) direkt strykas 
enligt nu liggande planför-
slag.  

Oavsett vilken majoritet 
som Ale har efter valet så är 
därför vår uppmaning till 
alla politiker att anta planen 
i nuvarande förslag och 
lägga all partipolitik åt sidan 
i denna för så många oerhört 
viktiga fråga.

Mattias Andersson
Fredrik Johansson

Kommentar till S, V och MP om vindkraften

Ett ja är inte ett nej!

Trots att arbetsmark-
nadens parter har 
diskuterat jämställ-

da löner mellan män och 
kvinnor i avtalsrörelse efter 
avtalsrörelse tjänar män 
som utför samma arbete 
som kvinnor fortfarande 7 
procent mer. Skillnaden blir 
förstås ännu större om man 
istället jämför traditionella 
mansyrken med traditionella 
kvinnoyrken. En hantverka-
re tjänar i snitt 4000 kronor 
mer än en undersköterska 
och en ekonom i snitt 5000 
kronor mer än en förskollä-
rare. Lägg sedan till bilden 
att kvinnor jobbar deltid i 

betydligt högre utsträckning 
än män och det blir uppen-
bart att genomsnittskvinnan 
har betydligt mindre pengar 
att röra sig med än genom-
snittsmannen.  

Män värderas helt enkelt 
högre än kvinnor på arbets-
marknaden och det är bland 
annat därför som en femi-
nistisk politik är nödvändig. 
Inte för att missgynna män 
till förmån för kvinnor utan 
för att kvinnor och män ska 
ha samma förutsättningar 
i arbetslivet. Tillsammans 
med S och MP har Vänster-
partiet därför öronmärkt 
pengar i kommunens budget 

för att satsa på att nå jäm-
ställda löner. Ale kommun 
skall vara en föregångare 
i arbetet för jämställda 
löner och vägen dit går via 
politiska prioriteringar. 
Inte som vissa andra partier 
föreslår, genom att saker 
och ting skall lösa sig av sig 
själv. Vi i Vänsterpartiet tror 
på ett samhälle som aktivt 
vågar fördela resurser för att 
motverka orättvisor, inte stå 
bredvid och låta dem fortgå. 
Feminism med socialism!   

Johnny Sundling      
Lisa Gustafsson 

Vänsterpartiet Ale  

Fyra konstgräspla-
ner, två meröppna 
bibliotek, fler inrikt-

ningar i kulturskolan, 4,8 
miljoner extra i bidrag till 
vårt föreningsliv och två 
näridrottsplatser. Detta 
är några av de saker vi i 
Moderaterna är mest stolta 
över att ha varit med och 
fattat beslut om inom 
kultur och fritid den gångna 
mandatperioden. Vi har 
kunnat göra allt det här 
samtidigt som vi har haft 
ordning och reda i ekono-
min. Mycket har alltså hänt, 
men vi är inte nöjda än. 

  
En av våra stora framgång-
ar har varit just näridrotts-
platserna, en i Älvängen och 
en i Nödinge. I Älvängen 
arbetade vi tillsammans med 
föreningslivet för att skapa 
en yta för spontanidrott där 
alla åldrar, killar och tjejer, 
får utrymme att mötas och 
idrotta på egna villkor. I Nö-
dinge byggde vi näridrotts-
platsen tillsammans med 
ett gäng ungdomar, som i 
samma veva fick arbetslivs-
erfarenhet och referenser till 

sina CVn. Vi tror att vi kan 
åstadkomma bäst resultat 
när vi jobbar tillsammans. 
Tillsammans förbättrar vi 
Ale!

  
För att fortsätta göra 
Ale bättre vill vi bygga 
näridrottsplatser i så gott 
som hela Ale. Vi lovar ytor 
för spontanidrott i Surte, 
Bohus, Nol, Alafors, Skepp-
landa och Alvhem. Sådana 
näridrottsplatser är viktiga, 
dels för friskare alebor, dels 
för att ge ungdomar sunda 
fritidsaktiviteter men också 
för att inte alla, unga eller 
vuxna, ska vara tvungna att 
organisera sig. Idrott ska 
man kunna utöva utan att 
vara med i en klubb och man 
ska ha bra förutsättningar 
att idrotta när det passar en 
själv, oavsett dag och tid på 
veckan. Vi gillar valfrihet! 
Den främsta anledningen till 
varför vi vill satsa på sponta-
nidrotten är för att förbättra 
folkhälsan. Den lilla inves-
teringspengen vi lägger idag 
på spontanidrotten återbeta-
las många gånger om på sikt, 
tack vare de hälsoeffekter vi 

kommer uppnå. 
   

Eftersom alla inte är 
intresserad av idrott vill vi 
också möta de behov som 
finns inom kulturområ-
det. Vi vill öppna ett nytt 
bibliotek i Älvängen cen-
trum, fortsätta bredda vår 
kulturskola, öka stödet till 
våra kulturföreningar och 
bygga en skatepark inomhus. 
Alla de här satsningarna vill 
vi genomföra tillsammans 
med alebor, våra föreningar 
och ungdomar. Vi vet att 
Ale fungerar som bäst när vi 
hjälps åt.

   Om vi får förtroendet 
den 14 september kan ni 
som bor i Ale räkna med att 
vi, tillsammans med er som 
bor här, 
kommer 
fortsätta 
göra vår 
kommun 
bättre.

Isabell Korn (M)
Ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden

Vi moderater tycker 
det är viktigt att 
Ale tar sitt soci-

ala ansvar för att minska 
ungdomsarbetslösheten. 
De ungdomar som oftast 
har svårast att komma in på 
arbetsmarknaden är de utan 
gymnasiebetyg och som 
inte fått jobb det första året 
efter att de slutade skolan. 
Därför är det extra viktigt 
att vi riktar in oss på de 
ungdomarna för att på allvar 
minska utanförskapet. 

I förra veckans Alekuri-
ren kan vi läsa om besöket 
från vår socialförsäkrings-
minister, Ulf Kristersson, 
som var i Ale och lyssnade 
till hur vi, vid bygget av 
näridrottsplatsen i Nödinge, 
ställde krav på att ett gäng 
arbetslösa ungdomar skulle 

anställas. Detta gav inte 
bara killarna som anställdes 
en möjlighet att lägga till 
arbetslivserfarenhet och 
referenser på sina CVn, det 
gav också en meningsfull 
vardag, en anledning att 
kliva upp på morgonen. Det 
som gjorde hela projektet 
möjligt var att kommun och 
företagare hjälptes åt. En 
av de viktigaste förutsätt-
ningarna för oss att bota 
ungdomsarbetslösheten är 
att vi arbetar tillsammans 
med näringslivet.

Vi vill i framtiden ställa 
krav, vid alla större bygg-
projekt som kommunen 
genomför, att entreprenören 
ska anställa ungdomar som 
står långt ifrån arbets-
marknaden av olika skäl. 
Vi vill också införa sociala 

anställningar, vilket innebär 
att kommunen vid nyan-
ställningar ska prioritera 
arbetslösa ungdomar för 
att de ska få ökad chans att 
få ett jobb. Det är viktigt 
att vi som kommun tar vårt 
ansvar och särskilt foku-
serar på långtidsarbetslösa 
ungdomar eftersom de 
annars riskerar att hamna i 
ett livslångt utanförskap. Vi 
tror att en kombination av 
sociala anställningar, själva i 
kommunen och i samarbete 
med näringslivet, kommer 
ge de ungdomar som har det 
svårast på arbetsmarknaden, 
en väg in i arbetslivet.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Ekonomistuderande 

Jämställda lönerSociala anställningar kan 
ge fler ungdomar jobb

Vi vill fortsätta göra det bättre
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Vi i Sverige får ingen 
Zlatan eller Meraf 
Batha utan invand-

ring. Vi får inte se Zlatans 
konster på fotbollsplanen 
eller att Meraf springer 
hem ett EM guld. Nu får 
vi glädjas åt dem i Svenska 
landslagets tröjor. 

Visst skall principen gälla 
för invandring till Sverige 
”ta seden dit du kommer” 
och det är viktigt att lära sig 
svenska för att få ett jobb.

Men idag sprider sig 
invandringsmotståndet över 
Europa och även i Ale och 

främlingsfientliga partier 
driver de andra framför sig.

Men migration är i själva 
verket en av vår tids starkas-
te krafter, som både den som 
flyr och landet hon kommer 
till kommer att tjäna på. 

Migration ger människor 
skydd mot krig och förföl-
jelse och är utan jämförelse 
den mest effektiva fattig-
domsbekämpare vi känner. 
Om våra system krockar 
med invandringen är det 
systemen vi ska ändra på. 
Människan i sig kan aldrig 
utgöra problemet. Som kris-

ten och kristdemokrat har vi 
svårt att se att Sverige inte 
ger skydd åt världens mest 
förföljda grupper inte minst 
”de kristna”. 

Kan arbetslinjen upp-
rätthållas samt Alliansens 
Sverigebygge genomföras, 
finns alla möjligheter att 
invandrare får jobb och 
kommer in i samhället, och 
de kommer att behövas 
inom företagande och den 
offentliga sektorn både i Ale 
och i hela landet. 

Kristdemokraterna

Ingen Zlatan i Ale utan invandring

Det är dags att ga-
rantera äldre som 
känner otrygghet 

och ensamhet i sitt hem 
en plats på äldreboende. 
Kristdemokraterna vill med 
utgångspunkt i den värde-
grund som vi infört inom 
äldreomsorgen ta nästa steg 
och utforma en boende-
garanti för de som begär 
en plats. På riksnivån så är 
Kristdemokraternas förslag 
att de som är över  85 år 
gamla ska garanteras plats

En plats på begäran i Ale
Att vi i Ale vill ta ett steg 

till beror på att det kan 
finnas någon som är under 
85 som av olika skäl önskar 
och har behov av ett plats på 
äldreboende. På samma sätt 

som att många som är över 
85 inte önskar någon plats 
utan kan och vill bo kvar 
hemma. Vi tror inte att detta 
skulle driva kostnaderna då 
dom flesta önskar bo kvar 
hemma. Men det innebär att 
man själv får bestämma och 
bara vetskapen om att det 
ska finnas en plats på äldre-
boende när man upplever att 
man behöver det kommer 
att öka tryggheten för äldre. 

Vi lever allt längre och 
de flesta är också friska 
allt längre upp i åldern. 
Det är en stor framgång 
för välfärdsstaten Sverige. 
Men med stigande ålder 
ökar ohälsan liksom risken 
för ensamhet. De flesta 
kommunerna väger in detta 

i bedömningen av omsorgs-
behovet, men det finns 
även exempel på motsatsen. 
Ansökan om en plats är en 
oviss process med risk för 
avslag och överklagande 
kanske i flera led. För en 
person i hög ålder är det en 
orimlig påfrestning. Därför 
vill Kristdemokraterna infö-
ra en äldreboendegaranti.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Inför en äldre-
boendegaranti 
i Ale kommun

Är det ok med vindkraftsin-
dustri i Aleskog? 
Väldigt många Alebor säger 
nej och har fått nog! 
De ”rödgröna”  i Ale, 
Står nu inför ”vale”. 
Är det för mycket begärt att 
ni skall svara? 

Ett tydligt nej till vind-
kraft på fjället bara!                                                               
Försök inte svänga er genom 
att utreda och förhala mer,                                             
Väljarna vill ha raka svar så 
de vet vad politikerna anser! 
S, MP, V ta nu sista chan-
sen, 

Förena er med AD, SD och 
Alliansen! 
Tro inte att frågan blåser bort 
framöver, 
vi kommer påminna er i höst, 
både systrar och bröder! 

Roy Jansson 

En rak fråga till S, MP och V angående 
förslaget på förändrad vindbruksplan

Vindkraft? Kommen-
tar till MP, V och S 
angående vindbruks-

planen
Ett Ja till den nu ändrade 

vindbruksplanen innebär 
inte ett Nej till vindkraft. 
Däremot så innebär det ett 
nej till att placera vindkraft-
verk på högst olämpliga 
ställen och det innebär ett 
slut på den oro som många 
berörda i område C, D och 
E fortfarande bär på.

Ale kommun agerar an-
svarsfullt när man lyssnar på 
sina medborgare samt även 

tar hänsyn till all den forsk-
ning som har tillkommit 
inom detta område sedan 
den ursprungliga planen 
lades.

Ale kommun skall givetvis 
vara öppen för att diskutera 
ansvarsfullt projekterad 
vindkraft i lämpliga områ-
den, redan mer bullerutsatta 
eller längre ifrån bebyggelse 
än tidigare utpekade områ-
den. Att anta den plan som 
nu ligger förhindrar på intet 
sätt detta.

Men medans planen om-
arbetas i denna riktning som 

ni själva säger att ni vill, bör 
givetvis de tidigare utpekade 
områdena C, D ochE (som 
ändå ej längre kommer att 
vara aktuella) direkt strykas 
enligt nu liggande planför-
slag.  

Oavsett vilken majoritet 
som Ale har efter valet så är 
därför vår uppmaning till 
alla politiker att anta planen 
i nuvarande förslag och 
lägga all partipolitik åt sidan 
i denna för så många oerhört 
viktiga fråga.

Mattias Andersson
Fredrik Johansson

Kommentar till S, V och MP om vindkraften

Ett ja är inte ett nej!

Trots att arbetsmark-
nadens parter har 
diskuterat jämställ-

da löner mellan män och 
kvinnor i avtalsrörelse efter 
avtalsrörelse tjänar män 
som utför samma arbete 
som kvinnor fortfarande 7 
procent mer. Skillnaden blir 
förstås ännu större om man 
istället jämför traditionella 
mansyrken med traditionella 
kvinnoyrken. En hantverka-
re tjänar i snitt 4000 kronor 
mer än en undersköterska 
och en ekonom i snitt 5000 
kronor mer än en förskollä-
rare. Lägg sedan till bilden 
att kvinnor jobbar deltid i 

betydligt högre utsträckning 
än män och det blir uppen-
bart att genomsnittskvinnan 
har betydligt mindre pengar 
att röra sig med än genom-
snittsmannen.  

Män värderas helt enkelt 
högre än kvinnor på arbets-
marknaden och det är bland 
annat därför som en femi-
nistisk politik är nödvändig. 
Inte för att missgynna män 
till förmån för kvinnor utan 
för att kvinnor och män ska 
ha samma förutsättningar 
i arbetslivet. Tillsammans 
med S och MP har Vänster-
partiet därför öronmärkt 
pengar i kommunens budget 

för att satsa på att nå jäm-
ställda löner. Ale kommun 
skall vara en föregångare 
i arbetet för jämställda 
löner och vägen dit går via 
politiska prioriteringar. 
Inte som vissa andra partier 
föreslår, genom att saker 
och ting skall lösa sig av sig 
själv. Vi i Vänsterpartiet tror 
på ett samhälle som aktivt 
vågar fördela resurser för att 
motverka orättvisor, inte stå 
bredvid och låta dem fortgå. 
Feminism med socialism!   

Johnny Sundling      
Lisa Gustafsson 

Vänsterpartiet Ale  

Fyra konstgräspla-
ner, två meröppna 
bibliotek, fler inrikt-

ningar i kulturskolan, 4,8 
miljoner extra i bidrag till 
vårt föreningsliv och två 
näridrottsplatser. Detta 
är några av de saker vi i 
Moderaterna är mest stolta 
över att ha varit med och 
fattat beslut om inom 
kultur och fritid den gångna 
mandatperioden. Vi har 
kunnat göra allt det här 
samtidigt som vi har haft 
ordning och reda i ekono-
min. Mycket har alltså hänt, 
men vi är inte nöjda än. 

  
En av våra stora framgång-
ar har varit just näridrotts-
platserna, en i Älvängen och 
en i Nödinge. I Älvängen 
arbetade vi tillsammans med 
föreningslivet för att skapa 
en yta för spontanidrott där 
alla åldrar, killar och tjejer, 
får utrymme att mötas och 
idrotta på egna villkor. I Nö-
dinge byggde vi näridrotts-
platsen tillsammans med 
ett gäng ungdomar, som i 
samma veva fick arbetslivs-
erfarenhet och referenser till 

sina CVn. Vi tror att vi kan 
åstadkomma bäst resultat 
när vi jobbar tillsammans. 
Tillsammans förbättrar vi 
Ale!

  
För att fortsätta göra 
Ale bättre vill vi bygga 
näridrottsplatser i så gott 
som hela Ale. Vi lovar ytor 
för spontanidrott i Surte, 
Bohus, Nol, Alafors, Skepp-
landa och Alvhem. Sådana 
näridrottsplatser är viktiga, 
dels för friskare alebor, dels 
för att ge ungdomar sunda 
fritidsaktiviteter men också 
för att inte alla, unga eller 
vuxna, ska vara tvungna att 
organisera sig. Idrott ska 
man kunna utöva utan att 
vara med i en klubb och man 
ska ha bra förutsättningar 
att idrotta när det passar en 
själv, oavsett dag och tid på 
veckan. Vi gillar valfrihet! 
Den främsta anledningen till 
varför vi vill satsa på sponta-
nidrotten är för att förbättra 
folkhälsan. Den lilla inves-
teringspengen vi lägger idag 
på spontanidrotten återbeta-
las många gånger om på sikt, 
tack vare de hälsoeffekter vi 

kommer uppnå. 
   

Eftersom alla inte är 
intresserad av idrott vill vi 
också möta de behov som 
finns inom kulturområ-
det. Vi vill öppna ett nytt 
bibliotek i Älvängen cen-
trum, fortsätta bredda vår 
kulturskola, öka stödet till 
våra kulturföreningar och 
bygga en skatepark inomhus. 
Alla de här satsningarna vill 
vi genomföra tillsammans 
med alebor, våra föreningar 
och ungdomar. Vi vet att 
Ale fungerar som bäst när vi 
hjälps åt.

   Om vi får förtroendet 
den 14 september kan ni 
som bor i Ale räkna med att 
vi, tillsammans med er som 
bor här, 
kommer 
fortsätta 
göra vår 
kommun 
bättre.

Isabell Korn (M)
Ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden

Vi moderater tycker 
det är viktigt att 
Ale tar sitt soci-

ala ansvar för att minska 
ungdomsarbetslösheten. 
De ungdomar som oftast 
har svårast att komma in på 
arbetsmarknaden är de utan 
gymnasiebetyg och som 
inte fått jobb det första året 
efter att de slutade skolan. 
Därför är det extra viktigt 
att vi riktar in oss på de 
ungdomarna för att på allvar 
minska utanförskapet. 

I förra veckans Alekuri-
ren kan vi läsa om besöket 
från vår socialförsäkrings-
minister, Ulf Kristersson, 
som var i Ale och lyssnade 
till hur vi, vid bygget av 
näridrottsplatsen i Nödinge, 
ställde krav på att ett gäng 
arbetslösa ungdomar skulle 

anställas. Detta gav inte 
bara killarna som anställdes 
en möjlighet att lägga till 
arbetslivserfarenhet och 
referenser på sina CVn, det 
gav också en meningsfull 
vardag, en anledning att 
kliva upp på morgonen. Det 
som gjorde hela projektet 
möjligt var att kommun och 
företagare hjälptes åt. En 
av de viktigaste förutsätt-
ningarna för oss att bota 
ungdomsarbetslösheten är 
att vi arbetar tillsammans 
med näringslivet.

Vi vill i framtiden ställa 
krav, vid alla större bygg-
projekt som kommunen 
genomför, att entreprenören 
ska anställa ungdomar som 
står långt ifrån arbets-
marknaden av olika skäl. 
Vi vill också införa sociala 

anställningar, vilket innebär 
att kommunen vid nyan-
ställningar ska prioritera 
arbetslösa ungdomar för 
att de ska få ökad chans att 
få ett jobb. Det är viktigt 
att vi som kommun tar vårt 
ansvar och särskilt foku-
serar på långtidsarbetslösa 
ungdomar eftersom de 
annars riskerar att hamna i 
ett livslångt utanförskap. Vi 
tror att en kombination av 
sociala anställningar, själva i 
kommunen och i samarbete 
med näringslivet, kommer 
ge de ungdomar som har det 
svårast på arbetsmarknaden, 
en väg in i arbetslivet.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Ekonomistuderande 

Jämställda lönerSociala anställningar kan 
ge fler ungdomar jobb

Vi vill fortsätta göra det bättre
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Kristdemokraternas 
partiledare Göran 
Hägglund har lagt 

fram ett förslag om att 
skrota landstingen för att få 
en mer enhetlig och jämlik 
vård. För alla Alebor är det 
Västra Götalandsregionen 
som styr över vården. Ett 
stort problem med detta 
är att vården ser olika ut i 
landets alla landsting och 
kommuner.

Alla människor har en 
personlig relation till vården 
och det gör att engageman-
get för en god och värdig 
vård är stort. Frågan om 
framtidens sjukvård är utan 
tvekan valets viktigaste. 
Trots att tillgängligheten 
och kvalitén förbättrats och 
vården fått mer resurser 

de senaste åtta åren är 
skillnaderna inom landet allt 
för stora. Det är dags för 
århundradets sjukvårdsre-
form: Ansvaret för sjukhu-
svården, alltså den vård som 
är både dyrast och mest 
avancerad, måste flyttas från 
landstingen/regionen till 
staten.

För 151 år sedan tog 
landstinget över ansvaret 
för vården i vårt land. Om 
vi skulle börja från början 
med att bygga upp Sverige 
politiskt och administrativt, 
skulle då någon föreslå att 
just sjukvården bröts ut från 
allt annat och underord-
nades 21 åtskilda landsting? 
Jag tror inte det. 

En konsekvens av att 21 
olika landsting och regioner 

ansvarar för sjukhusvården 
är att skillnaderna vad gäller 
exempelvis väntetider är 
stora mellan olika delar av 
landet. Dessutom är dagens 
organisation både dyr och 
ineffektiv. Här ett av många 
exempel: Sveriges landsting 
har sammantaget köpt ett 
tjugotal robotar – för tjugo 
miljoner kronor styck – som 
utför prostataoperationer. 
Det totala behovet i Sverige 
bedöms vara sex robotar. 
Men eftersom det ena land-
stinget vill ha vad grannen 
redan har så blir vi sittande 
med teknisk överkapacitet, 
samtidigt som vi fortfarande 
dras med vårdköer. 

Såhär kan det inte 
fortsätta. Bristen på 
samordning och effektivitet 

är det stora problemet för 
svensk sjukvård idag. Det är 
oacceptabelt att patienter på 
olika håll i vårt avlånga land 
får olika bra vård.

Vi kristdemokrater vill ha 
ett samhälle där ingen hålls 
tillbaka och ingen lämnas 
efter. Vi föreslår århun-
dradets sjukvårdsreform, 
för god och jämlik vård i 
hela landet, detta kommer 
också att påverka alla Alebor 
positivt.

Ingrid Hellberg
Kristdemokraterna 

Värna patienterna i Ale  – inte regionen

Välfärden 
är inte till salu

Rösta på 
vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Kjell Gustavsson Ingmarie Torstensson

Vi socialdemokra-
ter vill satsa på att 
utveckla våra äldres 

inflytande över sin vardag. 
Ett av förslagen för att 

uppnå detta är att vi vill att 
våra gamla som inte själva 
kan klara sin matlagning ska 
få hjälp av hemtjänsten med 
att laga maten hemma. En 

uppföljning gjord av Hög-
skolan i Kristianstad visar 
att de äldre får bättre aptit 
och äter mer när man får 
maten lagad hemma istället 
för levererad kall. Vi ser 
möjligheten att själv välja 
råvaror, smaksättning och 
vad man är sugen på idag 
som en stor förbättring. 

Men det är inte allt vi 
vill göra. För oss är det 
viktigt att man ska ha rätt 
att bestämma själv, även om 
man är beroende av hem-

tjänst. Därför vill vi utveckla 
modellen där du har rätt att 
inom beviljad tid själv styra 
vilken insats du vill ha.

Man kanske har haft 
besök under helgen och 
varit och handlat och då vill 
man hellre få vardagsrum-
met dammsuget än att gå 
och handla på måndagen. Är 
det strålande vackert väder 
kanske man hellre vill gå 
en promenad eller sitta en 
stund i solen på balkongen 
än att dammsuga. Vi tror att 

våra gamla är fullt kapa-
bla att själva tala om vad 
de vill göra. Vi tror också 
att det ger mycket bättre 
inflytande än att försöka 
byta hemtjänstföretag stup i 
kvarten…

En del förslag som cir-
kulerar bygger på att det 
ska levereras mat varje dag 
någonstans ifrån. Det skulle 
innebära ungefär 5 heltids-
tjänster bara för att köra 
leveranser. Det är tid som 

vi hellre vill prioritera till 
att vår personal får mer tid 
hemma hos våra äldre. 

Om du också tycker 
att våra gamla förtjänar 
hemlagad 
mat tycker 
jag att du ska 
lägga din röst 
på Socialde-
mokraterna i 
höstens val!

Monica Samuelssonn(S)
Kandidat till gruppledare

för Omsorgsfrågor 

Alla lovar det mesta 
och till fler och fler 
miljarder. Allt för 

att ha makten. Makten får 
inte vara det viktiga, viljan 
att hantera vardagen måste 
vara viktigast. Med ansvar 
och hållbarhet. 

Alla producerar sopor 
i kommunen och sophan-
teringen kostar mycket 
pengar. Vi är övertygade 
om att de flesta undrar 
lite grann över att så gott 
som varje bostad, förutom 
flerfamiljshus, hämtar den 
kommunala renhållningen 
osorterade sopor. 

Ditt nya parti, Framtid i 
Ale, föreslår gemensamma 
återvinningsstationer med 
sortering. Varje större bo-
stadsområde i kommunen 
bör ha gemensam station, 
strategiskt placerad där 
in och utfart sker från 
området. 

Naturligtvis en positiv 
miljöpåverkan, men också 
en möjlighet till lägre 
renhållningsavgift. Som vi 
berörde tidigare i texten 
så måste vi vilja hantera 

människors vardag på 
ett klokt och långsiktigt 
sätt. Den stora merparten 
av våra hushåll har både 
vatten-, avlopps- och 
renhållningskostnad. För 
att skydda oss själva mot 
farliga läckage utmed våra 
avloppsrör så har viljan 
varit i samhällsbyggnads-
nämnden att skynda på 
utbytestakten av våra 
gamla ledningar, vilket fått 
till följd att VA-taxan höjts 
lite mer än inflationen. 
Här ser Framtid i Ale ett 
sätt att hantera en helhet 
för våra invånare genom 
att sätta press nedåt på 
renhållningstaxan genom 
gemensamma återvin-
ningsstationer. 

Vi kan inte lova allt åt 
alla, till vilken kostnad 
som helst, men viljan att 
försöka hantera människ-
ors vardag lovar vi. 

Tyrone Hansson
Ulrika Sten Sporrong

Ronny Eriksson
Christer Ericsson

Framtid i Ale

Grovjobbet då?

Våra gamla förtjänar hemlagad mat!
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och Framtid i Ale vi Sveri-
gedemokrater hörsammar 
er förfrågan. Vi är villiga att 
medverka till ett ställnings-
tagande för en närvarande 
polis i Ale! 

Robert Jansson
Sverigedemokraterna Ale

Rösta på 
vänsterpartiet 

Sven Engdahl Lisa Gustafsson

Jämställda 
löner!

Historiskt har libe-
raler stått bakom 
de största och 

viktigaste förändringarna 
för personer med

funktionsnedsättning. 
I början av 90-talet drev 
socialminister Bengt Wes-
terberg (FP) igenom denv-
stora handikappreformen 
som bl.a. gav personer med 
funktionsnedsättning rätt 
till personligvassistans. I 
år är det också 25 år sedan 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning slutli-
gen fick rösträtt.

Nu tas nya steg. Ett av 
de största och mest efter-
längtade är en utvidgning 
av diskrimineringslagstift-
ningen. Förslaget antogs av 
riksdagen den 24 juni.

Det nya diskrimine-
ringsförbudet ger personer 
med funktionsnedsättning 
möjlighet att driva den 
bristande tillgänglighet 
som de drabbas av i sin 
vardag till domstol.

Folkpartiet liberalerna 
har i många år arbetat för 
att bristande tillgänglighet 
ska ses som diskriminering. 
Ett tillgängligt samhälle 
för personer med funk-
tionsnedsättning handlar 
i grunden om mänskliga 
rättigheter.

Nu går Folkpartiet till 
val på fler förbättringar för 
personer med funktions-
nedsättning. Det handlar 
om arbete, färdtjänst, 
icke-diskriminering och 
en lång rad andra frågor. 
Ansvaret ligger både på 
nationell nivå, i landstinget 
och hos kommunerna.

Tillgänglighet handlar 
inte bara om platser och 

hus – även om det finns 
mycket att göra där. Det 
handlar om möjligheten att 
kunna försörja sig själv och 
om att kunna resa och ta 
sig fram på ett smidigt och 
spontant sätt.

FN:s konvention om rät-
tigheter för personer med 
funktionsnedsättning träd-
de i kraft i Sverige år 2009. 
Det är viktigt att policyn 
för funktionshinderfrå-
gor är en naturlig del i all 
planering för att underlätta 
det dagliga livet.

En persons funktionshin-
der förstärks om samhället 
begränsar möjligheterna. 
Det är viktigt att undanröja 
hinder så att kommunen är 
tillgänglig för alla. Alla ska 
ges möjlighet att vara del-
aktiga. Alla ska kunna njuta 
av kommunens miljöer och 
delta i fritids- och kulturliv.

Rådet för funktionshin-
derfrågor i Ale var starkt 
kritiskt till ett förslag att 
flytta rådet från Kommun-
styrelsen till Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
Rådet fick sin vilja igenom.

Funktionshindrade 
människor vill inte placeras 
i vårdfacket. Placering-
en i Kommunstyrelsen 
underlättar också samord-
ningen och kontakten med 
alla nämnder. Möjligheter 
finns att vid all upphand-
ling kräva tillgänglighet 
för alla. Det är viktigt att 
kommunen satsar så att 
personer med funktions-
hinder ska slippa isolering. 
Flera nämnder kan sam-
verka bättre. Folkpartiet 
liberalerna Ale ser fram 
emot en bättre uppföljning 
i verksamheters resultatre-

dovisningar om vad som 
gjorts för att skapa ett mera 
tillgängligt samhälle för 
personer med funktions-
hinder.

Undertecknad väntar på 
att få ta del av förslaget till 
harmonisering av färdtjäns-
ten som ska utarbetas i GR 
(Göteborgsregionen). Det 
skulle vara klart i våras. 
Jag, som ordförande i rådet 
för funktionshinderfrågor, 
har tillsammans med tre 
personer ur rådet utarbetat 
ett nytt förslag till regle-
mente för färdtjänst och 
riksfärdtjänst eftersom vi 
anser att det som finns nu 
inte är bra. Vi förväntar oss 
att det ska vävas in i GR:s 
förslag.

Folkpartiet vill dessutom:
-

tionsnedsättningar som 
står utanför arbetsmark-
naden.

-
del i hela landet.

lagen uttryckligen omfat-
tar arbete, familj och ett 
jämlikt liv.

-
garanti för personer med 
psykiska funktionsnedsätt-
ningar och rörelsehinder 

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Gör Ale till ett samhälle för alla!

Ett citat från Stefan 
Löfvens sommartal i 
Almedalen. Ett citat 

som tar grepp över alla delar 
i vår gemensamma välfärd. 

I Socialdemokraternas 
valmanifest i Västra Göta-
landsregionen satsar vi på att 
fortsätta utveckla vården. 

– En fortsatt satsning på 
betald specialistutbildning 
för sjuk- och undersköter-
skor är ett sätt att skapa bra 
förutsättningar i vården och 
låta personalen utvecklas.

– Patientkontrakt skall 
införas  där målsättningen 
är att man som patient skall 
känna trygghet i en svår 
situation. Att få nödvändig 
information om behandling, 
undersökning och vad 
det innebär skall vara en 
självklarhet för patienten.

– Det långsiktiga målet 
att erbjuda en fri tandvård 
upp till 25 års ålder är på väg 
att klaras av. Idag är det fri 
tandvård till 24 års ålder och 
vi fortsätter satsa.

Jag vill också betona 
vikten av att vi fortsätter att 
behålla sjukhusen i offentlig 

regi.
 Det är vi medborgare i 

Ale och övriga Västra Göta-
land som via skattsedeln har 
bidragit till den hälso- och 
sjukvård vi idag har.

Då vore det märkligt om 
våra gemensamma invester-
ingar helt plötsligt skulle fal-
la i händerna på något privat 
bolag. Det räcker att läsa i 
någon av stockholmstidning-
arna för att inse att 08-ornas 
projekt att marknadsanpassa 
sjukvården inte gynnar oss 
när vi är patienter.

Att fega ur som politiker 
och föreslå försäljning av vår 
gemensamma välfärd så fort 
det uppstår ett problem är 
inget jag ställer upp på.

Vi socialdemokrater är 
beredda att 
fortsätta 
utveckla 
sjukvården 
till nytta för 
medborgarna. 

Regionkandidat
Jim Aleberg

Alafors

När du är som svagast, 
skall samhället vara 
som starkastCenterpartiet är för 

vindkraft. Sedan 2006 
har vindkraften i 

Sverige tiodubblats och tack 
vare en väldigt medveten 
politik är Sverige idag ett av 
de ledande länderna i EU 
och hela världen på förnybar 
energi. I dag är mer än hälf-
ten av vår energi förnybar, 
och cirka 60 procent av vår 
samlade elproduktion

När Ale skulle anta en 
vindbruksplan visade det sig 
tyvärr ganska snabbt att fel 
områden var utpekade som 
lämpliga för etablering av 
vindkraftsverk.

Områden utan bebyg-
gelse hade strukits ur planen 
i ett tidigt skede och istället 
fanns nu områden (som 
benämns som C,D och E 
i planen) med i förslaget. 
Man använde sig av en 
riktlinje att det skulle vara 
minst 500 meter mellan ett 
vindkraftverk och ett hus.

I andra län har man valt 
att avståndet ska vara 1000 
meter till bebyggelse och 
med tanke på bullernivåer 
anser vi att det är en rimlig-
are gräns. Samtidigt måste 
man vara öppen och lyhörd 
för aktuella områdens faktis-

ka förutsättningar. Att sätta 
upp ett verk vid en bullrig 
väg kan vara betydligt med 
lämpligt än i ett för övrigt 
tyst område med bebyg-
gelse.

Centerpartiet vill ha 
vindkraft i Ale och vi vill ha 
det på ställen där de passar 
bra. Därför tycker vi att 
man omgående ska se över 
de områden som tidigare 
strukits för att se om de kan 
vara aktuella.

Det finns ett förslag från 
S, V och MP att vindbruk-
splanen ska ligga kvar och 
att områdena C,D och E ska 

utredas.
Det skulle innebära att 

markägare i bla Kilanda, 
Kollanda, Ölanda, Röbacka, 
Sannum och Hult får en våt 
filt över sina marker och 
fastigheter tills utredningen 
är klar. Centerpartiet tycker 
inte att det är rimligt.

Därför anser vi i Cen-
terpartiet att områdena 
helt ska strykas och att man 
omgående ska titta på alter-
nativa områden.

Åke Niklasson 
Lasse Bengtsson 

Elena Fridfelt
Centerpartiet i Ale

Centerpartiets ståndpunkt gällande vindkraft

Det Tyrone Hansson 
lyfter i Alekuriren 

mycket viktigt fråga för 
kommunen och dess invåna-
re. Att få känna trygghet och 
tillit är något alla invånare 
i vår kommun förtjänar. 
Precis som Hansson påpekar 
medför närheten och de 
goda kommunikationerna 
till Göteborg en grogrund 
för grov och organiserad 
brottslighet. Något som 
vi också tidigare påpekat 
i debatten. Många är idag 
oroliga för att bli utsatta för 

brott. Rapporteringen om 
brott haglar tätare. Vi får se 
prov på allt mer grov brotts-
lighet, droger sprider sig allt 
längre ned i åldrarna. 

Just tryggheten och trygg-
hetskänslan är en fråga som 
blir allt viktigare för invå-
narna just på grund av att 
samhället tenderar att bli allt 
mer otryggt. Det är också så 
att det är en viktig faktor för 
de som står i valet och kvalet 
att flytta in i vår kommun. 
Om vi står handfallna och 
inte gör något nu tappar vi 
snart greppet. Det är som att 

kalla på buset. Menar vi all-
var med att det skall vara lätt 
att leva i Ale - Då behöver 
vi också ordning och reda i 
kommunen! Ingen ska i vår 
kommun behöva vara rädd 
för att få inbrott eller bli ut-
satt för fysiska angrepp.

Utan en säker och trygg 
kommun hur långt kommer 
vi då? Vilka företag väljer då 
att etablera sig i Ale kom-
mun? Vilka vill då besöka, 
turista och handla i vår kom-
mun? Hur många småbarns-
familjer väljer att flytta in 
i vår kommun? Ja, Tyrone 

VECKA 50         NUMMER 31|50 INSÄNT
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för Närpolis i Ale!



och Framtid i Ale vi Sveri-
gedemokrater hörsammar 
er förfrågan. Vi är villiga att 
medverka till ett ställnings-
tagande för en närvarande 
polis i Ale! 

Robert Jansson
Sverigedemokraterna Ale

Rösta på 
vänsterpartiet 

Sven Engdahl Lisa Gustafsson

Jämställda 
löner!

Historiskt har libe-
raler stått bakom 
de största och 

viktigaste förändringarna 
för personer med

funktionsnedsättning. 
I början av 90-talet drev 
socialminister Bengt Wes-
terberg (FP) igenom denv-
stora handikappreformen 
som bl.a. gav personer med 
funktionsnedsättning rätt 
till personligvassistans. I 
år är det också 25 år sedan 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning slutli-
gen fick rösträtt.

Nu tas nya steg. Ett av 
de största och mest efter-
längtade är en utvidgning 
av diskrimineringslagstift-
ningen. Förslaget antogs av 
riksdagen den 24 juni.

Det nya diskrimine-
ringsförbudet ger personer 
med funktionsnedsättning 
möjlighet att driva den 
bristande tillgänglighet 
som de drabbas av i sin 
vardag till domstol.

Folkpartiet liberalerna 
har i många år arbetat för 
att bristande tillgänglighet 
ska ses som diskriminering. 
Ett tillgängligt samhälle 
för personer med funk-
tionsnedsättning handlar 
i grunden om mänskliga 
rättigheter.

Nu går Folkpartiet till 
val på fler förbättringar för 
personer med funktions-
nedsättning. Det handlar 
om arbete, färdtjänst, 
icke-diskriminering och 
en lång rad andra frågor. 
Ansvaret ligger både på 
nationell nivå, i landstinget 
och hos kommunerna.

Tillgänglighet handlar 
inte bara om platser och 

hus – även om det finns 
mycket att göra där. Det 
handlar om möjligheten att 
kunna försörja sig själv och 
om att kunna resa och ta 
sig fram på ett smidigt och 
spontant sätt.

FN:s konvention om rät-
tigheter för personer med 
funktionsnedsättning träd-
de i kraft i Sverige år 2009. 
Det är viktigt att policyn 
för funktionshinderfrå-
gor är en naturlig del i all 
planering för att underlätta 
det dagliga livet.

En persons funktionshin-
der förstärks om samhället 
begränsar möjligheterna. 
Det är viktigt att undanröja 
hinder så att kommunen är 
tillgänglig för alla. Alla ska 
ges möjlighet att vara del-
aktiga. Alla ska kunna njuta 
av kommunens miljöer och 
delta i fritids- och kulturliv.

Rådet för funktionshin-
derfrågor i Ale var starkt 
kritiskt till ett förslag att 
flytta rådet från Kommun-
styrelsen till Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
Rådet fick sin vilja igenom.

Funktionshindrade 
människor vill inte placeras 
i vårdfacket. Placering-
en i Kommunstyrelsen 
underlättar också samord-
ningen och kontakten med 
alla nämnder. Möjligheter 
finns att vid all upphand-
ling kräva tillgänglighet 
för alla. Det är viktigt att 
kommunen satsar så att 
personer med funktions-
hinder ska slippa isolering. 
Flera nämnder kan sam-
verka bättre. Folkpartiet 
liberalerna Ale ser fram 
emot en bättre uppföljning 
i verksamheters resultatre-

dovisningar om vad som 
gjorts för att skapa ett mera 
tillgängligt samhälle för 
personer med funktions-
hinder.

Undertecknad väntar på 
att få ta del av förslaget till 
harmonisering av färdtjäns-
ten som ska utarbetas i GR 
(Göteborgsregionen). Det 
skulle vara klart i våras. 
Jag, som ordförande i rådet 
för funktionshinderfrågor, 
har tillsammans med tre 
personer ur rådet utarbetat 
ett nytt förslag till regle-
mente för färdtjänst och 
riksfärdtjänst eftersom vi 
anser att det som finns nu 
inte är bra. Vi förväntar oss 
att det ska vävas in i GR:s 
förslag.

Folkpartiet vill dessutom:
-

tionsnedsättningar som 
står utanför arbetsmark-
naden.

-
del i hela landet.

lagen uttryckligen omfat-
tar arbete, familj och ett 
jämlikt liv.

-
garanti för personer med 
psykiska funktionsnedsätt-
ningar och rörelsehinder 

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Gör Ale till ett samhälle för alla!

Ett citat från Stefan 
Löfvens sommartal i 
Almedalen. Ett citat 

som tar grepp över alla delar 
i vår gemensamma välfärd. 

I Socialdemokraternas 
valmanifest i Västra Göta-
landsregionen satsar vi på att 
fortsätta utveckla vården. 

– En fortsatt satsning på 
betald specialistutbildning 
för sjuk- och undersköter-
skor är ett sätt att skapa bra 
förutsättningar i vården och 
låta personalen utvecklas.

– Patientkontrakt skall 
införas  där målsättningen 
är att man som patient skall 
känna trygghet i en svår 
situation. Att få nödvändig 
information om behandling, 
undersökning och vad 
det innebär skall vara en 
självklarhet för patienten.

– Det långsiktiga målet 
att erbjuda en fri tandvård 
upp till 25 års ålder är på väg 
att klaras av. Idag är det fri 
tandvård till 24 års ålder och 
vi fortsätter satsa.

Jag vill också betona 
vikten av att vi fortsätter att 
behålla sjukhusen i offentlig 

regi.
 Det är vi medborgare i 

Ale och övriga Västra Göta-
land som via skattsedeln har 
bidragit till den hälso- och 
sjukvård vi idag har.

Då vore det märkligt om 
våra gemensamma invester-
ingar helt plötsligt skulle fal-
la i händerna på något privat 
bolag. Det räcker att läsa i 
någon av stockholmstidning-
arna för att inse att 08-ornas 
projekt att marknadsanpassa 
sjukvården inte gynnar oss 
när vi är patienter.

Att fega ur som politiker 
och föreslå försäljning av vår 
gemensamma välfärd så fort 
det uppstår ett problem är 
inget jag ställer upp på.

Vi socialdemokrater är 
beredda att 
fortsätta 
utveckla 
sjukvården 
till nytta för 
medborgarna. 

Regionkandidat
Jim Aleberg

Alafors

När du är som svagast, 
skall samhället vara 
som starkastCenterpartiet är för 

vindkraft. Sedan 2006 
har vindkraften i 

Sverige tiodubblats och tack 
vare en väldigt medveten 
politik är Sverige idag ett av 
de ledande länderna i EU 
och hela världen på förnybar 
energi. I dag är mer än hälf-
ten av vår energi förnybar, 
och cirka 60 procent av vår 
samlade elproduktion

När Ale skulle anta en 
vindbruksplan visade det sig 
tyvärr ganska snabbt att fel 
områden var utpekade som 
lämpliga för etablering av 
vindkraftsverk.

Områden utan bebyg-
gelse hade strukits ur planen 
i ett tidigt skede och istället 
fanns nu områden (som 
benämns som C,D och E 
i planen) med i förslaget. 
Man använde sig av en 
riktlinje att det skulle vara 
minst 500 meter mellan ett 
vindkraftverk och ett hus.

I andra län har man valt 
att avståndet ska vara 1000 
meter till bebyggelse och 
med tanke på bullernivåer 
anser vi att det är en rimlig-
are gräns. Samtidigt måste 
man vara öppen och lyhörd 
för aktuella områdens faktis-

ka förutsättningar. Att sätta 
upp ett verk vid en bullrig 
väg kan vara betydligt med 
lämpligt än i ett för övrigt 
tyst område med bebyg-
gelse.

Centerpartiet vill ha 
vindkraft i Ale och vi vill ha 
det på ställen där de passar 
bra. Därför tycker vi att 
man omgående ska se över 
de områden som tidigare 
strukits för att se om de kan 
vara aktuella.

Det finns ett förslag från 
S, V och MP att vindbruk-
splanen ska ligga kvar och 
att områdena C,D och E ska 

utredas.
Det skulle innebära att 

markägare i bla Kilanda, 
Kollanda, Ölanda, Röbacka, 
Sannum och Hult får en våt 
filt över sina marker och 
fastigheter tills utredningen 
är klar. Centerpartiet tycker 
inte att det är rimligt.

Därför anser vi i Cen-
terpartiet att områdena 
helt ska strykas och att man 
omgående ska titta på alter-
nativa områden.

Åke Niklasson 
Lasse Bengtsson 

Elena Fridfelt
Centerpartiet i Ale

Centerpartiets ståndpunkt gällande vindkraft

Det Tyrone Hansson 
lyfter i Alekuriren 

mycket viktigt fråga för 
kommunen och dess invåna-
re. Att få känna trygghet och 
tillit är något alla invånare 
i vår kommun förtjänar. 
Precis som Hansson påpekar 
medför närheten och de 
goda kommunikationerna 
till Göteborg en grogrund 
för grov och organiserad 
brottslighet. Något som 
vi också tidigare påpekat 
i debatten. Många är idag 
oroliga för att bli utsatta för 

brott. Rapporteringen om 
brott haglar tätare. Vi får se 
prov på allt mer grov brotts-
lighet, droger sprider sig allt 
längre ned i åldrarna. 

Just tryggheten och trygg-
hetskänslan är en fråga som 
blir allt viktigare för invå-
narna just på grund av att 
samhället tenderar att bli allt 
mer otryggt. Det är också så 
att det är en viktig faktor för 
de som står i valet och kvalet 
att flytta in i vår kommun. 
Om vi står handfallna och 
inte gör något nu tappar vi 
snart greppet. Det är som att 

kalla på buset. Menar vi all-
var med att det skall vara lätt 
att leva i Ale - Då behöver 
vi också ordning och reda i 
kommunen! Ingen ska i vår 
kommun behöva vara rädd 
för att få inbrott eller bli ut-
satt för fysiska angrepp.

Utan en säker och trygg 
kommun hur långt kommer 
vi då? Vilka företag väljer då 
att etablera sig i Ale kom-
mun? Vilka vill då besöka, 
turista och handla i vår kom-
mun? Hur många småbarns-
familjer väljer att flytta in 
i vår kommun? Ja, Tyrone 
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BREDBAND
I HELA ALE

EN ÄLDREOMSORG

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

All omsorgspersonal ska behärska god svenska

Alla skall vara garanterade en plats på äldreboende efter 85år

Hemlagad mat till våra äldre

Avskaffa straffskatten för pensionärer

Antalet omsorgspersonal som besöker äldre i hemmet ska 

minimeras

Ale
Läs vårt lokala valmanifest på ale.sverigedemokraterna.se

Vill du som Alebo ha 
tillgång till nöd-
vändiga och viktiga 

mediciner?
Ska apoteken satsa på 

skönhetsmedel?
Ska vinst och profi t vara 

viktigare än vårdtagarens be-
hov?

Ska skattepengar gå till 
riskkapitalister?

Är det okey att göra vinst 
på sjuka människor? 

Vård före vinst!
Tommy Gustafsson 

Vänsterpartiet Ale

Vad tycker du?

Vår nya traktor på 
Skepplanda BTK 
går inte in i det 

gamla traktorgaraget 
därför står den innanför 
stängslet vid den inhäg-
nade konstgräsplanen. Vi 
satte upp ett nytt staket 
runt planområdet för 
att skydda planen. Där 
vid gjordes tre stycken 
ingångshål för spont-
anfotboll när grindarna 
är låsta. Nu har det vid 
några tillfällen stulits 
diesel från traktorn. 

Detta är inte kon-
stigare än att det stjäls 
bensin från bilar ut på 
samhället. Det tråkiga 
är att tjuvarna har klippt 
av och sönder det nya 
nätet och även undertrå-
den bara tio meter från 
den gjorda ingången för 
spontanfotbollen. Detta 
kommer att kosta klub-
ben mycket mer att laga 
staketet än vad all diesel 
vi blivit av med. 

Till dem som sysslar 
med denna verksamhet 
kan jag meddela att vi 
fyller numera bara den 
diesel vi kör slut på 
för dagen. Vid behov 
kommer vi att sätta upp 
övervakning. Det har 
även vid några tillfällen 
varit inbrott i bilar på 
parkeringen, den mot 
vägen, utslagna rutor och 
stulna värdesaker. Det 
är ledsamt när sådant 
händer, därför uppmanar 
Skepplanda BTK publi-
ken om uppmärksamhet. 

Om Ni misstänker 
något skumt, agera på 
något sätt, samt att lägg 
inte saker i bilen som 
kan locka tjuven. Det 
kan bli så att vi måste 
ha vakter som går på 
matcherna.

Sven Rydén
Anläggningsansvarig

Skepplanda BTK

Från
Skepplanda
horisont

Allt är
frestande 
att stjäla!

Valets viktigaste fråga 
diskuteras inte!

Det är kris i Ales grundskola men...

Under Socialdemo-
kraternas sista 16 
år vid makten i 

Ale sjönk de pedagogiska 
resultaten i den kommunala 
grundskolan till botten-
placering bland Sveriges 
290 kommuner. Ingenting, 
absolut ingenting gjordes 
för att förhindra katastrof-
siffrorna. Ales grundskole-
elever gick ur skolan med 
så dåliga betyg att nästan 
25% av våra elever saknade 
behörighet att komma in 
på språngbrädan ut i livet: 
gymnasieskolan!  Att vända 
denna utveckling på ett par 
år blev naturligtvis omöj-
ligt för den nya borgerliga 
ledningen och när siffrorna 
fortsatte att dala och Ales 
pedagogiska resultat ham-
nade på plats 260 av landets 
290 kommuner för året 
2013, trots att skolbudgeten 
höjts från år 2010 med 100 
milj kr på årsbasis, insåg alla 
att vi kommit till vägs ände. 
Något dramatiskt måste till 
för att vända utvecklingen.

Överenskommelsen
 Allianspartierna gjorde en 
”överenskommelse” med 
de rödgröna, alltså de som 
under åratal tillbaka lagt en 
solid grund för den nega-
tiva utvecklingen, om en 
nyordning. Ingen politiker 
vare sig på den borgerliga 
eller den rödgröna sidan 
hade en aning om vad denna 
överenskommelse innebar 
mer än att vara överens om 
att vara överens! Om vad? 
Ale-demokraterna kunde 
inte ställa upp på denna 

”överenskommelse”.  Vi 
krävde inför överläggning-
arna med de rödgröna ett 
detaljerat avtal om vad som 
skulle göras och hur. 

Ale-demokraternas 
utgångspunkt har varit 
att en helt ny skolledning 
krävs med bland annat en 
skolstyrelse som består av 
experter och att lärarkåren 
måste prestera bättre. Det 
är faktiskt lärarna som skall 
lära våra unga att läsa, skriva 
och räkna, inte politikerna! 
Men det måste också ställas 
direkta krav på föräldrarna, 
att de har ansvar för sina 
skolbarn! Vi kommer aldrig 
tillrätta med den oordning 
som råder på sina håll i 
klassrummen om inte upp-
fostran börjar i hemmet!

Ale-demokraternas pro-
gram att reformera grund-
skolan i Ale

betald kompetensut-
veckling i ett led att höja 
kompetensnivån.

skall ökas och för att vända 
trenden på våra skolor 
föreslår vi att till en början 
tillsätta ytterligare 15 
speciallärartjänster. 

lärarnas vidareutbildning 
i form av t ex stipendium 
införs.

dokumenterat pedagogiskt 
kunniga skolledare.

av lärarnas kompetens, 

ledarskap och förmåga till 
samspel skall genomföras, 
på integritetsskyddat sätt. 

göras av undervisningen 
genom en kvalitetsäkrings-
grupp.

råda i klassrummet och 
förutsättningar till elever 
och lärare skall tillgodoses.

i skolan.

varje elev görs varje år. 

tas för varje elev. De åt-
gärdsplaner som görs idag 
då eleven inte når målen 
har brister i uppföljning-

utan undantag följas upp 
var 6:e vecka.

skall ha till syfte att sti-
mulera studiemotiverade 
elever.

inriktning mot funktions-
nedsättning som skall 
driva det pedagogiska 
arbetet kring funktions-
nedsättningen.

ring skall förstärkas.

i riktat bidrag för nya 
läromedel.

Friskolor
Att den privata Ahlafors Fria 
Skola år efter år placerar sig 
bland Sveriges bästa skolor 
trots lägre lärarbemanning 
och lägre kostnader borde 
ge alla på den röda kanten 
en tankeställare och utgöra 
en förebild. Men så länge 
privatdriven verksamhet 
inom vård, omsorg och sko-
la utgör ett rött skynke för 

(vänsterpartiet exkluderar 
jag som ett hopplöst fall) 
har vi svårt se hur ett avtal 
mellan allianspartierna och 
de rödgröna skall kunna 
fungera i längden.  Vi vill 
som ett alternativ ge möj-
lighet att införa kommunala 
friskolor som drivs utan 
kommunalpolitisk styrning 
utan i stället av föräldrar, 
rektorer och lärare. 

Så här vill Ale-demokrater-
na förändra och förbättra 

som är så stor och viktig 

för vår kommun och som 
vanskötts i så många år 
måste debatteras öppet och 
demokratiskt. Och absolut i 
en valrörelse! För vad skall 
vi annars ha valen till? Vad 
vill Allianspartierna? Vad vill 
Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet 
i Ale? Tänker ni tiga ihjäl 
denna viktiga framtidsfråga? 
Väljarna har rätt att veta. 

Jan A. Pressfeldt (AD)
Gruppledare

Ingela Nordhall  (AD)
Ledamot kommunstyrelsen

Helené Ahlberg (AD)
Ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving  (AD)
Ersättare Utbildningsnämnden

Vad vill Allians-
partierna? Vad 
vill Socialdemo-
kraterna, Mil-

jöpartiet och Vänster-
partiet i Ale? Tänker ni 
tiga ihjäl denna viktiga 
framtidsfråga? Väljarna 
har rätt att veta. 

ALE-DEMOKRATERNA
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

MUSIKMÄSSA 
I SKEPPLANDA KYRKA
Söndag 31 augusti kl. 17.00

Visa, jazz & gospel med ”Trio Bluezette”
Anneli E. Larsson, sång

Christer Larsson, sång och gitarr
Daniel Dalén, sång och bas

Mika Auvinen, präst

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Stickcafé
Älvängens blå kyrka

Stickcaféet startar för  
höstterminen  

onsdagen den 27 augusti
Vi träffas på  

onsdagskvällar, udda veckor, 
klockan 19.00 - 21.30

 Sjung
gospel!

Älvängens gospelkör övar 
torsdagar kl 19.00-21.00  

med start 11/9. 
Kontakt: Karin Fryxelius  

0303-444 023.

Det är alltid valtider. 
På sätt och vis. Vi 
människor måste två 

ting. Bara två ting lite grovt 
räknat. Dö och välja.

Denna dag du läser Ale-
kuriren väljer du fl era gång-
er mellan olika alternativ. 
Många gånger. Du kan inte 
räkna dem alla. Du kommer 
inte till jobbet eller skolan 
om du inte väljer att ta dig 
dit. Du får inte i dig din 
mat om du inte väljer att äta 
(med vissa undantag). Och 
så vidare. Vissa medvetna 
val är mycket viktiga, andra 
försumbara. Låt oss bortse 
från parti-val-dagen och 
tänka på personliga-val-da-
gen just idag. Låt oss snäva 
in perspektivet ytterligare 
och begränsa oss till möten 
med människor just idag. 
Hur väljer du att bemöta 
människor? Många känner 
du och har ett invant, kanske 
tryggt förhållningssätt till. 
Men, tänka vad lite du 
och jag egentligen vet om 
varandra och hur blixtsnabbt 
det går att inta en attityd 
eller hysa en åsikt. Fördo-
marna rinner lätt till och 
fördomarna har oftast en 
lång historia bakom sig. För 
alla har fördomar, eller hur? 
Till detta fi nns orsaker som 
kultur, familjeband, politiska 
åsikter och så vidare. 

En föredragshållare 
kommer 
med andan 
i halsen till 
sina åhörare. 
En kvart in 
på föredra-
get gäspar 
någon.

Sen an-
komst! Troli-
gen tidsop-
timism eller 

nonchalans eller nåt slarv. 
Fy! Inte berättar föredrags-
hållaren om sitt taxidilem-
ma.  Att föredragshållarens 
taxi hamnat i kö på grund 
av en trafi kolycka och så att 
säga har giltigt skäl till den 
sena ankomsten det nämner 
han inte så klart. Sån´t kallas 
ursäktande bortförklaringar 
och gör saken värre. Om 
den gäspande kvinnan 
tänker han : hon gäspar nog 
för att jag är tråkig och inte 
lyckas engagera! Suck !  Att 
den gäspande åhöraren är en 
mamma som suttit på akuten 
med sitt barn halva natten 
och förlorat sin sömn-det 
får han aldrig veta.

Hur väljer du och jag våra 
bemötanden? Vad tänker 
vi om varandra? Vad tror 
vi om varandra? Är din och 
min attityd inkännande och 
positiv eller sur och negativ? 
Det går att välja. Med lite 
ansträngning går det att 
välja, att ”klara blicken”. 
Hur vill du själv bli bemött 
och hur bemöter du själv? 
”Vadhelst ni vill att männ-
iskorna ska göra mot er, det 
ska ni göra mot dem!”

Ha nu en bra början på 
dagen ”i valet och kvalet”. 
Ja, lycka till och allt gott 
över din och dina medvand-
rares dag!

Gunnar Kampe 
Vikarierande präst i Surte/Nödinge

Valtider!
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

NÖDINGE. Ale Demensförening är 
med och arrangerar två intressanta 
föreläsningar i höst.

Den första sker inne i Göteborg, 
på Järntorget, den 22 september.

En månad senare, 21 oktober, väl-
komnas intresserade till musiksalen 
i Ale gymnasium.

Måndagen den 22 september kommer 
Yngve Gustafson, professor och geri-
atriker, till Folkets Hus på Järntorget för 
att tala under rubriken: Diskrimineras 

människor med demenssjukdom i Sverige?
– Anmälan görs till Studieförbundet 

Vuxenskolan Västra Götaland. Det fi nns 
begränsat antal platser, förklarar Bengt 
Larsson.

Ale Demensförening bjuder själva in till 
en föreläsning tisdagen den 21 oktober då 
doktorand Ronald Lautner ger senaste 
nytt om Alzheimers. 

– Den föreläsningen är gratis, säger 
Bengt Larsson.

JONAS ANDERSSON

Tack vare insatser från 
Västkuststiftelsen kan man 
nu vandra kring Björsjön, 
som ligger mellan Nödinge 
och Bergum. 29 medlemmar 
i SPF utnyttjade detta i fre-
dags.

Vi fi ck en fi n promenad 
och några hittade dessutom 
svamp. Vi fi kade vid ett 
vindskydd i närheten av går-
den Roten, Vid Björsjöbacka 
mötte oss Jan-Olof Ohls-
son. På gården har han två 
lamadjur, som vaktar fåren. 
Vi fi ck också mata dessa.

Som vanligt hade vi tur 
med vädret och regnet kom 
när vi kom till bilarna. Här 
fi ck arrangören Elvy Bör-
jesson en tacksam applåd 
för upplägget av vandringen.

På fredag vandrar vi i 
Staby-Kärna.

Månadsträffen i septem-
ber går av stapel den 2 i 
Starrkärrs bygdegård och 
inget annat.

Lennart Mattsson

Kilanda-Ölanda-Starr-
kärrs månadsträff går av sta-
peln tisdagen den 2 septem-
ber i Starrkärrs bygdegård 
och inget annat. Kent och 
Torsten underhåller.

Dagen därpå är alla väl-
komna till Ursand utanför 
Vänersborg. Här ställer 
SPF Alebygden upp i di-
striktets allmänbildnings-
tävling Hjärnkoll. Laget 
består av Daniel Höglund, 
Åke Kronlid och Uno Pe-
tersson. Kom och heja på 
de våra. Tävlingen ingår i 
en Seniordag där Lars-Eric 
Frendberg med fl era under-
håller. Man kan även delta i 
tipspromenad, gå stavgång 
och pröva på boule.   

 Lennart Mattsson

Föreläsningar om demens
Björsjön runt med 
SPF Alebygden

Fel datum för 
SPF Alebygdens 
månadsträff

Rösta på  vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Johnny Sundling

Utveckla simhallen 
i Skepplanda

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

GEMENSKAP, PROGRAM OCH  
FIKA FÖR DAGLEDIGA
Kontaktperson:  
Ann-Christine Grosshög, 0303-972 37

Onsdagsträff: Svenska Folkvisor med 
Katia Guterstam. Ons 27 aug kl 14-16 i 
Surte församlingshem 

Gemenskapsträff: Gunnar Kampe 
sjunger Dan Andersson. Tors 28 aug  
kl 15-17 i Bohus servicehus

Onsdagsträff: Rakt igenom Marlena 
Furehills egna visor Ons 3 sep kl 13-15  
i Nödinge församlingshem

KÖRER FÖR ALLA ÅLDRAR
Kontaktperson Nödinge: Johanna 
Werder, 0303-972 48, Katia Guterstam, 
0303-972 06. Kontaktperson Surte:  
Ida Andersson, 031-98 16 91 

The Rookies (förskoleklass)
Tors kl 14 i Nödinge församlingshem

Singing Kids (årskurs 1-2)
Tors kl 14.30 i Nödinge församlingshem

Popkören (årskurs 3–4)
Tors kl 15 i Nödinge församlingshem

Young Voices (från årskurs 5)
Tors kl 15.30 i Nödinge församlingshem

Blue ’n Joy Gospel (vuxna) 
Ons kl 19-21 i Nödinge församlingshem

Peacedrums (årskurs 0-2)
Mån kl 14.15-15 i Surte församlingshem

Fortsättningskören (årskurs 3-6)
Mån kl 15.15-16 i Surte församlingshem

Blandad kyrkokör (vuxen)
Tis kl 19-20.30 i Surte församlingshem. 
Start 9 sept.

BARN, FAMILJ OCH UNGA
Kontaktperson: Susanna Wallman: 
0303-972 48

Vuxen-barn (barn med förälder)
mån kl 10-12 i Nödinge församlingshem
tis 9.30-11.30 i Bohus, Kyrkans Hus
ons kl 10-12 i Nödinge församlingshem
mån kl 10-12 i Surte församlingshem
fre kl 10-12 i Surte församlingshem

Miniorer (årskurs 0-6)
Ons kl 14-17 i Bohus, Kyrkans Hus

Ungdomskvällar (från årskurs 7)
Sön kl 17-20 i Nödinge församlingshem

NÖDINGE FÖRSAMLING
TERMINSTART i Nödinge församling. Välkommen till kyrkan i höst!  
Läs mer om våra verksamheter på www.svenskakyrkan.se/nodinge
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Välkomna!

MUSIKMÄSSA 
I SKEPPLANDA KYRKA
Söndag 31 augusti kl. 17.00

Visa, jazz & gospel med ”Trio Bluezette”
Anneli E. Larsson, sång

Christer Larsson, sång och gitarr
Daniel Dalén, sång och bas

Mika Auvinen, präst

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Stickcafé
Älvängens blå kyrka

Stickcaféet startar för  
höstterminen  

onsdagen den 27 augusti
Vi träffas på  

onsdagskvällar, udda veckor, 
klockan 19.00 - 21.30

 Sjung
gospel!

Älvängens gospelkör övar 
torsdagar kl 19.00-21.00  

med start 11/9. 
Kontakt: Karin Fryxelius  

0303-444 023.

Det är alltid valtider. 
På sätt och vis. Vi 
människor måste två 

ting. Bara två ting lite grovt 
räknat. Dö och välja.

Denna dag du läser Ale-
kuriren väljer du fl era gång-
er mellan olika alternativ. 
Många gånger. Du kan inte 
räkna dem alla. Du kommer 
inte till jobbet eller skolan 
om du inte väljer att ta dig 
dit. Du får inte i dig din 
mat om du inte väljer att äta 
(med vissa undantag). Och 
så vidare. Vissa medvetna 
val är mycket viktiga, andra 
försumbara. Låt oss bortse 
från parti-val-dagen och 
tänka på personliga-val-da-
gen just idag. Låt oss snäva 
in perspektivet ytterligare 
och begränsa oss till möten 
med människor just idag. 
Hur väljer du att bemöta 
människor? Många känner 
du och har ett invant, kanske 
tryggt förhållningssätt till. 
Men, tänka vad lite du 
och jag egentligen vet om 
varandra och hur blixtsnabbt 
det går att inta en attityd 
eller hysa en åsikt. Fördo-
marna rinner lätt till och 
fördomarna har oftast en 
lång historia bakom sig. För 
alla har fördomar, eller hur? 
Till detta fi nns orsaker som 
kultur, familjeband, politiska 
åsikter och så vidare. 

En föredragshållare 
kommer 
med andan 
i halsen till 
sina åhörare. 
En kvart in 
på föredra-
get gäspar 
någon.

Sen an-
komst! Troli-
gen tidsop-
timism eller 

nonchalans eller nåt slarv. 
Fy! Inte berättar föredrags-
hållaren om sitt taxidilem-
ma.  Att föredragshållarens 
taxi hamnat i kö på grund 
av en trafi kolycka och så att 
säga har giltigt skäl till den 
sena ankomsten det nämner 
han inte så klart. Sån´t kallas 
ursäktande bortförklaringar 
och gör saken värre. Om 
den gäspande kvinnan 
tänker han : hon gäspar nog 
för att jag är tråkig och inte 
lyckas engagera! Suck !  Att 
den gäspande åhöraren är en 
mamma som suttit på akuten 
med sitt barn halva natten 
och förlorat sin sömn-det 
får han aldrig veta.

Hur väljer du och jag våra 
bemötanden? Vad tänker 
vi om varandra? Vad tror 
vi om varandra? Är din och 
min attityd inkännande och 
positiv eller sur och negativ? 
Det går att välja. Med lite 
ansträngning går det att 
välja, att ”klara blicken”. 
Hur vill du själv bli bemött 
och hur bemöter du själv? 
”Vadhelst ni vill att männ-
iskorna ska göra mot er, det 
ska ni göra mot dem!”

Ha nu en bra början på 
dagen ”i valet och kvalet”. 
Ja, lycka till och allt gott 
över din och dina medvand-
rares dag!

Gunnar Kampe 
Vikarierande präst i Surte/Nödinge

Valtider!
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

NÖDINGE. Ale Demensförening är 
med och arrangerar två intressanta 
föreläsningar i höst.

Den första sker inne i Göteborg, 
på Järntorget, den 22 september.

En månad senare, 21 oktober, väl-
komnas intresserade till musiksalen 
i Ale gymnasium.

Måndagen den 22 september kommer 
Yngve Gustafson, professor och geri-
atriker, till Folkets Hus på Järntorget för 
att tala under rubriken: Diskrimineras 

människor med demenssjukdom i Sverige?
– Anmälan görs till Studieförbundet 

Vuxenskolan Västra Götaland. Det fi nns 
begränsat antal platser, förklarar Bengt 
Larsson.

Ale Demensförening bjuder själva in till 
en föreläsning tisdagen den 21 oktober då 
doktorand Ronald Lautner ger senaste 
nytt om Alzheimers. 

– Den föreläsningen är gratis, säger 
Bengt Larsson.

JONAS ANDERSSON

Tack vare insatser från 
Västkuststiftelsen kan man 
nu vandra kring Björsjön, 
som ligger mellan Nödinge 
och Bergum. 29 medlemmar 
i SPF utnyttjade detta i fre-
dags.

Vi fi ck en fi n promenad 
och några hittade dessutom 
svamp. Vi fi kade vid ett 
vindskydd i närheten av går-
den Roten, Vid Björsjöbacka 
mötte oss Jan-Olof Ohls-
son. På gården har han två 
lamadjur, som vaktar fåren. 
Vi fi ck också mata dessa.

Som vanligt hade vi tur 
med vädret och regnet kom 
när vi kom till bilarna. Här 
fi ck arrangören Elvy Bör-
jesson en tacksam applåd 
för upplägget av vandringen.

På fredag vandrar vi i 
Staby-Kärna.

Månadsträffen i septem-
ber går av stapel den 2 i 
Starrkärrs bygdegård och 
inget annat.

Lennart Mattsson

Kilanda-Ölanda-Starr-
kärrs månadsträff går av sta-
peln tisdagen den 2 septem-
ber i Starrkärrs bygdegård 
och inget annat. Kent och 
Torsten underhåller.

Dagen därpå är alla väl-
komna till Ursand utanför 
Vänersborg. Här ställer 
SPF Alebygden upp i di-
striktets allmänbildnings-
tävling Hjärnkoll. Laget 
består av Daniel Höglund, 
Åke Kronlid och Uno Pe-
tersson. Kom och heja på 
de våra. Tävlingen ingår i 
en Seniordag där Lars-Eric 
Frendberg med fl era under-
håller. Man kan även delta i 
tipspromenad, gå stavgång 
och pröva på boule.   

 Lennart Mattsson

Föreläsningar om demens
Björsjön runt med 
SPF Alebygden

Fel datum för 
SPF Alebygdens 
månadsträff
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14 september 2014
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Johnny Sundling

Utveckla simhallen 
i Skepplanda

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

GEMENSKAP, PROGRAM OCH  
FIKA FÖR DAGLEDIGA
Kontaktperson:  
Ann-Christine Grosshög, 0303-972 37

Onsdagsträff: Svenska Folkvisor med 
Katia Guterstam. Ons 27 aug kl 14-16 i 
Surte församlingshem 

Gemenskapsträff: Gunnar Kampe 
sjunger Dan Andersson. Tors 28 aug  
kl 15-17 i Bohus servicehus

Onsdagsträff: Rakt igenom Marlena 
Furehills egna visor Ons 3 sep kl 13-15  
i Nödinge församlingshem

KÖRER FÖR ALLA ÅLDRAR
Kontaktperson Nödinge: Johanna 
Werder, 0303-972 48, Katia Guterstam, 
0303-972 06. Kontaktperson Surte:  
Ida Andersson, 031-98 16 91 

The Rookies (förskoleklass)
Tors kl 14 i Nödinge församlingshem

Singing Kids (årskurs 1-2)
Tors kl 14.30 i Nödinge församlingshem

Popkören (årskurs 3–4)
Tors kl 15 i Nödinge församlingshem

Young Voices (från årskurs 5)
Tors kl 15.30 i Nödinge församlingshem

Blue ’n Joy Gospel (vuxna) 
Ons kl 19-21 i Nödinge församlingshem

Peacedrums (årskurs 0-2)
Mån kl 14.15-15 i Surte församlingshem

Fortsättningskören (årskurs 3-6)
Mån kl 15.15-16 i Surte församlingshem

Blandad kyrkokör (vuxen)
Tis kl 19-20.30 i Surte församlingshem. 
Start 9 sept.

BARN, FAMILJ OCH UNGA
Kontaktperson: Susanna Wallman: 
0303-972 48

Vuxen-barn (barn med förälder)
mån kl 10-12 i Nödinge församlingshem
tis 9.30-11.30 i Bohus, Kyrkans Hus
ons kl 10-12 i Nödinge församlingshem
mån kl 10-12 i Surte församlingshem
fre kl 10-12 i Surte församlingshem

Miniorer (årskurs 0-6)
Ons kl 14-17 i Bohus, Kyrkans Hus

Ungdomskvällar (från årskurs 7)
Sön kl 17-20 i Nödinge församlingshem

NÖDINGE FÖRSAMLING
TERMINSTART i Nödinge församling. Välkommen till kyrkan i höst!  
Läs mer om våra verksamheter på www.svenskakyrkan.se/nodinge

Ruth Johannesson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
20 augusti begravningsguds-
tjänst för Ruth Johannesson, 
Grunne och Björkliden. 
Officiant var Per-Martin 
Andersson.

Yrjö Kuljanlahti. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
21 augusti. begravnings-
gudstjänst för Yrjö Kuljan-
lahti, Älvängen. Officiant var 
Mikael Nordblom.

Anita Engman, Skepplanda 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Lars 
samt barnen Maria och 
Fredrik med familjer som 
närmast sörjande.

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

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forsk-
ning har gjort att många fler klarar sig idag än för bara några 
decennier sedan. Tre av fyra barn överlever. Men i var fjärde 
familj inträffar fortfarande det ofattbara. 

Barncancerfonden finansierar cirka 90 % av all forskning i 
Sverige som har med barncancer att göra. Med din hjälp kan 
forskningen skapa effektivare behandlingsformer, rädda ännu 
fler liv och ge drabbade barn och familjer en bättre tillvaro. 

Var med och kämpa för livet. 

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0  Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER  
CANCER

Jordfästningar

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Starrkärr-Kilanda försam-
ling:
Onsd 27/8 Björkliden kl 
14.30, Mässa, Nordblom. 
Sönd 31/8 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Holmgren 
Martinsson. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa, Andersson. 
Nols kyrka kl 17, Förböns-
gudstjänst , Nordblom.

Nödinge församling
Sön 31/8 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Mässa i sommartid, 
Reine Bäck.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 31/8 kl 
17, Musikmässa med Trio 
Bluzette. ”Visa, jazz och 
gospel”. Präst  M Auvinen. 
Hålanda sönd 31/8 kl 12, 
Gudstjänst M Auvinen. 
S:t Peder sönd 31/8 kl 
10, Mässa I Olenius. Ale-
Skövde, se övriga. Tunge 
31/8 kl 12, Gudstjänst I 
Olenius.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Kl 14, Finsk mässa, 
Olenius. Tisd kl 09, Mässa 
i förs hem, Westergaard. 
Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 27/8 kl 18.30, Tonår 
- ÄventyrarScout. Lörd - 
Sönd 29-30/8 Ledarhajk 
för alla ledare på Vårhaga. 
Lörd-Sönd 30-31/8 TILL-
SAMMANSHAJK för 
alla som kommer och går 
i Guntorps Missionskyrka 
Plats Vårhaga Sjuntorp. 
Tisd 2/9 kl 19, Konfirmand 
2014/15 Informationsträff 
för Dig som vill veta mer. 
Plats Equmeniakyrkan, 
Älvängen. Onsd 3/9 kl 
18.30, Spårar - UpptäckarS-
cout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 26/8 kl 11-12, Bön. Kl 
18-19, Bön. Kl 19, Styrelse-
möte. Onsd 27/8 kl 11-12, 
Bön. Kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Planering för barn- och ung-
domsledare. Torsd 28/8 kl 
11-12, Bön. Kl 18-19, Bön. 
Fred 29/8 kl 19, Uppstart 
för Greenhouse hos familjen 
Berg, Hövägen 41. Lörd 
30/8 kl 10-13, Second Hand 
& Café - Säsongsstart. Sönd 
31/8 kl 16, ”Med själ och 

hjärta” - Festligt försam-
lingsmöte med installation 
av vik föreståndare Elias 
Berg, avskiljande av äldste 
och välkomnande av nya 
medlemmar. Servering. 
Månd 1/9 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 2/9 kl 8-9, Bön.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Torsd 28/8 kl 19.30, Kör-
övning. Lörd 30/8 kl 9, 
Tillsammasndag på Karlsro, 
Vänersborg. Anmälan 
sker på lista i kyrkan fram 
torsd 28.e. Tisd 2/9 kl 10, 
Tisdagsbön. Kl 19, Infor-
mationskväll för konfir-
mandfamlijerna. Onsd 3/9 
kl 18.30, Män - Mat - Möte 
i Blå Kyrkan. Anmäl dig till 
Leif Jöngren 0707-43 54 60.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 27/8 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Sista gången för i sommar. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Onsd 
27/8 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Sönd 
31/8 kl 11, Samlingsguds-
tjänst. Per Kjellberg. Musik-
grupp. Servering. Månd 1/9 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 3/9 kl 15, Ons-
dagsträff; Dragspel och sång 
med Gunilla Hansson. Onsd 
3/9 kl 18:30, Tonår; Äppel-
kaka och lekar. Onsd 3/9 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissions-
kyrka.se har alltid ett aktuellt 
program. Anmäl dig gärna 
till vårt Tillsammansläger. 
Blanketter finns i kyrkan.

Bohus pingstkyrka
Onsd 27/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 31/8 
kl 11, Gudstjänst. Onsd 3/9 
kl 19, Sång bibelläsning och 
bön. Sönd 7/8 kl 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson.

TACK

För allt stöd, varma 
tankar, närvaro och gåvor 

i samband med vår far, 
svärfar och morfar.

Lars-Olof Larssons

bortgång och begravning.

Ett särskilt tack till avd. 
7 och 8 Kungälvs sjukhus 
för god omvårdnad under 

många år.

Alla pappas änglar i 
hemsjukvården i Lilla 

Edets kommun.

Ann-Christin och Annika 
i Demensteamet för stöd 

och hjälp.

Peter Frykman, Peter 
Corneliusson, Birgitta 

Persson och Håkan 
Andersson för att ni gjorde 
begravningen till ett ljust 

och vackert minne.

YVONNE
INGER
LENA

med familjer.

Till alla er som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Olga Ihalainen
vid hennes bortgång och

begravning, för de
vackra blommorna och
för minnesgåvorna, vill
vi framföra vårt varma

tack.

VALDEMAR
RAIJA, EVI, ANJA

med familjer
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Laila Wikman. I Surte 
kapell hölls torsdagen 21 
augusti begravningsakt för 
Laila Wikman, Bohus. Offi-
ciant var Anders Johansson.

Signe Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
22 augusti begravningsguds-
tjänst för Signe Johansson, 
Älvängen. Officiant var 
Mikael Nordblom.



Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 

säckar. Sågspån och täckbark.
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Torr 30 cm blandved i säck 
säljes.
tel. 0765-04 01 81
el. 0765-04 01 84

Elverk. 200w bensinelverk 
Homework, 750:-. 4500W 
dieselverk 1-fas Nordström, 
3000:-.
tel. 0303-35 03 35

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

Skylift uthyres. Släpvagns-

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

ÖNSKAS HYRA
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

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

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

Fixa dina strålkastare
Repiga och matta strålkastare 
blir som nya. Förtidsboka
tel. 0703-80 88 85
www.plastmek.se
Göran

Vill du ha en vacker 
trädgård?
Vi utför design, mark-
trädgårdsanläggning och 
dräneringsarbeten.
Över 25 års erfarenhet. 
Kontakta Kees Licht.
tel. 0708-95 06 46
kees.licht@mkmaskin.se
F-skattesedel.

VECKANS ROS

Sommarens största ros vill vi ge till Tomas och Annvi som 
under några fantastiska dagar, när högsommarvärmen 
härjade som värst, lät oss utvalda få vara med och hjälpa 
till att bärga årets höskörd. Vi längtar redan till nästa gång!
Robban & Kerry m.fl.

Agnes Andreasson
i karlstad fyller 3 år 

den 28/8. Grattiskramar 
Mamma, Pappa, Mormor, 

Morfar, Farmor, Farfar, Göte

Världens bästa
Minna

blir tonåring i år.
Den 28 augusti hon

sina gratulationer får.
Hurra hurra hurra
på din 13-årsdag!

P+K Mormor, Morfar
och Agnes

Vår glädjestråle
Nova Nyström
fyller 4 år 26/8

Älskar dig.
Mormor & Staffan

Mamma, Pappa, bröderna 
Neo & Alfred, Erika, Emil & 
Thea, Caroline, Mattias & 

Svea, Emma & Wikke

Ett stort grattis
till våra goa ungar.

William 6 år 22 augusti &
Evelina 5 år 16 september

Massa kramar från
Mamma, Pappa & Lillebror

FÖDDA

BORTSPRUNGEN

Väntan var lång men nu är 
han här. Våran Oliver kom 

12/7, 53cm & 4790g,
Stolta syskon är William & 
Evelina. Föräldrar Thomas 

Ojala & Micaela Ingemarsson

Vi har firat
GULDBRÖLLOP

8 aug 2014
Ulla & Lars-Göran 

Johansson

Grattis
Ida Larson

på 7-årsdagen den 22/8.
Önskar familjen

GRATTIS

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tap-
pats). Ögon är bärnstens-
färgade/gyllenbruna. Vita 
tassar och ½ bakben. Om 
Du sett eller vet något – 
snälla hör av Dig! All info är 
av stor vikt! 
Ring: 0303-233040 eller 
0735-284888. Hittelön!
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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 
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 

säckar. Sågspån och täckbark.
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Torr 30 cm blandved i säck 
säljes.
tel. 0765-04 01 81
el. 0765-04 01 84

Elverk. 200w bensinelverk 
Homework, 750:-. 4500W 
dieselverk 1-fas Nordström, 
3000:-.
tel. 0303-35 03 35

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

Skylift uthyres. Släpvagns-

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

ÖNSKAS HYRA
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

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

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

Fixa dina strålkastare
Repiga och matta strålkastare 
blir som nya. Förtidsboka
tel. 0703-80 88 85
www.plastmek.se
Göran

Vill du ha en vacker 
trädgård?
Vi utför design, mark-
trädgårdsanläggning och 
dräneringsarbeten.
Över 25 års erfarenhet. 
Kontakta Kees Licht.
tel. 0708-95 06 46
kees.licht@mkmaskin.se
F-skattesedel.

VECKANS ROS

Sommarens största ros vill vi ge till Tomas och Annvi som 
under några fantastiska dagar, när högsommarvärmen 
härjade som värst, lät oss utvalda få vara med och hjälpa 
till att bärga årets höskörd. Vi längtar redan till nästa gång!
Robban & Kerry m.fl.

Agnes Andreasson
i karlstad fyller 3 år 

den 28/8. Grattiskramar 
Mamma, Pappa, Mormor, 

Morfar, Farmor, Farfar, Göte

Världens bästa
Minna

blir tonåring i år.
Den 28 augusti hon

sina gratulationer får.
Hurra hurra hurra
på din 13-årsdag!

P+K Mormor, Morfar
och Agnes

Vår glädjestråle
Nova Nyström
fyller 4 år 26/8

Älskar dig.
Mormor & Staffan

Mamma, Pappa, bröderna 
Neo & Alfred, Erika, Emil & 
Thea, Caroline, Mattias & 

Svea, Emma & Wikke

Ett stort grattis
till våra goa ungar.

William 6 år 22 augusti &
Evelina 5 år 16 september

Massa kramar från
Mamma, Pappa & Lillebror

FÖDDA

BORTSPRUNGEN

Väntan var lång men nu är 
han här. Våran Oliver kom 

12/7, 53cm & 4790g,
Stolta syskon är William & 
Evelina. Föräldrar Thomas 

Ojala & Micaela Ingemarsson

Vi har firat
GULDBRÖLLOP

8 aug 2014
Ulla & Lars-Göran 

Johansson

Grattis
Ida Larson

på 7-årsdagen den 22/8.
Önskar familjen

GRATTIS

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tap-
pats). Ögon är bärnstens-
färgade/gyllenbruna. Vita 
tassar och ½ bakben. Om 
Du sett eller vet något – 
snälla hör av Dig! All info är 
av stor vikt! 
Ring: 0303-233040 eller 
0735-284888. Hittelön!
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PROVTRÄNA
Just nu kan du 

provträna hos oss. 
Kontakta din STC-klubb 

för mer info.BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!
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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


