
Återvinningsplatser 
får Ale att skämmas

Premiären 
närmar sig!

Fartfyllt rally 
på våta vägar!

Familjedagen på Ale Torg kunde önskat sig bättre väder, men Sirin Namrou, 8 år från Nödinge, tog som många andra skydd i 
de jättelika vattenbollarna. Samtidigt pågick en välbesökt Mat- och kulturfestival i Ale Kulturrum. Över 2000 gästade even-
tet som blev en stor succé.

Roande familjedag!
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HAR NI FÖR MYCKET ÄPPLEN?
Vi är inlämningsställe för  

Bramleys Musteri i Lidköping som 
gör äpplemust av era äpplen.

Ring oss gärna!
Ales Äppelgård, Skönningared

0708-10 75 56

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

DET KLIMATSMARTA 
VALET!

Alfrida Johansson

ETT BÄTTRE ALE.

FÖR ALLA!

www.ale.nu

TILLSAMMANS
FÖRBÄTTRAR
VI ALE

HELA ALE
SKA LEVA

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

varje dag
matglädje

Gäller 4/9–7/9

Ale Torg

FÄRSKA 
SKALDJUR TILL 

DAGSPRIS! 
Torsdag-lördag, 

så långt lagret räcker.



Otryggheten vid 
pendelstationerna 
måste åtgärdas. Det 

lär knappast bli bättre av 
att en 17-årig skepplandabo 
knivskars natten till lördag 
på perrongen i Älvängen. 
Bilder från övervakningska-
meror leder förhoppningsvis 
till att gärningsmännen kan 
ställas till svars. Det är en 
trygghet i sig, men långt 
ifrån det vi eftersträvar. I ett 
tryggt samhälle behövs inga 
kameror, men tyvärr har 
övervakningen på allmänna 
platser blivit ett nödvädigt 
ont. Det ska däremot inte 
hindra oss från att bearbe-
ta roten till det onda. För 
mig är det en gåta att vi 
accepterar att de destruktiva 
krafterna ska bestämma hur 
länge till exempel vänthallen 
i Älvängens resecentrum ska 
vara öppen. Västtrafi k låser 
nu dörrarna på helgerna. 
Med andra ord fi ck vi ett 
låst resecentrum för skatte-
kronorna. Det känns som 
att vara blåst på konfekten. 
Skadegörelse och  ett otrev-
ligt tillhåll används som 
argument för de förändrade 
rutinerna. Det är i sig helt 
oacceptabelt, men det är 
minst lika oacceptabelt att 
samhället anpassar sin servi-
ce efter ett fåtal huliganer.

Jag oroas över den här 
utvecklingen. Det fi nns en 
passivitet och en handlings-
förlamning som kan vara 

början till en verklighet 
vi absolut inte vill leva i, 
men som vi själva är med 
och skapar. Vi tar inte i det 
verkliga problemet. Vi låser 
dörrarna för att skydda 
vår egendom, men både vi 
och problemen blir kvar 
på utsidan. Jag ogillar att 
höra ständiga kommentarer 
om att man inte känner 
sig trygg. I den senaste 
ungdomsenkäten, LUPP, 
uttryckte många ungdomar 
otrygghet och inte sällan 
nämns just pendelstationer-
na. Det här kan ingalunda 
vara en överraskning. Fe-
nomenet fi nns i nästan alla 
kommuner med pendeltåg. 
Därför borde Ale satsa allt 
på att bli den första kommu-
nen som tar problemet på 
allvar. Ale ska vara en trygg 
station. Hur? Det fi nns nog 
ingen universal lösning, 
men fysisk närvaro måste stå 
högt upp på dagordningen 
åtminstone i ett inledande 
skede. Vi måste med egna 
ögon se problemen, kartläg-
ga behoven av åtgärder och 
sedan konsekvent följa 
planen för att återställa 
tryggheten. I Ale har 
kommunen under 
många år jobbat 
framgångsrikt till-
sammans med skola, 
socialtjänst, polis och 
fritid i ett samver-
kansprojekt kallat 
SSPF. Syftet har varit 
att fånga upp individer 

på glid i ett så tidigt skede 
som möjligt. Jag skulle vilja 
att en liknande satsning 
genomfördes för ett tryg-
gare Ale. Trygghetsvärdar 
på pendeltågen under sena 
kvällar och helger är ett 
bra initiativ, men det måste 
utökas. Dessutom måste 
ambitionen vara att sats-
ningen på sikt ska eliminera 
problemen. Att till exempel 
Älvängens resecentrum har 
blivit ett tillhåll tror jag 
knappast beror på att det är 
en mysig plats att hänga på. 
Jag tror snarare att i brist på 
annat har det blivit naturligt 
att bli kvar där. En kreativ 
dialog skulle kanske kunna 
lösa det problemet.

Återställ tryggheten

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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R F
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MASS FYS
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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

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

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

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*
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Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

 

Vi söker alltid nya medarbetare
som vill jobba i ett expansivt företag

www.pensionarspoolen.se

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 10 september 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 
ärenden:

 Revidering av handlingsprogram och styr-
 dokumet för skydd mot olyckor 2011/2014

 Tertialrapport 1, 2014 – återremiss avseende
 sparkrav för samhällsbyggnadsnämnden

Bert Åkesson                  Maria Olegård
ordförande                                         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 
handlingar finns att läsa på kommunkontorets 
kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 3 september 2014.

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

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00



Otryggheten vid 
pendelstationerna 
måste åtgärdas. Det 

lär knappast bli bättre av 
att en 17-årig skepplandabo 
knivskars natten till lördag 
på perrongen i Älvängen. 
Bilder från övervakningska-
meror leder förhoppningsvis 
till att gärningsmännen kan 
ställas till svars. Det är en 
trygghet i sig, men långt 
ifrån det vi eftersträvar. I ett 
tryggt samhälle behövs inga 
kameror, men tyvärr har 
övervakningen på allmänna 
platser blivit ett nödvädigt 
ont. Det ska däremot inte 
hindra oss från att bearbe-
ta roten till det onda. För 
mig är det en gåta att vi 
accepterar att de destruktiva 
krafterna ska bestämma hur 
länge till exempel vänthallen 
i Älvängens resecentrum ska 
vara öppen. Västtrafi k låser 
nu dörrarna på helgerna. 
Med andra ord fi ck vi ett 
låst resecentrum för skatte-
kronorna. Det känns som 
att vara blåst på konfekten. 
Skadegörelse och  ett otrev-
ligt tillhåll används som 
argument för de förändrade 
rutinerna. Det är i sig helt 
oacceptabelt, men det är 
minst lika oacceptabelt att 
samhället anpassar sin servi-
ce efter ett fåtal huliganer.

Jag oroas över den här 
utvecklingen. Det fi nns en 
passivitet och en handlings-
förlamning som kan vara 

början till en verklighet 
vi absolut inte vill leva i, 
men som vi själva är med 
och skapar. Vi tar inte i det 
verkliga problemet. Vi låser 
dörrarna för att skydda 
vår egendom, men både vi 
och problemen blir kvar 
på utsidan. Jag ogillar att 
höra ständiga kommentarer 
om att man inte känner 
sig trygg. I den senaste 
ungdomsenkäten, LUPP, 
uttryckte många ungdomar 
otrygghet och inte sällan 
nämns just pendelstationer-
na. Det här kan ingalunda 
vara en överraskning. Fe-
nomenet fi nns i nästan alla 
kommuner med pendeltåg. 
Därför borde Ale satsa allt 
på att bli den första kommu-
nen som tar problemet på 
allvar. Ale ska vara en trygg 
station. Hur? Det fi nns nog 
ingen universal lösning, 
men fysisk närvaro måste stå 
högt upp på dagordningen 
åtminstone i ett inledande 
skede. Vi måste med egna 
ögon se problemen, kartläg-
ga behoven av åtgärder och 
sedan konsekvent följa 
planen för att återställa 
tryggheten. I Ale har 
kommunen under 
många år jobbat 
framgångsrikt till-
sammans med skola, 
socialtjänst, polis och 
fritid i ett samver-
kansprojekt kallat 
SSPF. Syftet har varit 
att fånga upp individer 

på glid i ett så tidigt skede 
som möjligt. Jag skulle vilja 
att en liknande satsning 
genomfördes för ett tryg-
gare Ale. Trygghetsvärdar 
på pendeltågen under sena 
kvällar och helger är ett 
bra initiativ, men det måste 
utökas. Dessutom måste 
ambitionen vara att sats-
ningen på sikt ska eliminera 
problemen. Att till exempel 
Älvängens resecentrum har 
blivit ett tillhåll tror jag 
knappast beror på att det är 
en mysig plats att hänga på. 
Jag tror snarare att i brist på 
annat har det blivit naturligt 
att bli kvar där. En kreativ 
dialog skulle kanske kunna 
lösa det problemet.

Återställ tryggheten

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
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vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.
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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 10 september 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 
ärenden:

 Revidering av handlingsprogram och styr-
 dokumet för skydd mot olyckor 2011/2014

 Tertialrapport 1, 2014 – återremiss avseende
 sparkrav för samhällsbyggnadsnämnden

Bert Åkesson                  Maria Olegård
ordförande                                         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 
handlingar finns att läsa på kommunkontorets 
kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 3 september 2014.

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

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

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

Sune Rydén (KD)Elena Fridfelt (C)

Gemensamt för vi 

ale vidare!
CENTRALT ÄLDREBOENDE 
I ÄLVÄNGEN
UTÖKAT STÖD TILL 
FÖRENINGSLIVET
MILJÖVÄNLIG 
SOPHANTERING
SATSNING PÅ 
CYKELVÄGAR



VECKA 36         NUMMER 32|04

1. Hur vill ert parti förbättra
villkoren för föreningslivet?

2. Vilken är den enskilt viktigaste åtgär-
den för att vända skolresultaten i Ale?

Alekuriren låter partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på veckans två frågor:INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Vi vill utveckla föreningslivet, 
bl a genom diskussioner i fören-
ingsrådet men också i enskilda 
samtal med föreningarna. Det var 
tillsammans med föreningslivet 
som vi byggde 4 konstgräsplaner 
och så vill vi fortsätta. Förening-
arna är oerhört viktiga för kom-
munens tillväxt. 

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!”

Paula Örn (S):
1. Vi vill fortsätta med vår idé om 
att dela ut större investeringsme-
del till föreningarna om ekono-
min tillåter i slutet av året. Vi vill 
också satsa på bredd i förenings-
livet som kräver flera olika inves-
teringar. I vår budget ligger för-
slag om att se över föreningsbi-
dragen.

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktig för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan.

Elena Fridfelt (C):
1. Vi vill höja aktivitetstödet med 
4 kr per sammankomst under 
mandatperioden och att aktivtets-
stödet ska gälla mellan 2-20 år. 
Det är viktigt att vi får ett forum 
där kommunen och föreningslivet 
kan diskutera olika frågor för att 
säkerställa föreningslivet i kom-
munen

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Ale har redan ett mycket bra 
stöd till föreningslivet. Det vill vi 
utveckla. Ett rikt föreningsliv är 
en tillgång för hela kommunen 
och privata initiativ skall därför 
stödjas och uppmuntras.

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan.

Sune Rydén (KD):
1. Ale har ett rikt och starkt för-
eningsliv med en mängd dugliga 
ledare. Vi ser att ett stort behov 
finns och det är att öka investe-
ringsbidraget för att förening-
arna ska kunna utveckla sin verk-
samhet.
  
2. Vi står fast vid att samarbeta 
över blockgränserna och att inte 
svartmåla vår skola. Tillsammans 
med vår duktiga personal och mer 
resurser jobbar vi långsiktigt för 
att höja resultaten i Ales skolor. 
”Alla barn ska få lyckas i skolan!”

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Ungdomsverksamhet är viktig 
men även aktiva seniorer. Slopa 
krav på ungdomsverksamhet för 
att få kommunalt bidrag – möjlig-
gör för seniorer att vara aktiva, 
vilket ger ökad livskvalitet och 
främjar folkhälsan.

2. Höj statusen på alla pedagoger. 
Detta bidrar till bättre kontinuitet, 
fler stannar kvar som ger en ökad 
trygghet för eleverna som i sin 
tur ger bättre studieresultat. Kor-
tare beslutsvägar och avgörande 
inflytande hos skolledning. 

Carlos Trischler (MP):
1. MP stödjer satsningarna som 
gjorts i anläggningar och Ales 
stöd till föreningslivet. I budget-
förslaget från MP, S, och V finns 
satsningar på ridhus i Jennylund 
och konstgräsplan i Nödinge. 
Tjejer och kvinnors fritidsintres-
sen ska få samma förutsättningar 
som killars och mäns.

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktig för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!

Robert Jansson (SD):
1. Spontanidrotten är ett vik-
tigt inslag av våra ungdomars 
fritid. Vi vill fortsätta utbyggna-
den av näridrottsplatser. En sats-
ning på utegym i anslutning till 
näridrottsplatser och motions-
spår. Fortsatt satsning på säkra 
ridvägar.

2. Fler vuxna i skolan för större 
studiero och trygghet åt eleverna. 
Lärartätheten ska öka och klas-
serna hållas till max 25 elever. 
Stödlärare ska sättas in i ett tidigt 
skede för att hjälpa elever med 
behov att lyckas nå kunskapsmå-
len. Stärkt koppling mellan skola 
och arbetsliv.

Johnny Sundling (V):
1. Föreningslivet bygger tung på 
det ideella arbetet och skall så 
göra, men det vi kan göra är att 
hjälpa till med pengar till utrust-
ning(ex till tvättmaskin och lik-
nande). Vi vill titta på förenings-
bidraget så att idrotter med färre 
utövare kan få bättre förutsätt-
ningar utan att det påverkar de 
övriga föreningarna.

2. Vi står fast vid att samarbeta 
över blockgränserna och att inte 
svartmåla vår skola. Tillsammans 
med vår duktiga personal och mer 
resurser jobbar vi långsiktig för 
att höja resultaten i Ales skolor. 
Alla barn ska få lyckas i skolan!

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Generöst stöd till föreningsli-
vet för unga och gamla, i alla dess 
former: näridrottsplatser, konst-
gräsplaner. Särskild satsning på 
flicksporter: säkra ridvägar, reno-
vering av Jennylund. Fritidsgår-
darna skall endast vara öppna för 
skolungdomar till dess de gått ur 
gymnasiet

2. Krav måste ställas på föräldrar-
nas ansvar, lärarnas och rektorer-
nas kompetensnivå måste höjas 
genom kommunalt stöd till vida-
reutbildning, kvalitetskontroller 
av undervisningen, ordning och 
reda i klassrummen, åtgärdspla-
ner för såväl problemelever som 
de högt studiemotiverade.t

Mindre skolklasser i Ale?
ALE. Alliansen vill göra 
en nationell satsning på 
skolan redan nästa år.  

För Ale skulle det 
innebära cirka 9-11 
miljoner kronor från 
januari 2015.

Pengar som välkom-
nas. 

– Alliansen tar ansvar för 
svensk skola. Vi har ökat re-
surserna till skola och utbild-
ning med sju miljarder mer 
per år jämfört med 2006. 
Under nästa mandatperiod 
vill vi satsa ytterligare sju 

miljarder på mer kunskap, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall (M) från Lilla 
Edet, riksdagsledamot i Ut-
bildningsutskottet.

En stor del av skolsats-
ningen kommer att gå till 
att minska klasstorlekarna 
i lågstadiet. Men det hand-
lar även om mer personal i 
förskolan, läxhjälp för alla 
elever från årskurs fyra och 
sommarskola för de som be-
höver det från årskurs sex.

– Det omfattar även mer 
undervisningstid och vida-
reutbildning för lärarna. 

Alliansen vill att alla elever 
ska bli sedda i skolan för att 
alla ska få en bra start i livet, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Nationell satsning
Pengarna som Moderaterna 
föreslår ska fördelas till lan-
dets kommuner i en natio-
nell skolsatsning välkomnas 
av Ales kommunalråd Mi-
kael Berglund (M).

– Det är glädjande ny-
heter och det är ett viktigt 
initiativ som vi självklart 
välkomnar. Jag tycker det 

är viktigt att Moderaterna 
får fortsatt förtroende både 
i riksdag och kommun så vi 
kan fortsätta förändringsar-
betet. Det är mycket positivt 
på gång som jag hoppas vi 
får möjlighet att genomföra.

JONAS ANDERSSON

Camilla Waltersson Grönvall 
(M), riksdagsledamot från 

Lilla Edet berättar hur Mo-
deraterna redan till våren 
vill göra en nationell skol-

satsning.
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1. Hur vill ert parti förbättra
villkoren för föreningslivet?

2. Vilken är den enskilt viktigaste åtgär-
den för att vända skolresultaten i Ale?

Alekuriren låter partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på veckans två frågor:INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Vi vill utveckla föreningslivet, 
bl a genom diskussioner i fören-
ingsrådet men också i enskilda 
samtal med föreningarna. Det var 
tillsammans med föreningslivet 
som vi byggde 4 konstgräsplaner 
och så vill vi fortsätta. Förening-
arna är oerhört viktiga för kom-
munens tillväxt. 

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!”

Paula Örn (S):
1. Vi vill fortsätta med vår idé om 
att dela ut större investeringsme-
del till föreningarna om ekono-
min tillåter i slutet av året. Vi vill 
också satsa på bredd i förenings-
livet som kräver flera olika inves-
teringar. I vår budget ligger för-
slag om att se över föreningsbi-
dragen.

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktig för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan.

Elena Fridfelt (C):
1. Vi vill höja aktivitetstödet med 
4 kr per sammankomst under 
mandatperioden och att aktivtets-
stödet ska gälla mellan 2-20 år. 
Det är viktigt att vi får ett forum 
där kommunen och föreningslivet 
kan diskutera olika frågor för att 
säkerställa föreningslivet i kom-
munen

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Ale har redan ett mycket bra 
stöd till föreningslivet. Det vill vi 
utveckla. Ett rikt föreningsliv är 
en tillgång för hela kommunen 
och privata initiativ skall därför 
stödjas och uppmuntras.

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan.

Sune Rydén (KD):
1. Ale har ett rikt och starkt för-
eningsliv med en mängd dugliga 
ledare. Vi ser att ett stort behov 
finns och det är att öka investe-
ringsbidraget för att förening-
arna ska kunna utveckla sin verk-
samhet.
  
2. Vi står fast vid att samarbeta 
över blockgränserna och att inte 
svartmåla vår skola. Tillsammans 
med vår duktiga personal och mer 
resurser jobbar vi långsiktigt för 
att höja resultaten i Ales skolor. 
”Alla barn ska få lyckas i skolan!”

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Ungdomsverksamhet är viktig 
men även aktiva seniorer. Slopa 
krav på ungdomsverksamhet för 
att få kommunalt bidrag – möjlig-
gör för seniorer att vara aktiva, 
vilket ger ökad livskvalitet och 
främjar folkhälsan.

2. Höj statusen på alla pedagoger. 
Detta bidrar till bättre kontinuitet, 
fler stannar kvar som ger en ökad 
trygghet för eleverna som i sin 
tur ger bättre studieresultat. Kor-
tare beslutsvägar och avgörande 
inflytande hos skolledning. 

Carlos Trischler (MP):
1. MP stödjer satsningarna som 
gjorts i anläggningar och Ales 
stöd till föreningslivet. I budget-
förslaget från MP, S, och V finns 
satsningar på ridhus i Jennylund 
och konstgräsplan i Nödinge. 
Tjejer och kvinnors fritidsintres-
sen ska få samma förutsättningar 
som killars och mäns.

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktig för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!

Robert Jansson (SD):
1. Spontanidrotten är ett vik-
tigt inslag av våra ungdomars 
fritid. Vi vill fortsätta utbyggna-
den av näridrottsplatser. En sats-
ning på utegym i anslutning till 
näridrottsplatser och motions-
spår. Fortsatt satsning på säkra 
ridvägar.

2. Fler vuxna i skolan för större 
studiero och trygghet åt eleverna. 
Lärartätheten ska öka och klas-
serna hållas till max 25 elever. 
Stödlärare ska sättas in i ett tidigt 
skede för att hjälpa elever med 
behov att lyckas nå kunskapsmå-
len. Stärkt koppling mellan skola 
och arbetsliv.

Johnny Sundling (V):
1. Föreningslivet bygger tung på 
det ideella arbetet och skall så 
göra, men det vi kan göra är att 
hjälpa till med pengar till utrust-
ning(ex till tvättmaskin och lik-
nande). Vi vill titta på förenings-
bidraget så att idrotter med färre 
utövare kan få bättre förutsätt-
ningar utan att det påverkar de 
övriga föreningarna.

2. Vi står fast vid att samarbeta 
över blockgränserna och att inte 
svartmåla vår skola. Tillsammans 
med vår duktiga personal och mer 
resurser jobbar vi långsiktig för 
att höja resultaten i Ales skolor. 
Alla barn ska få lyckas i skolan!

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Generöst stöd till föreningsli-
vet för unga och gamla, i alla dess 
former: näridrottsplatser, konst-
gräsplaner. Särskild satsning på 
flicksporter: säkra ridvägar, reno-
vering av Jennylund. Fritidsgår-
darna skall endast vara öppna för 
skolungdomar till dess de gått ur 
gymnasiet

2. Krav måste ställas på föräldrar-
nas ansvar, lärarnas och rektorer-
nas kompetensnivå måste höjas 
genom kommunalt stöd till vida-
reutbildning, kvalitetskontroller 
av undervisningen, ordning och 
reda i klassrummen, åtgärdspla-
ner för såväl problemelever som 
de högt studiemotiverade.t

Mindre skolklasser i Ale?
ALE. Alliansen vill göra 
en nationell satsning på 
skolan redan nästa år.  

För Ale skulle det 
innebära cirka 9-11 
miljoner kronor från 
januari 2015.

Pengar som välkom-
nas. 

– Alliansen tar ansvar för 
svensk skola. Vi har ökat re-
surserna till skola och utbild-
ning med sju miljarder mer 
per år jämfört med 2006. 
Under nästa mandatperiod 
vill vi satsa ytterligare sju 

miljarder på mer kunskap, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall (M) från Lilla 
Edet, riksdagsledamot i Ut-
bildningsutskottet.

En stor del av skolsats-
ningen kommer att gå till 
att minska klasstorlekarna 
i lågstadiet. Men det hand-
lar även om mer personal i 
förskolan, läxhjälp för alla 
elever från årskurs fyra och 
sommarskola för de som be-
höver det från årskurs sex.

– Det omfattar även mer 
undervisningstid och vida-
reutbildning för lärarna. 

Alliansen vill att alla elever 
ska bli sedda i skolan för att 
alla ska få en bra start i livet, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Nationell satsning
Pengarna som Moderaterna 
föreslår ska fördelas till lan-
dets kommuner i en natio-
nell skolsatsning välkomnas 
av Ales kommunalråd Mi-
kael Berglund (M).

– Det är glädjande ny-
heter och det är ett viktigt 
initiativ som vi självklart 
välkomnar. Jag tycker det 

är viktigt att Moderaterna 
får fortsatt förtroende både 
i riksdag och kommun så vi 
kan fortsätta förändringsar-
betet. Det är mycket positivt 
på gång som jag hoppas vi 
får möjlighet att genomföra.

JONAS ANDERSSON

Camilla Waltersson Grönvall 
(M), riksdagsledamot från 

Lilla Edet berättar hur Mo-
deraterna redan till våren 
vill göra en nationell skol-

satsning.
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Här kan du förtidsrösta i Ale
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

På gång

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
Visas 14 augusti – 14 september
 
Utställning Ale kulturrum
Akvarell och tuschteknik av Mirna Ticona, kulturstipendiat 
Ale kommun 2013. Visas 30 augusti – 19 september

Sagostunder på biblioteken

Utställningar

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

Vill du tjäna mer pengar och utveckla ditt företag till 
nästa nivå? Välkommen på det populära Business Lab 
med Anna Linton som är en erfaren processledare och 
projektledare som arbetar med regional utveckling 
med fokus på upplevelseindustrin, affärsutveckling 
och innovationsprocesser runt om i Sverige så väl 
som internationellt. Vi bjuder på kaffe och 3 fartfyllda 
timmar i workshopformat tillsammans med andra 
företagare i Ale Kommun.

Hon har drivit eget företag i 12 år med både 
produkter och tjänster, bland annat mössföretaget 
”handmadepancake” och konsultuppdrag som 
inspiratör och workshopledare inom sälj och 
affärsutveckling.

Senaste åren har Anna arbetat som projektledare 
för CRED – Creative Destination Halland, en mobil 
inkubator med fokus på kreativa näringar där hon 
dagligen coachat kreatörer i syfte att skapa hållbara 
lönsamma företag.

Datum: 20 oktober kl 16-19 Nyföretagarcentrum 
Nols Företagscenter

Anmäl dig snarast antalet platser är begränsat.
anmälan till lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se

Business Lab

Starta Företag Dagen

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

Bokföring 

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

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

SEPTEMBER

Öppettider Skepplanda simhall
onsdagar 07.00–9.00 och 17.00–20.00  
vattengympa 20.00–21.00

torsdagar 17.00–21.00 vattengympa 16.00-17.00   
varmbad 33-34 grader

fredagar 17.30–21.00  
(OBS!17.30-19.00 inga banor för motionssimning)
lördagar 11.00–15.00
Tors-fre efter 20.00 endast 16 år och äldre

 

Res hållbart och ha chans 
att vinna priser

poäng genom att förbättra dina resvanor. Under 
perioden 1 september - 22 oktober pågår tävlingar i 
samband med Trafikantveckan på nationell, regional 
och lokal nivå med chans att vinna fina priser. 
Registrera dig idag och gå med i Ales utmaning! 

www.commutegreener.se och läs mer.
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SAMVERKAN,  UTVECKLING, ANSVAR

WWW.FRAMTIDIALE.SE

LÅT BLI
KLÖVERSTIGEN!

Framtid i Ale vill inte tillåta byggplaner på Klöverstigen

Vi föreslår istället bostäder på ytan bredvid

ÄLVÄNGEN. En 17-årig 
yngling misshandlades 
av två gärningsmän på 
fredagskvällen.

Händelsen inträffade på 
pendeltågsstationen i Äl-
vängen vid 23-tiden.

Gärningsmännen, som 
greps av polis, är båda 
frigivna men fortfarande 
misstänkta för våldsbrott.

Mycket tyder på att de 
tre unga männen varit i 
samspråk med varandra på 
tågcentralen. De tre blev 
sedan oense om något och 
en av männen, 17-åring-
en, blev då attackerad och 
knivskuren. Han ringer själv 
till polisen och berättar om 
händelsen.

Polisen grep två män 
bakom Ica. En hundpatrull 
hittade en kniv i anslutning 
till perrongen. 

På lördagen meddelade 
polisen att en av de två som 
gripits sitter anhållen för 
mord- alternativt dråpför-
sök. På söndagen meddelas 
dock att den anhållne man-
nen och den gripne mannen 
båda är avförda från utred-
ningen gällande misstanke 
om mord- alternativt dråp-
försök. Brottsrubriceringen 
är nu grov misshandel.

Utredningsarbetet fort-
sätter och till stor hjälp är 
den övervakningsfi lm som 
fi nns från brottsplatsen. Den 
skadade mannens tillstånd är 
stabilt.

17-åring 
knivskars

Efter många år av negativ 
resultatutveckling för Ales 
grundskolor ingick Allians-
partierna, Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet en skolöverens-
kommelse. Skolan skulle inte 
bli ett slagträ i den komman-
de valrörelsen. Ambitionen 
var istället att kraftsamla och 
så har nu skett. Skolperso-
nalen involverades genom 
att 125 pedagoger och 25 
skolledare bildade 20 mindre 
grupper som fi ck i uppdrag 
att fokusera kring fem fo-
kusområden. Resultaten av 
dessa diskussioner har kom-
munledningen kokat ner till 
ett åtgärdsprogram.

– Det blir en ganska lång 
lista, där vissa saker kan ge-
nomföras omgående och 
andra kommer ta lite längre 

tid. Under nästa år ska dock 
allt vara på banan, säger 
Björn Järbur.

Det övergripande målet är 
att skapa en grundskola som 
präglas av elever med en tyd-
lig lust att lära sig mera.

– Med kvartalsvisa enkät-
uppföljningar ska elevernas 
lust mätas. Idag svarar 34% 
i årskurs 8 att de har lust att 
lära sig mer, vi har satt 55% 
som ett mål. Når vi dit till-
hör vi Sveriges tio bästa sko-
lor på den punkten. Nyfi kna 
elever som vill lära mer är en 
förutsättning för att nå bra 
skolresultat, menar Björn 
Järbur.

Brist på förtroende
Han vill inte konkretisera 
det åtgärdsprogram som nu 
författas, även om det till 
stora delar är klart.

– Ett stort problem har 
varit bristen på förtroende 
mellan lärare, tjänstemän 

och politiker. Skolöverens-
kommelsen handlar mycket 
om att återställa förtroendet 
och då vore det helt fel att 
presentera något i tidningen 
som den engagerade skol-
personalen ännu inte fått ta 
del av. Nu ska vi ta allt i rätt 
ordning. Först ska material-
et få gå en remissrunda hos 
personalen och när vi är redo 

kommer vi att presentera åt-
gärderna, säger Björn Järbur.

Vad kommer det att 
kosta?

– En del satsningar kom-
mer att kräva mer resurser, 
men det är politiken medve-
ten om. När vi vet vad sko-
lan i Ale behöver har politi-
ken lovat att prioritera dessa 
pengar.

NÖDINGE. 150 skolledare och pedagoger har sedan 
i våras fördjupat sig i vilka åtgärder som Ales 
grundskolor behöver vidta för att vända den nega-
tiva resultattrenden.

Kommunledningen har tagit del av ett omfat-
tande material och i slutet av september ska ett 
konkret program presenteras.

– Utan att gå in på detaljer så är vi mycket impo-
nerade av det engagemang som personalen har vi-
sat och jag är övertygad om att vi har något riktigt 
bra på gång, säger kommunchef Björn Järbur.

Kommunchef Björn Järbur är mycket delaktig i arbetet med ett 
konkret åtgärdsprogram för Ales grundskola. Medverkat har 
också 150 lärare och skolledare.

Kommunchef Björn Järbur om skolöverenskommelsen:

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

”Vi har något riktigt bra på gång”

FOKUSOMRÅDEN

150 pedagoger och skolle-
dare har i 20 smågrupper 
diskuterat hur Ales grund-
skola ska utvecklas. De fem 
huvudfrågorna har varit:
Hur tar vi vara på goda 
pedagogiska exempel i våra 
skolor?
Hur använder vi de digitala 
lärplattformarna bäst?
Hur förbättrar vi den 
psykosociala arbetsmiljön? 
Hur använder vi resurserna 
bäst?
Hur förankrar vi vårt peda-
gogiska arbete i vetenskap-
lig forskning?
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SAMVERKAN,  UTVECKLING, ANSVAR
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LÅT BLI
KLÖVERSTIGEN!

Framtid i Ale vill inte tillåta byggplaner på Klöverstigen

Vi föreslår istället bostäder på ytan bredvid
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TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

Vi ber om 
ert förtroende!

1
Mikael Berglund
42 år, Älvängen

2
Isabell Korn
22 år, Bohus

3
 Carina Zito Averstedt

44 år, Nol

4
Jan Skog

60 år, Älvängen

5
Maj Holmström
68 år, Nödinge

6
Ida Löfgren

22 år, Nödinge

7
Kajsa Nilsson
72 år, Nödinge

8
Christian Forsäng

70 år, Alvhem

0001 08197

28 Lars Kopp, 68 år Pensionär Hålanda

29 Mona Gunlycke, 63 år Tandsköterska Nödinge

30 Bengt Lewin, 77 år Pensionär Bohus

31 Göran Åkerlund, 75 år Pensionär Bohus

32 Inge Nilsson, 82 år Ingenjör Bohus

33 Annelie Lund, 66 år Förvaltare Nol

34 Johan Olofsson, 31 år Montör Älvängen

35 Maria Berglund, 37 år Sjuksköterska Älvängen

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

ALE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 
helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 
någon annan kandidat än de som står nedan.

0001 08197

1 Mikael Berglund, 42 år Försäljningsingenjör Älvängen
2 Isabell Korn, 22 år Juridikstuderande Bohus
3 Carina Zito Averstedt, 44 år Skolkurator Nol
4 Jan Skog, 60 år Egenföretagare Älvängen
5 Maj Holmström, 68 år Egenföretagare Nödinge
6 Ida Löfgren, 22 år Sjuksköterskestuderande Nödinge
7 Kajsa Nilson, 72 år Leg.sjuksköterska Nödinge
8 Christian Forsäng, 70 år Flyginstruktör Alvhem
9 Dan Björk, 54 år Tekniker Alafors

10 Erik Karlsson, 41 år Webbutvecklare Uspastorp
11 Fredrik Johansson, 31 år Svetsare Skepplanda
12 Daniel Mörner, 26 år Ekonomistuderande Bohus
13 Lennarth Nilsson, 76 år Ingenjör Nödinge
14 Åke Johansson, 82 år Ämneslärare Bohus
15 Ewa Johansson, 58 år Polisinspektör Skepplanda
16 Susanna Mouvitz, 41 år Produktledare Starkärr
17 Henrik Fogelklou, 44 år Arkitekt/Landskapsarkitekt Nödinge
18 Peter Kornesjö, 44 år Banktjänsteman Nödinge
19 Bent Nissen, 64 år Utbildningsledare Älvängen
20 Thomas Olesen, 38 år Egenföretagare Starkärr
21 Angelica Hasanovic, 29 år Undersköterska Nödinge
22 Johan Bankel, 54 år Civilingenjör Nödinge
23 Kent Kjessler Mattsson, 47 år Tekniker Skepplanda
24 Cassandra Furberg, 26 år Hudterapeut Skepplanda
25 Jessica Sjöberg, 25 år Studerande Nödinge
26 Raymond Magnusson, 45 år Egenföretagare Alafors
27 Dennis Larsen, 31 år Lärare Alvhem

vänd Den 14 september 
väljer du om Ale ska få 

fortsätta utvecklas!

ALE
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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 27 augusti
Narkotikabrott
Narkotikabrott i Nödinge. 
Polisen kontrollerar en 
person och då anträffas 
narkotika. Den misstänkte 
gärningsmannen är född 
1993 och hemmahörande i 
Göteborg.

Villainbrott i Nol. Oklart 
vad som tillgripits. Spårsäk-
ring sker.

Fredag 29 augusti
Miljöbrott
Vid Lilla Viken i Björliden i 
Nödinge kör en lastbil hål på 
en tank. Det uppges att cirka 
100 liter diesel från lastbilen 
runnit ut. Polis på väg till 
platsen. En minnesanteck-
ning upprättas.

Söndag 31 augusti
Inbrott
Någon krossar fönstret 
till Alebyggens kontor i 
Nödinge. Bilnycklar samt en 
mobiltelefon tillgrips.

Inbrott på Nödingeskolan. 
Oklart om något tillgripits.
En berusad bilförare stoppas 
i Bohus. Mannen, född 1952 
och hemmahörande i Bohus, 
är misstänkt för grov olovlig 
körning och rattfylleri.

www.derome.se 

Storsatsning i Lilla Edet
En stor ombyggnation av fd GEKÅ Byggnadsvaror kommer att ske på 
anläggningen i Lilla Edet för att få plats med ett bredare sortiment 
och vi väljer att koncentrera  verksamheten till denna anläggning. 

Lödöse stängs  
Den 1/9 flyttar personal och varor över till Lilla Edet och vi stänger i 
Lödöse, då anläggningen är för trång för ett större sortiment. 

Vi ber om överseende med att det kan bli lite rörigt under 
ombyggnationen.

        

       

     

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I VÄSTRA GÖTALAND 

Vill din förening arbeta för mänskliga 
 rättigheter och mot diskriminering? 

Sök projektbidrag från Västra Götalandsregionen! 

Mer information finns på:  
www.vgregion.se/rattighet-kansli 

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2014. 

Piketinsats 
i Bohus

På söndagsförmidda-
gen sågs en stor polisin-
sats vid Byvägen i Bohus. 
Flera polisbilar och även 
piketstyrkan fanns på 
plats. Skälet var ett om-
händertagande av en psy-
kiskt sjuk person och in-
satsen genomfördes som 
ett stöd till sjukvården.

– Det är inte helt ovan-
ligt att vi får göra den här 
typen av ingripanden för 
att helt enkelt hjälpa sjuk-
vården. Att piketen kopp-
las in beror ofta på att 
personen är känd sedan 
tidigare hos polisen och 
kan då ha varit våldsam 
eller hotfull, svarar poli-
sens presstalesman.

Personen överlämna-
des till sjukvården.

Kristdemokraterna 
från Ale var på ett 
möte som Krist-

demokraterna i Göteborg 
anordnade. Kristdemokra-
terna ville informera sig om 
de olika turerna som varit 
runt Göta Älv bron. Frågan 
berör Ale genom älven och 
Surte hamn.

Talare var regionpoli-
tikern Anders Fast (KD) 
med egen erfarenhet från 
sjöfarten.

Anders började med att 
säga:

– Det fi nns stora vinning-
ar att göra på att utveckla 
den maritima näringen

Kustbandet, Göta Älv 
och Vänern sätter en stark 
prägel på vår region och 

Västsverige. Där fi nns en 
potential för utveckling.

För oss västsvenskar 
har vattnet alltid innebur-
it kontakter med andra 
länder. Våra redare har 
varit pådrivande för en stark 
handelsutveckling. Även här 
har Sverige stora konkur-
rensmöjligheter genom 
miljö- och klimattänkandet. 
Allt tyder på att sjöfarten är 
det bästa alternativet för de 
globala transporterna och 
att stora volymerna kommer 
att gå via sjön. Även i regio-
nen kan sjöfarten utvecklas. 

Sjöfartens utveckling och 
en ny bro

Göta Älv och slussar-
na i Trollhättan en viktig 
politisk fråga som måste få 

sin lösning snarast. Kommer 
inte besluten om slussarna, 
så sker inga investeringar 
i Vänerhamnarna till gagn 
för industriverksamheter i 
Bergslagen och Vänerom-
rådet.

Vad gäller behovet och 
byggandet av en ny bro över 
Göta Älv i Göteborg vet vi 
att den måste komma till 
stånd så fort som möjligt, 
dock senast 2020. Vi tror 
att det är möjligt att hantera 
sjöfarten med en öppnings-
bar medelhög bro på 13,5 
m. Då krävs dock att fartyg 
i framtiden anpassas med 
lägre eller fl exibla överbygg-
nader som inom kanalsjöfar-
ten i Europa. Möjligheten 
att använda ”rutt-planering” 

får ses som en nödvändig-
het för att inte komma till 
bropassage under pikar av 
högtrafi k. Rätt prioritering 
gäller både för den nya bron 
för väg- och kollektivtrafi k 
och för järnvägsbroarna 
strax ovanför. 

Kristdemokraterna kan 
se både för och nackdelar 
med den nya bron, men 
det gäller att beslut tas så 
fort som möjligt och att de 
är framåtsyftande för att vi 
ska få investeringar och en 
god och hållbar utveckling i 
Västsverige, samt för Surte 
och Göteborgs hamn.  

Tony, Karlsson
Kristdemokraterna i Ale

Kristdemokraterna informerade sig om Göta Älv bron

 Kristdemokraterna Anders Fast 
och Tony Karlsson. 

En bilbrand inträffade på E45 
i höjd med Ale Torg på mån-
dagseftermiddagen. Bilen bör-
jade brinna under färd i norr-
gående riktning. Föraren lyck-
ades ta sig ut ur fordonet och 
ingen person kom till skada.

Foto: Christer Grändevik

Bil började 
brinna Familjedag trotsade regnet

Ronny Halvorsen, 90 år från Nödinge, fullkomligt älskade 
de stora vattenbollarna. Alfred Nilsson (t v), 2,5 år från Nol, 
fick en fin tatuering av Lotta Skaresund. Sofia Palmdal (t h), 
10 år från Guntorp, passade på att förvandla sig till en katt 
vid ansiktsmålningen.

NÖDINGE. Ale Torg 
bjöd in till familjedag i 
lördags och regnet till 
trots trivdes framför allt 
barnen alldeles utmärkt.

Det blev en underhållan-
de lördag i Nödinge. I Ale 
Kulturrum var det full fart 
med Mat- och kulturfesti-
val, samtidigt bjöd Ale Torg 
in till familjedag och gjorde 
shoppingen lite enklare för 
föräldrarna. I en kidpark tog 
barnvakter emot och såg till 
att besöket på Ale Torg blev 
roligare än normalt.

De lite äldre kunde roa 
sig själva med att exempelvis 
snurra runt i de jättelika vat-
tenbollarna.

En annan favorit var så 
klart ICA:s Papricaklubb 
som engagerade i vanlig ord-
ning.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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med den nya bron, men 
det gäller att beslut tas så 
fort som möjligt och att de 
är framåtsyftande för att vi 
ska få investeringar och en 
god och hållbar utveckling i 
Västsverige, samt för Surte 
och Göteborgs hamn.  

Tony, Karlsson
Kristdemokraterna i Ale

Kristdemokraterna informerade sig om Göta Älv bron

 Kristdemokraterna Anders Fast 
och Tony Karlsson. 

En bilbrand inträffade på E45 
i höjd med Ale Torg på mån-
dagseftermiddagen. Bilen bör-
jade brinna under färd i norr-
gående riktning. Föraren lyck-
ades ta sig ut ur fordonet och 
ingen person kom till skada.

Foto: Christer Grändevik

Bil började 
brinna Familjedag trotsade regnet

Ronny Halvorsen, 90 år från Nödinge, fullkomligt älskade 
de stora vattenbollarna. Alfred Nilsson (t v), 2,5 år från Nol, 
fick en fin tatuering av Lotta Skaresund. Sofia Palmdal (t h), 
10 år från Guntorp, passade på att förvandla sig till en katt 
vid ansiktsmålningen.

NÖDINGE. Ale Torg 
bjöd in till familjedag i 
lördags och regnet till 
trots trivdes framför allt 
barnen alldeles utmärkt.

Det blev en underhållan-
de lördag i Nödinge. I Ale 
Kulturrum var det full fart 
med Mat- och kulturfesti-
val, samtidigt bjöd Ale Torg 
in till familjedag och gjorde 
shoppingen lite enklare för 
föräldrarna. I en kidpark tog 
barnvakter emot och såg till 
att besöket på Ale Torg blev 
roligare än normalt.

De lite äldre kunde roa 
sig själva med att exempelvis 
snurra runt i de jättelika vat-
tenbollarna.

En annan favorit var så 
klart ICA:s Papricaklubb 
som engagerade i vanlig ord-
ning.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

www.alesossarna.se

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

Ställ frågor om el  

och elnät eller kanske  

solcellsproduktion! 

Vi bjuder på  
korv med bröd  

och ansiktsmålning  
för den som vågar…

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

tipspromenad.

Lördagen den 
6 september 
kl 11.00–14.00 

ÖPPET 
HUS

Välkommen på

Framtid i Ale presenterade planer på bland annat ett nytt kommunhus i Bohus. John Johansson och 
Mattias Björling tittade engagerat på Tyrone Hanssons ritningar utanför Coop i Surte.

Talar framtid 
i Surte-Bohus

Rose-Marie Fihn  
16 på regionlistan

Ulrik Hammar 
1 på regionlistan

Folkpartiet 
sätter 

sjukvården 
främst!

SURTE. Nybildade Fram-
tid i Ale gör sin första 
valrörelse.

Stort fokus har lagts i 
den södra kommunde-
len.

I helgen presentera-
des konkreta skisser på 
ett nytt kommunhus i 
Bohus.

  

– Vi blir enormt positivt 
bemötta och det känns som 
att invånarna i Surte-Bohus 
känner sig lite utanför. Det 
fi nns en uppgivenhet här 
nere och de fl esta undrar vad 

kommunen planerar att läg-
ga ned härnäst. Jag gillar inte 
det, särskilt inte med tanke 
på att alla partier pratar om 
att ”hela Ale ska leva”. Det är 
upp till bevis nu, säger Fram-
tid i Ales partiledare, Tyro-
ne Hansson och fortsätter:

– Frågan om ett nytt kom-
munhus är ett bra exempel 
och en unik chans att verk-
ligen visa att Surte-Bohus är 
viktiga samhällen i Ale. En 
samlad kommunadministra-
tion skulle underlätta led-
ningen, effektivisera arbetet 
och sänka kostnaderna. Ett 
kommunhus ska vara till-
gängligt och då placeras det 
överlägset bäst i Bohus, dels 
för att många alebor passerar 

där varje dag dels ur rekryte-
ringssynpunkt. Bohus är en 
knutpunkt för kollektivtrafi -
ken från tre håll.

Partiets idé är att bygga 
om och till befi ntliga Bohus 
centrum och dessutom göra 
en tillbyggnad för handel.

– Delar av den befi ntliga 
verksamheten behöver kan-
ske fl yttas ut för att ge plats 
åt kommunadministratio-
nen. Vi tog hjälp av arkitekt 
Olle Skoglund för att visa 
på möjligheten, berättar 
Hansson.

Alebyggen äger
Ur ekonomisk synvinkel 
fi nns det dessutom en plus-
effekt av att Alebyggen äger 
Bohus centrum.

– Det skulle ge bolaget 
lite råg i ryggen och kanske 
bidra till att fl er nödvändiga 
bostadsprojekt kan komma 
igång. Vi har utgått från 
att kommunhuset behöver 
6000 kvm, vilket kräver en 
ombyggnad av befi ntlig cen-
trumanläggning – och det är 
fullt möjligt.

Responsen lät inte vänta 
på sig. Utanför Coop i Surte 
var det många som ville prata 
framtid med partiets repre-
sentanter.

–   Jag tror att det här är 
vad södra Ale behöver för att 
bli en mer aktiv del i kom-
munen. Vi får inte glömma 
att många Surte- och Bo-
husbor idag handlar utanför 
kommunen. Att få denna 
kommundel att bli mer ”Ale” 
skulle betyda mycket för den 
lokala handeln, men då mås-
te vi skapa förutsättningar 
för den. En stor arbetsplats 
som ett kommunhus är ett 
sådant initiativ, säger Hans-
son.

En person ropar spontant.
– Du är den första som 

säger att Nödinge och Äl-
vängen överlever utan ett 
kommunhus. Stå på dig! Vi 
behöver en satsning här!
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– Nya partiet presenterar planer

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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www.ale.se

Information om valet från Ale kommun

Val till riksdag, kommun och landsting 
genomförs söndag den 14 september

Vem får rösta?
Vid allmänna val genomförs tre val samtidigt.
 
Du har rösträtt till riksdagen om du:
  är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

  är svensk medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit 
folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

 
Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:
  är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget

  är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island 
eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget

  är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och 
har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är 
folkbokförd i kommunen/landstinget.

 
Om du har rösträtt i valen får du ett röstkort med posten från 
Valmyndigheten. Dessa skickas ut den 19–27 augusti. Om du anser att
uppgifterna på röstkortet inte stämmer måste du skriftligen begära 
rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.
 
Om du fortfarande inte fått ditt röstkort, har tappat det eller vill ha det 
skickat till en annan adress kan du beställa ett dubblettröstkort genom att 
kontakta kommunen, länsstyrelsen, Valmyndighetens callcenter 020-825 
825 eller mejla till rostkort@val.se. I receptionen i kommunhus Nödinge, 
Ale torg, kan vi skriva ut dublettröstkort åt dig på plats.
 

Vallokaler
På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta och var lokalen ligger. Alla 
vallokaler i Ale kommun är öppna kl
08.00–20.00 på valdagen den 14 september. När du röstar på valdagen 
måste du ta med dig id-handling.
 

Taxiservice på valdagen
Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till din vallokal den  
14 september kan boka valskjuts på kommunens bekostnad.
Spara taxi-kvittot och skicka till:
Valnämnden
Ale kommun
449 80 Alafors
så får du tillbaka de pengar du har lagt ut.

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad eller äldre och inte själv kan ta dig till 
din vallokal på valdagen eller till en röstningslokal och förtidsrösta kan 
du rösta med bud. Man kan också rösta med bud om man är intagen på 
häkte eller kriminalvårdsanstalt eller får sin post av en lantbrevbärare. 
Budrösten har ett särskilt ytterkuvert som finns i röstningslokalerna. 
Ytterkuvertet ska skrivas på av väljaren själv, budet och ett vittne. I första 
hand ber du någon i din närhet att vara bud. Kommunen har två
bud som du kan får hjälp av om du ska rösta med bud. De kommunala  
buden är tillgängliga 8-12 september mån, ons-fre kl 08.00-16.00  
och tisdag 08.00-19.00. Vill du komma i kontakt med de  
kommunala buden ringer du 0706 56 10 21 eller 0303 961 95.
 

Förtidsröstning
Om du inte kan rösta i din vallokal den 
14 september kan du förtidsrösta under 
perioden 27 augusti–14 september. 
Du ska ha med dig ditt röstkort och en 
id-handling. Om du inte har någon id-
handling kan du låta en annan person 
intyga din identitet. Den person som 
intygar måste då visa sin id-handling. 
I Ale kommun kan du förtidsrösta på 
följande platser:
 
Kommunhus Nödinge
27 augusti-12 september (vardagar),  
kl. 10.00-19.00
13-14 september, (lördag-söndag), kl. 10.00-14.00
Dagcentralen, Älvängen
27 augusti-12 september (vardagar), kl. 12.00-19.00
Bohus Servicehus
27 augusti-12 september (vardagar), kl. 12.00-19.00
 Skepplanda bibliotek
28 augusti (torsdag), kl. 10.00-16.30
1-11 september: måndagar kl. 14.00-19.00, tisdagar kl. 10.00-15.00, 
torsdagar  
kl. 10.00-16.30
 Surte bibliotek
27-28 augusti: onsdag kl.10.00-16.30, torsdag kl. 10.00-15.00
2-11 september: tisdagar kl.14.00-19.00, onsdagar kl. 10.00-16.30, torsdagar  
kl. 10.00-15.00
 Medborgarhuset, Alafors
8 september (måndag), kl.11.00-17.00
9 september (tisdag), kl. 13.00-19.00
12 september (fredag) kl.11.00-17.00
 STC Nol, fd. Sportlife
10-11 september: onsdag kl. 13.00-19.00, torsdag kl. 11.00-17.00
 
På Valmyndighetens webbplats,www.val.se, finns en komplett lista över 
alla platser i landet som erbjuder förtidsröstning.

Mer information
För mer information om valet kontakta Valmyndigheten  
www.val.se, 020-825 825 eller kommunen på  
telefonnummer 0303-33 00 00, 
e-post valnamnden@ale.se eller  
ale.se/val2014.
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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

ÄLVÄNGEN. Grill, kafé 
och catering.

Lokalerna där Café Blå 
huserat under många år 
har totalrenoverats.

Inom två veckor öpp-
nar Grillen & Kock-Ma-
lin.

Övertagandet av lokalen 
skedde redan i maj. Sedan 
dess har Marja Hardesjö 
och Malin Eklund arbetat 
intensivt med renoveringsar-
betet.

– Vi har blåst ut allt. Av-
lopp, el, golv, tak, ytskikt och 
ventilation – rubbet! Vi vill 
att kunderna som kommer 
hit ska få en wow-känsla. Det 
ska vara snyggt och stilrent. 
Det ska kännas som att sit-
ta på en restaurang fast man 
äter en korv med mos, förkla-
rar Malin Eklund.

Det är två välbekanta ale-
bor som funnit varandra. Ma-
lin Eklund var på jakt efter en 
egen lokal.

– Att överta Café Blå själv 
var inget alternativ, men när 
Marja och jag sammanstrå-
lade i våras föll alla bitar på 
plats. Vi kommer att driva 
två separata bolag där jag kan 
sköta min cateringdel från 
köket och Marja ta hand om 
grillen med tillhörande kafé-
del, förklarar Malin Eklund.

Marja Hardesjö har ett 
förfl utet från gatuköks-
branschen och är utbildad 
servitris. De senaste 15 åren 
har hon emellertid tjänstgjort 
på Hardesjö Bil i Älvängen. 

– Men jag har länge varit 
sugen på att återuppta den 
här tråden och nu var tillfället 
rätt. Det är fl era gatukök som 
har lagts ner i Ale under de 
senaste åren, säger hon.

Grillen & Kock-Malin 
kommer att ha öppet sex da-
gar i veckan, måndag-lördag, 
från morgon till kväll. Öp-
pettiderna kan dock komma 
att justeras beroende på ef-
terfrågan.

– Sak samma är det med 

sortimentet. Till en början 
blir det en klassisk grillmeny 
med fi nska inslag och hem-
lagat mos förstås. Därutöver 
kommer vi att erbjuda kaffe 
av alla de sorter med smörgå-
sar och tårtor samt ett brett 
beställningsutbud, säger 
Marja.

– Min cateringbit blir som 
tidigare, antingen för av-
hämtning eller att jag kom-
mer ut, betonar Malin Ek-
lund.

Nu är det bråda dagar 
för Marja och Malin, som 
jobbar dag och natt med att 
få ordning på allt. Någon 
trötthet känner de dock inte 
av – tvärtom. De sprudlar av 
entusiasm inför den stundan-
de premiären.

– Det ska bli så roligt. 
Läget är perfekt, det är nära 
till pendeltåget och till buss-
hållplatsen. Vi hoppas och 
tror att vår satsning ska falla 
aleborna i smaken, avslutar 
Malin Eklund.

JONAS ANDERSSON

Snart öppnar Grillen & Kock-Malin i Älvängen. Marja Hardesjö 
och Malin Eklund har totalrenoverat de lokaler där Café Blå tidi-
gare hade sin verksamhet.

– Snart öppnar Grillen & Kock-Malin

Blåser nytt liv
i gamla lokaler
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Ny grafi sk 
profi l för Ale

Positiv del-
årsrapport

Kommunstyrelsen i Ale 
har antagit en ny grafi sk 
profi l. Den gamla som var 
från 2011 
ansågs omo-
dern och 
opraktisk. 
Stadsvapnet, 
skölden, 
förblir 
kommunens 
logotyp med texten Ale. 
De nya grundfärgerna som 
främst ska användas är blå, 
grön och grå. Det vill säga 
färgerna som fi nns i vapen-
skölden. Den nya grafi ska 
profi len ska revideras suc-
cessivt och befi ntliga skyltar 
på idrottshallar och andra 
anläggningar ska inte bytas 
ut förrän det är nödvändigt. 

Den tredje uppfölj-
ningsrapporten för Ale 
kommun ger en positiv 
ekonomisk bild. Nämnderna 
räknar med att kunna hålla 
sina budgetar och progno-
sen för 2014 pekar på ett 
överskott om 27,8 miljoner 
kronor. Det är 21,3 Mkr 
bättre än budgeterat.
Investeringarna för 2014 
beräknas uppgå till 237 Mkr.
Förtroendemannaverksam-
heten i Ale har svårt att hålla 
i kostnaderna. Trots ökade 
anslag med 800 000 kronor 
i år förväntas ett underskott 
om 400 000 kronor.
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Det socialliberala alternativet i Ale!
Social omsorg + valfrihet = socialliberalism! 
Du som lever i Ale ska få göra Dina egna vägval i livet. Det är för oss socialliberaler 
självklart. Lika självklart är det för oss att slå vakt om de utsatta grupperna såväl i Ale som i 
vår omvärld. Vår människosyn om allas lika värde är vår ledstjärna liksom att vi ska bruka  
– inte förbruka vår jord!
Ju fler företag vi har desto bättre rustat är Ale för framtiden. Det är genom Dina och andras 
idéer, företagsamhet och ansvar för varandra som samhällen utvecklas och blomstrar.

Våra hjärtefrågor: Skola och utbildning, jobb och företagande, 
vård- och omsorg, kultur, jämställdhet och integration.

1. Rose-Marie Fihn 2. Klas Nordh 3. Lars-Erik Carlbom 4. Joanna Wolodarska Nord 5. Stefan Ekwing 6. Hanna Wolodarska

Hållbar klimatpolitik,
för jobb, välfärd och miljö

Rösta på 
vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Johnny Sundling Lisa Gustafsson
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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

ÄLVÄNGEN. Grill, kafé 
och catering.

Lokalerna där Café Blå 
huserat under många år 
har totalrenoverats.

Inom två veckor öpp-
nar Grillen & Kock-Ma-
lin.

Övertagandet av lokalen 
skedde redan i maj. Sedan 
dess har Marja Hardesjö 
och Malin Eklund arbetat 
intensivt med renoveringsar-
betet.

– Vi har blåst ut allt. Av-
lopp, el, golv, tak, ytskikt och 
ventilation – rubbet! Vi vill 
att kunderna som kommer 
hit ska få en wow-känsla. Det 
ska vara snyggt och stilrent. 
Det ska kännas som att sit-
ta på en restaurang fast man 
äter en korv med mos, förkla-
rar Malin Eklund.

Det är två välbekanta ale-
bor som funnit varandra. Ma-
lin Eklund var på jakt efter en 
egen lokal.

– Att överta Café Blå själv 
var inget alternativ, men när 
Marja och jag sammanstrå-
lade i våras föll alla bitar på 
plats. Vi kommer att driva 
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sköta min cateringdel från 
köket och Marja ta hand om 
grillen med tillhörande kafé-
del, förklarar Malin Eklund.

Marja Hardesjö har ett 
förfl utet från gatuköks-
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servitris. De senaste 15 åren 
har hon emellertid tjänstgjort 
på Hardesjö Bil i Älvängen. 

– Men jag har länge varit 
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här tråden och nu var tillfället 
rätt. Det är fl era gatukök som 
har lagts ner i Ale under de 
senaste åren, säger hon.

Grillen & Kock-Malin 
kommer att ha öppet sex da-
gar i veckan, måndag-lördag, 
från morgon till kväll. Öp-
pettiderna kan dock komma 
att justeras beroende på ef-
terfrågan.

– Sak samma är det med 

sortimentet. Till en början 
blir det en klassisk grillmeny 
med fi nska inslag och hem-
lagat mos förstås. Därutöver 
kommer vi att erbjuda kaffe 
av alla de sorter med smörgå-
sar och tårtor samt ett brett 
beställningsutbud, säger 
Marja.
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Nu är det bråda dagar 
för Marja och Malin, som 
jobbar dag och natt med att 
få ordning på allt. Någon 
trötthet känner de dock inte 
av – tvärtom. De sprudlar av 
entusiasm inför den stundan-
de premiären.

– Det ska bli så roligt. 
Läget är perfekt, det är nära 
till pendeltåget och till buss-
hållplatsen. Vi hoppas och 
tror att vår satsning ska falla 
aleborna i smaken, avslutar 
Malin Eklund.

JONAS ANDERSSON

Snart öppnar Grillen & Kock-Malin i Älvängen. Marja Hardesjö 
och Malin Eklund har totalrenoverat de lokaler där Café Blå tidi-
gare hade sin verksamhet.

– Snart öppnar Grillen & Kock-Malin

Blåser nytt liv
i gamla lokaler
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Ny grafi sk 
profi l för Ale

Positiv del-
årsrapport

Kommunstyrelsen i Ale 
har antagit en ny grafi sk 
profi l. Den gamla som var 
från 2011 
ansågs omo-
dern och 
opraktisk. 
Stadsvapnet, 
skölden, 
förblir 
kommunens 
logotyp med texten Ale. 
De nya grundfärgerna som 
främst ska användas är blå, 
grön och grå. Det vill säga 
färgerna som fi nns i vapen-
skölden. Den nya grafi ska 
profi len ska revideras suc-
cessivt och befi ntliga skyltar 
på idrottshallar och andra 
anläggningar ska inte bytas 
ut förrän det är nödvändigt. 

Den tredje uppfölj-
ningsrapporten för Ale 
kommun ger en positiv 
ekonomisk bild. Nämnderna 
räknar med att kunna hålla 
sina budgetar och progno-
sen för 2014 pekar på ett 
överskott om 27,8 miljoner 
kronor. Det är 21,3 Mkr 
bättre än budgeterat.
Investeringarna för 2014 
beräknas uppgå till 237 Mkr.
Förtroendemannaverksam-
heten i Ale har svårt att hålla 
i kostnaderna. Trots ökade 
anslag med 800 000 kronor 
i år förväntas ett underskott 
om 400 000 kronor.
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Det socialliberala alternativet i Ale!
Social omsorg + valfrihet = socialliberalism! 
Du som lever i Ale ska få göra Dina egna vägval i livet. Det är för oss socialliberaler 
självklart. Lika självklart är det för oss att slå vakt om de utsatta grupperna såväl i Ale som i 
vår omvärld. Vår människosyn om allas lika värde är vår ledstjärna liksom att vi ska bruka  
– inte förbruka vår jord!
Ju fler företag vi har desto bättre rustat är Ale för framtiden. Det är genom Dina och andras 
idéer, företagsamhet och ansvar för varandra som samhällen utvecklas och blomstrar.

Våra hjärtefrågor: Skola och utbildning, jobb och företagande, 
vård- och omsorg, kultur, jämställdhet och integration.

1. Rose-Marie Fihn 2. Klas Nordh 3. Lars-Erik Carlbom 4. Joanna Wolodarska Nord 5. Stefan Ekwing 6. Hanna Wolodarska

Hållbar klimatpolitik,
för jobb, välfärd och miljö

Rösta på 
vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Johnny Sundling Lisa Gustafsson



NÖDINGE. Premiärupp-
lagan av Ales mat- och 
kulturfestival blev en 
total succé.

Besökarna räknades 
till över 2000 och fl era 
av utställarna sålde slut.

– Arrangemanget blev 
en fantastisk mötes-
plats, där alla verka-
de trivas, säger Lisa 
Haeger, en överväldigad 
kultursekreterare i Ale.

Det var grönt, närodlat, ro-
ande och trivsamt när Ale 
Kulturrum blev skådeplats 
för kommunens första mat- 
och kulturfestival. Arrange-
manget hade ett välkryddat 
innehåll och alla besökare 
verkade ha hittat något som 
föll dem i smaken. Flera av 
utställarna blev tagna på 
sängen och sålde slut tidigare 
än beräknat.

– Det var svårt att veta på 
förhand hur många som skul-
le komma, men vi räknade in 
över 2000 besökare. Det är 
en siffra vi är väldigt nöjda 
med. Som arrangör kändes 
det roligt att såväl besökare 
som utställare spred lovord 
efteråt. Det var en fantastiskt 
skön stämning i huset hela 
dagen, säger Lisa Haeger.

Hon hade svårt för att 
nämna något inslag före det 
andra, men gillade Vikinga-
gårdens aktiviteter på ute-
gården där barnen fi ck baka 
bröd och leka vikingar.

De unga besökarna fi ck 
också chansen att släppa lös 
fantasin och med hjälp av 
frukter och grönsaker skapa 
unik matkonst. Det var en 
uppskattad aktivitet. 58 barn 
deltog i tävlingen och konst-
verken var så bra att lotten 
fi ck avgöra. Vinnare blev 
Natalie Ryberg, 12 år från 
Bohus.

Äppelpajtävlingen var en 
av mat- och kulturfestiva-
lens höjdpunkter. Åtta olika 
pajer hade lämnats in och 
juryn hade en diger uppgift 
att rangordna delikatesserna. 
Efter stor vånda utsågs till 
sist Team Coops äppelpaj till 
vinnare.

– En riktig äppelpaj med 
en perfekt konsistens, kna-
prig toppning, perfekt syra 
frän äpplena och med färsk 
vanilj som pricken över i, löd 
juryns dom.

Totalt medverkade närma-
re 70 föreningar och utställa-
re i festivalen som avslutades 
med coverbandet No Tjafs 
musikshow på en provisorisk 
utomhusscen på gamla torget 
bakom Ale Kulturrum.

Utvärderingarna talade ett 
entydigt språk. De hoppades 

att Mat- och kulturfestivalen 
var början till en ny stolt tra-
dition i Ale.

– Men den frågan kan inte 
jag uttala mig om. Jag beslu-
tar inte det, säger Lisa Hae-
ger.
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En total 
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Fantasirik skaparglädje. Barnen fick tillverka egna skapelser med hjälp av o
och Ebba Olsson, 11 år från Kilanda, visade stolt upp vad de lyckats få ihop

Ann Söderström fick veta mycket om svamp när hon gästade Irene och Rune Börjesson som mark-
nadsför sig som svampkonsulterna. På festivalen visade de upp 70-80 olika sorter, såväl giftiga som 
ätbara.

Juryn. Kent Hylander, Thomas Berggren, Johanna Mörk och Emanuel Andrén hade den stora och 
smakfulla äran att provsmaka åtta äppelpajer. Till vinnare utsågs Team Coop från Älvängen.

Chokladkonstnären Emanu-
el Andrén från Lilla Edet med-
verkade på Ales första Mat- och 
kulturfestival.

Prisade äppelpajsbagare. Sara Nilsson, 12 år från Nol, utsågs till 
nummer två och Hanna Henningsson, 25 år från Göteborg men 
med arbetsplatsen i Ale, utsågs till nummer tre i äppelpajtävlingen.

Cirkus Rabalder underhöll i idrottshallen och akrobaterna drog ner 
många applåder.

Ostprovning med ostexperten Vanessa Destremau. Christer och 
Vanja Sillberg från Ytterby med barnbarnet Noah fick lära nytt.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

p
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lika frukter och grönsaker. Vilma Esberg Pettersson, 9 år från Alafors, Amanda Johansson, 5 år från Nödinge 
p. Lotten fick sedan avgöra vem som fick ta emot förstapriset.

Biodlaren Lars Ekberg, Hogstorp, visade upp 
levande bin för Sara Lind, 6 å, och Nilla Ar-
vidsson Klein, 4 år, båda från Nödinge.

Klar för sjösättning. Natalie Ryberg, 12, 
visade stor kreativitet med frukterna och 
när Folkhälsan i Ale lottade ut ett vinnan-
de bidrag blev det just Natalies namn som 
dök upp.

Linus Albinsson, 10 år från Nö-
dinge, skapade ett vikingaskepp 
av de frukter och grönsaker 
som fanns tillgängliga. Fantasin 
var det ingen brist på.

FÖR DIG SOM TYCKER 
MILJÖ, SKOLA OCH 

ARBETE ÄR VIKTIGT!

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

Rösta på 
vänsterpartiet 

Patrik Pizarro Tommy Gustafsson

Nej till främlings- 

J
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Ale

Fler lärare i skolan framför nytt kommunhus!

Mindre klasser i skolan för att skapa ordning och trygghet.

Hemlagad mat till våra äldre!

Alla ska vara garanterade en plats på äldreboende efter 85 år.

Antalet omsorgspersonal som besöker äldre i hemmet ska minimeras. 

Krafttag mot nedskräpning och skadegörelse.

En äldreomsorg värd namnet

En kunskapsinriktad och trygg skola

En småskalig samhällsbyggnad

VI KANDIDERAR TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

L ä s  v å r t  l o k a l a  v a l m a n i f e s t  p å  a l e . s v e r i g e d e m o k r a t e r n a . s e

NÖDINGE. Ett berg av 
kartong, papper och 
annat skräp.

När renhållningens 
personal kom till åter-
vinningsstationen på 
Rödjans väg i måndags 
trodde de knappt sina 
ögon.

– Jag har sett mycket 
genom åren, men det 
här tar priset, säger Ste-
fan till lokaltidningen.

I Ale kommun fi nns 16 åter-
vinningsstationer, som lyder 
under FTI – Förpacknings 
& Tidningsinsamlingen. 
Undantaget är två stationer 
som Ale kommun ansvarar 
för, Kilanda och Hålanda.

– Övriga är FTI:s anlägg-
ningar. Hämtning av olika 
material lägger de ut på en-
treprenad. Vi är en av en-
treprenörerna som tömmer 
plast och plåt på samtliga 
återvinningsstationer, för-
klarar renhållningschef Ca-
rina Åberg.

Tyvärr är det alltför 
många invånare som miss-
brukar den fi na service som 
erbjuds och istället för att 
slänga tidningspapper, kar-
tong, glasfl askor och annat 
återvinningsmaterial som 
hör hemma på anläggning-
arna så dumpas material som 

istället ska köras till Sörmos-
sens återvinningscentral i 
Bohus.

– Det är lathet och tyvärr 
tenderar situationen att bli 
värre och värre. Folk ställer 
saker som defi nitivt inte hör 
hemma på en återvinnings-
station. I måndags var det 
någon person som hade ställt 
ett piano på återvinnings-
stationen i Hålanda, suckar 
Stefan.

– Ytterst nonchalant och 
ansvarslöst!

De två värsta exemplen på 
hur illa det kan vara är Röd-
jans väg i Nödinge och Tole-
redsbacken i Älvängen.

– Den här måndagen 
var jag tvungen att ha hit 
en av kommunens sopbilar 
till Nödinge. Det låg skräp 
överallt, säger Stefan och vi-
sar en utsliten gammal soffa 
som någon dumpat.

Carina Åberg tycker det 
är synd att en liten grupp 
invånare förstör för kollek-
tivet.

– Det är Ale kommun som 
på uppdrag av FTI sköter 
städningen på återvinnings-
stationerna. Renhållningen 
är taxefi nansierad och när 
städningen innebär mer-
arbete för vår personal får 
det naturligtvis ekonomiska 
konsekvenser.

– Samtidigt vill jag tacka 
de alebor som sänder in bil-

der till oss, som vi i vår tur 
vidarebefordrar till FTI. 
Ibland får vi uppgifter om 
registreringsnummer på 
bilar som varit på en åter-
vinningsstation och dumpat 
skräp. Nedskräpning är ett 
brott som kan medföra böter 
eller i grova fall fängelse, av-
slutar Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

Så här såg det ut när renhållningspersonalen kom till återvinningsstationen på Rödjans Väg i Nödinge i måndags.

– Det värsta vi har sett!
Renhållningspersonalen:

En uttjänt gammal soffa som 
definitivt inte hör hemma på 
återvinningsstationen. 

 Carina Åberg, renhållnings- 
 chef i Ale kommun. 

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N



VECKA 36         NUMMER 32|16

Ale

Fler lärare i skolan framför nytt kommunhus!

Mindre klasser i skolan för att skapa ordning och trygghet.

Hemlagad mat till våra äldre!

Alla ska vara garanterade en plats på äldreboende efter 85 år.

Antalet omsorgspersonal som besöker äldre i hemmet ska minimeras. 

Krafttag mot nedskräpning och skadegörelse.

En äldreomsorg värd namnet

En kunskapsinriktad och trygg skola

En småskalig samhällsbyggnad

VI KANDIDERAR TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

L ä s  v å r t  l o k a l a  v a l m a n i f e s t  p å  a l e . s v e r i g e d e m o k r a t e r n a . s e

NÖDINGE. Ett berg av 
kartong, papper och 
annat skräp.

När renhållningens 
personal kom till åter-
vinningsstationen på 
Rödjans väg i måndags 
trodde de knappt sina 
ögon.

– Jag har sett mycket 
genom åren, men det 
här tar priset, säger Ste-
fan till lokaltidningen.

I Ale kommun fi nns 16 åter-
vinningsstationer, som lyder 
under FTI – Förpacknings 
& Tidningsinsamlingen. 
Undantaget är två stationer 
som Ale kommun ansvarar 
för, Kilanda och Hålanda.

– Övriga är FTI:s anlägg-
ningar. Hämtning av olika 
material lägger de ut på en-
treprenad. Vi är en av en-
treprenörerna som tömmer 
plast och plåt på samtliga 
återvinningsstationer, för-
klarar renhållningschef Ca-
rina Åberg.

Tyvärr är det alltför 
många invånare som miss-
brukar den fi na service som 
erbjuds och istället för att 
slänga tidningspapper, kar-
tong, glasfl askor och annat 
återvinningsmaterial som 
hör hemma på anläggning-
arna så dumpas material som 

istället ska köras till Sörmos-
sens återvinningscentral i 
Bohus.

– Det är lathet och tyvärr 
tenderar situationen att bli 
värre och värre. Folk ställer 
saker som defi nitivt inte hör 
hemma på en återvinnings-
station. I måndags var det 
någon person som hade ställt 
ett piano på återvinnings-
stationen i Hålanda, suckar 
Stefan.

– Ytterst nonchalant och 
ansvarslöst!

De två värsta exemplen på 
hur illa det kan vara är Röd-
jans väg i Nödinge och Tole-
redsbacken i Älvängen.

– Den här måndagen 
var jag tvungen att ha hit 
en av kommunens sopbilar 
till Nödinge. Det låg skräp 
överallt, säger Stefan och vi-
sar en utsliten gammal soffa 
som någon dumpat.

Carina Åberg tycker det 
är synd att en liten grupp 
invånare förstör för kollek-
tivet.

– Det är Ale kommun som 
på uppdrag av FTI sköter 
städningen på återvinnings-
stationerna. Renhållningen 
är taxefi nansierad och när 
städningen innebär mer-
arbete för vår personal får 
det naturligtvis ekonomiska 
konsekvenser.

– Samtidigt vill jag tacka 
de alebor som sänder in bil-

der till oss, som vi i vår tur 
vidarebefordrar till FTI. 
Ibland får vi uppgifter om 
registreringsnummer på 
bilar som varit på en åter-
vinningsstation och dumpat 
skräp. Nedskräpning är ett 
brott som kan medföra böter 
eller i grova fall fängelse, av-
slutar Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON
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SÅ RÄDDAR VI 
GRUNDSKOLAN I ALE
BONUS TILL DE LÄRARE OCH SKOLOR SOM LYCKAS!
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 Kunskapsuppföljning av varje elev ska göras varje år. 
 Åtgärdsplan skall upprättas för varje elev
 Studiemotiverade elever ska tas om hand bättre
 System för konflikthantering skall förstärkas.

Vi vill ge möjlighet att införa kommunala friskolor som drivs utan 
kommunal styrning och i stället av föräldrar, rektorer och lärare

Nuvarande system med politisk nämnd som styr skolan 
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Genom att sälja AB Alebyggen 
kan vi tillföra äldreomsorgen 
och skolan ca 50 milj kr extra 
per år: Fler lärare i skolan. Fler 
händer inom vården.

Framåt 
eller bakåt?
Du bestämmer den 

14 september!

HELÉNE AHLBERG
STÖDPEDAGOG 0704-613522

HELENA SOLVING
TJÄNSTEMAN 0730-966119

Skolminister Jan Björklund  

i TV:s utfrågning 28/8:  

”Skolan har lämnats över till amatörer”.
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ÄLVÄNGEN. Praktiker-
tjänst har flyttat.

Verksamheten som 
tidigare var förlagd 
till Vikadamm huserar 
sedan den 1 juli i före 
detta Apotekets lokaler 
i Älvängen.

– Reaktionerna från 
våra kunder är väldigt 
positiva, det är ljusa och 
fräscha lokaler, säger 
Gabrielle Skåål, en av 
fem fysioterapeuter.

När Ale kommuns vårdavtal 
tog slut 2008 och Praktiker-
tjänst vann upphandlingen i 
Västra Götalandsregionen 
bildades Älvängens Fysiote-
rapi.

– Till oss är alla välkom-
na. Det behövs ingen remiss, 
fastslår Jan Arleij.

Älvängens Fysioterapi har 
länge letat nya lokaler för att 
öka tillgängligheten. Statio-
neringen på Vikadamm var 
inte optimal.

– Vi har hela tiden haft 
en vision om att finna något 
eget ställe och så dök den 

här möjligheten upp. Bättre 
än så här kan vi inte få det, 
menar Gabrielle Skåål.

Den 1 september infördes 
Vårdval Rehab i Västra Gö-
talandsregionen. Det inne-
bär att patienter själva kan 
välja någon av de rehaben-
heter som blivit godkända i 
vårdvalet, däribland Älväng-
ens Fysioterapi.

– Det är med stor glädje 
som vi hälsar Ann-Chris-
tine Forsman välkommen 
till oss. Detta innebär att vi 
breddar vår verksamhet, får 
helhetssynen på människan. 
Ann-Christine har jobbat 
i kommunen under många 
år och är ett bekant ansikte 

för väldigt många, säger Jan 
Arleij.

Rehabenheterna erbjuder 
arbetsterapi och fysioterapi/
sjukgymnastik. Även hjälp-
medelsförskrivning ingår i 
rehabenheternas uppdrag. 

– Just hjälpmedelshan-
teringen är en viktig bit. 
Det jag kommer att arbe-
ta med är bland annat be-
dömning inför bostadsan-
passning, handträning och 
kognitiv träning efter exem-

pelvis en hjärnskada, säger 
Ann-Christine Forsman.

Till Älvängens Fysiotera-
pi kommer folk i alla åldrar, 
från barn till pensionärer. 
Upptagningsområdet sträck-
er sig långt utanför kommu-
nens gräns.

– Ja, vi har besökare även 
från kranskommunerna, för-
klarar Jan Arleij.

Sjukgymnastiken, var ti-
digare reglerad i avtalet och 
motsvarade cirka 11 500 be-

sök per år. I det nya avtalet är 
det inte reglerat.

Självträningen efter av-
slutad rehabperiod generade 
lika många besök.

– Vi erbjuder ett självträ-
ningskort efter rehabperio-
dens slut. Många uppskattar 
den kvalitet och service som 
vi kan erbjuda och känner en 
trygghet i det, säger Gabriel-
le Skåål.

Vilken är den vanligaste 
orsaken till att man be-

söker Älvängens Fysiote-
rapi?

– Stressrelaterade sjukdo-
mar, led- och muskelbesvär 
dominerar. Sedan kan vi se 
en tydlig trend att självträ-
ningen fortsätter högt upp i 
åldrarna då många vill hålla 
sig aktiva. För den gruppen 
människor är vi en hjälp på 
vägen, säger Gabrielle Skåål.

Älvängens Fysioterapi 
håller öppet varje vardag.

JONAS ANDERSSON

– Tillgängligheten har  förbättrats

Älvängens 
Fysioterapi 
i nya lokaler

Personalen på Älvängens Fysioterapi välkomnar besökarna till de nya lokalerna på Järntorget, i före detta Apoteket. Från vänster: 
Jan Arleij, Jasna Gustafsson, Ulla Kaborn Olson, Ann-Christine Forsman, Gabrielle Skåål och Anne Qvarford.

Tommy Lindblom från Bohus 
tränar tre gånger i veckan på 
Älvängens Fysioterapi.
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS SKOLALLÉN 2A, VÅN 1/3 BOAREA CA 51 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 695 000 KR
AVGIFT 2 630 KR/MÅN VISAS ON 3/9 17.30-18.30
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK- CENTRALT - NOL
Välplanerad tvåa i gott skick i populära Nol. Centralt
belägen med bekvämt gångavstånd till centrum med affärer
och tågpendeln. Lummigt och grönt område.

VÄRDEKOLLEN
Följ värdet på din bostad

Håll koll på värdet på din bostad! Nu kan du följa värdeutveck-
lingen på din bostad utifrån både aktuell försäljningsstatistik 
och fi ngertoppskänslan hos oss. Allt smidigt och enkelt via sms.

Beställ VÄRDEKOLLEN helt kostnadsfritt på lansfast.se/vardekollen.
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� ��
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

FÄRSK LAXFILÉ

79:-/KG
/KG4990

BLANDFÄRS

LÄTTA 600G

:-5 /ST

BUDAPEST-
LÄNGD

ALLA  
SURDEGSLIMPOR

/ST19:-
/ST59:- /KG4990

ARLA
HUSHÅLLSOST

BLANDA SOM DU VILL! 

10:-/KG

FRÅN DELIKATESSEN

790
/HG

VÅR EGEN  POTATISSALLAD

2990
/ST 1290

/HG

SKIVAD
ROSTBIFF

GRILLAD  
KYCKLING

4990
/KG

FLÄSKGRYTBITAR

5:-/ST
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), Marie Engström (mäklare),  

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

NYGÅRD. Trafi kverket 
har gjort en förfrågan 
till Lilla Edets kommun 
om de är intresserade 
av ett övertagande 
av den gamla banval-
len, sträckan Simons-
torp-Nygård-Lödöse.

Kommunstyrelsen be-
slutade att för tillfället 
avstå erbjudandet vilket 
upprör centerpartisten 
Lars Ivarsbo (C).

– Det är ett politiskt 
tjänstefel, hävdar Ivars-
bo.

För cirka tio år sedan för-
handlade Lilla Edets kom-
mun sig till ett övertagande 
av den gamla banvallen, 
sträckan Prässebo-Simons-
torp. Det skedde med mar-
kägarnas goda vilja. Det är 
idag en gång- cykel- och 
ridled som delvis är asfalte-
rad, delvis grusad. Sträckan 
mäter knappt tre kilometer.

– Jag var själv med i för-
handlingarna med Banver-
ket, nuvarande Trafi kverket, 
tillsammans med dåvarande 
samhällsbyggnadschef Paul 
Mäkelä. Den gången kos-
tade det kommunen 10 000 
kronor asfalterad, grusad, 
skyltad och klar, berättar 

Lars Ivarsbo.
När frågan nu dök upp 

om Lilla Edets kommun 
också var intresserade att 
överta sträckan Simonstorp 
-Nygård-Lödöse såg Lars 
Ivarsbo en jättemöjlighet. 

Kommunstyrelsens beslut 
blev dock inte vad han hade 
hoppats på.

– Frågan dök upp på kom-
munstyrelsen i början av 
juni. En kostnadsbedömning 
hade gjorts av en tjänsteman 
som visade att ett eventuellt 
övertagande är förenat med 
kostnader på drygt sex mil-
joner kronor samt ett årligt 
underhåll på knappt 100 
000 kronor. Jag hävdar att 
underlaget är tillverkat för 
att avskräcka beslutsfattar-
na. Istället borde vi backa till 
utgångsläget och plocka upp 

den handske som Trafi kver-
ket nu har kastat, säger Lars 
Ivarsbo och fortsätter:

– Det är ju en förhand-
lingsfråga. Jag saknar den 
politiska handlingskraften 
från majoriteten i detta ären-
de. Man är förhandlings-
rädd! Ett övertagande av den 
gamla banvallen skulle ge 
oss otroliga möjligheter till 
en G-C-R-väg hela sträckan 
från Prässebo till Alvhem. 
Det skulle även kunna bli 
en länk mellan Ale och Lilla 
Edets kommun vad det gäl-
ler Säkra ridvägar.

Det påtalas i beslutsun-
derlaget att sträckningen 
inte är sammanhängande 
och att det skulle fördyra 
projektet?

– Det var likadant förra 
gången, men då var mar-
kägarna behjälpliga och vi 
lyckades få till en bra hel-
hetslösning. Det viktigaste 
är att viljan fi nns från berör-
da parter, säger Ivarsbo.

Ett annat argument 
är att det redan fi nns en 
gång- och cykelväg mellan 
Lödöse och Nygård, vad 
säger du om det?

– Det är att slå in öppna 
dörrar!  Gång- och cykelvä-
gen mellan Lödöse och Ny-
gård har inte samma bäring. 

G-C-R-banan är tänkt att 
leda oskyddade trafi kanter 
direkt till stationen, med på-
fyllning utefter vägen. Med 
en sådan lösning skulle man 
behöva nyttja det allmänna 
vägnätet i en väldigt liten 
omfattning.

Hur tycker du att Lilla 
Edets kommun borde 

hantera ärendet?
– Antingen säger man 

nej till Trafi kverket eller så 
sätter man sig vid förhand-
lingsbordet. Det var så över-
tagandet av den norra delen 
av banvallen kom till stånd, 
avslutar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

– Politiskt tjänstefel enligt Ivarsbo

Avstår erbjudande 
från Trafi kverket

Lilla Edets kommun väljer att för tillfället avstå Trafikverkets 
erbjudande om att överta den gamla banvallen mellan Simons-
torp-Nygård-Lödöse. Ett beslut som upprör centerpartisten Lars 
Ivarsbo.

Ett övertagande 
av den gamla 
banvallen skulle 
ge oss otroliga 

möjligheter till en G-C-
R-väg hela sträckan från 
Prässebo till Alvhem. 
Det skulle kunna bli en 
länk mellan Ale och Lilla 
Edets kommun vad det 
gäller Säkra ridvägar.
LARS IVARSBO
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Renoveringen av Kyrkbysko-
lan och Nödingeskolan blir 7,2 
Mkr dyrare än budgeterat.

Renovering 
dyrare än 
beräknat
NÖDINGE. Renoveringen 
av Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan var be-
räknad till 104,8 miljo-
ner (Mkr).

Notan ser nu ut att 
landa på 112 Mkr.

Kommunstyrelsen har 
därför beviljat ett till-
läggsanslag om 7,2 Mkr.

Att renovera gamla lokaler 
är svårbudgeterat. Vad som 
fi nns i gamla väggar, golv 
och tak överraskar ofta. Ser-
neke AB utför den stora en-
treprenaden i Nödinges sko-
lor. När Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan nu ges nytt 
liv upptäcktes fl era tekniska 
brister. Dessa var av sådan 
karaktär att de skulle kunna 
äventyra elevers och perso-
nalens hälsa. Med anledning 
av detta beviljade Kommun-
styrelsen Utbildningsnämn-
dens begäran om ett ytter-
ligare investeringsanslag på 
7,2 Mkr. 
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torp. Det skedde med mar-
kägarnas goda vilja. Det är 
idag en gång- cykel- och 
ridled som delvis är asfalte-
rad, delvis grusad. Sträckan 
mäter knappt tre kilometer.

– Jag var själv med i för-
handlingarna med Banver-
ket, nuvarande Trafi kverket, 
tillsammans med dåvarande 
samhällsbyggnadschef Paul 
Mäkelä. Den gången kos-
tade det kommunen 10 000 
kronor asfalterad, grusad, 
skyltad och klar, berättar 

Lars Ivarsbo.
När frågan nu dök upp 

om Lilla Edets kommun 
också var intresserade att 
överta sträckan Simonstorp 
-Nygård-Lödöse såg Lars 
Ivarsbo en jättemöjlighet. 

Kommunstyrelsens beslut 
blev dock inte vad han hade 
hoppats på.

– Frågan dök upp på kom-
munstyrelsen i början av 
juni. En kostnadsbedömning 
hade gjorts av en tjänsteman 
som visade att ett eventuellt 
övertagande är förenat med 
kostnader på drygt sex mil-
joner kronor samt ett årligt 
underhåll på knappt 100 
000 kronor. Jag hävdar att 
underlaget är tillverkat för 
att avskräcka beslutsfattar-
na. Istället borde vi backa till 
utgångsläget och plocka upp 

den handske som Trafi kver-
ket nu har kastat, säger Lars 
Ivarsbo och fortsätter:

– Det är ju en förhand-
lingsfråga. Jag saknar den 
politiska handlingskraften 
från majoriteten i detta ären-
de. Man är förhandlings-
rädd! Ett övertagande av den 
gamla banvallen skulle ge 
oss otroliga möjligheter till 
en G-C-R-väg hela sträckan 
från Prässebo till Alvhem. 
Det skulle även kunna bli 
en länk mellan Ale och Lilla 
Edets kommun vad det gäl-
ler Säkra ridvägar.

Det påtalas i beslutsun-
derlaget att sträckningen 
inte är sammanhängande 
och att det skulle fördyra 
projektet?

– Det var likadant förra 
gången, men då var mar-
kägarna behjälpliga och vi 
lyckades få till en bra hel-
hetslösning. Det viktigaste 
är att viljan fi nns från berör-
da parter, säger Ivarsbo.

Ett annat argument 
är att det redan fi nns en 
gång- och cykelväg mellan 
Lödöse och Nygård, vad 
säger du om det?

– Det är att slå in öppna 
dörrar!  Gång- och cykelvä-
gen mellan Lödöse och Ny-
gård har inte samma bäring. 

G-C-R-banan är tänkt att 
leda oskyddade trafi kanter 
direkt till stationen, med på-
fyllning utefter vägen. Med 
en sådan lösning skulle man 
behöva nyttja det allmänna 
vägnätet i en väldigt liten 
omfattning.

Hur tycker du att Lilla 
Edets kommun borde 

hantera ärendet?
– Antingen säger man 

nej till Trafi kverket eller så 
sätter man sig vid förhand-
lingsbordet. Det var så över-
tagandet av den norra delen 
av banvallen kom till stånd, 
avslutar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

– Politiskt tjänstefel enligt Ivarsbo

Avstår erbjudande 
från Trafi kverket

Lilla Edets kommun väljer att för tillfället avstå Trafikverkets 
erbjudande om att överta den gamla banvallen mellan Simons-
torp-Nygård-Lödöse. Ett beslut som upprör centerpartisten Lars 
Ivarsbo.

Ett övertagande 
av den gamla 
banvallen skulle 
ge oss otroliga 

möjligheter till en G-C-
R-väg hela sträckan från 
Prässebo till Alvhem. 
Det skulle kunna bli en 
länk mellan Ale och Lilla 
Edets kommun vad det 
gäller Säkra ridvägar.
LARS IVARSBO
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Renoveringen av Kyrkbysko-
lan och Nödingeskolan blir 7,2 
Mkr dyrare än budgeterat.

Renovering 
dyrare än 
beräknat
NÖDINGE. Renoveringen 
av Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan var be-
räknad till 104,8 miljo-
ner (Mkr).

Notan ser nu ut att 
landa på 112 Mkr.

Kommunstyrelsen har 
därför beviljat ett till-
läggsanslag om 7,2 Mkr.

Att renovera gamla lokaler 
är svårbudgeterat. Vad som 
fi nns i gamla väggar, golv 
och tak överraskar ofta. Ser-
neke AB utför den stora en-
treprenaden i Nödinges sko-
lor. När Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan nu ges nytt 
liv upptäcktes fl era tekniska 
brister. Dessa var av sådan 
karaktär att de skulle kunna 
äventyra elevers och perso-
nalens hälsa. Med anledning 
av detta beviljade Kommun-
styrelsen Utbildningsnämn-
dens begäran om ett ytter-
ligare investeringsanslag på 
7,2 Mkr. 
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ALAFORS. Den största 
investeringen sedan 
grundandet 1996.

Nu är de nya kombi-
tankarna på plats.

– Allt har gått precis 
som planerat, säger 
Mats Pihl, projektledare 
på Ahlafors Bryggerier.

De nya kombitankarna, som 
ersätter de tidigare jäskaren, 
har inneburit en investering 
för det lokala bryggeriföreta-
get på cirka 700 000 kronor.

– Kombitankarna möj-
liggör en större årsvolym 
och att vi kan producera fl er 
sorter, förklarar Christer 
”Cralle” Sundberg.

Ahlafors Bryggerier kan se 
tillbaka på en mycket lyckad 
sommar. Förmodligen bi-
drog det varma vädret till en 
ökad försäljning av öl på kro-
gar och Systembolaget.

– Inför sommaren tog vi 
fram Ahle Slåtteröl och Ahle 
Sommarspetz till försäljning 
på Systembolagen i Nö-
dinge, Kungälv och Bäcke-
bol. Vi har inget kvar i lager, 
konstaterar Mats Pihl.

Sommarens stora succé 
har annars varit Ahlafors 
Lingoncider, som nu fi nns 
att köpa på halvlitersbuteljer 
på ovan nämnda Systembo-
lag.

– Lingoncidern har fått en 
otroligt bra respons, säger 
Christer Sundberg.

Senare i höst kommer 
Ahlafors Bryggerier att lan-
sera Disponent Fredings 
Starkporter på fl aska. Detta 
öl diplomerades på Göte-
borgs Porterfestival förra 
året.

– Inledningsvis kommer vi 
enbart att sälja det till restau-
ranger och pubar, sedan får 
vi utvärdera om det kan bli 
en produkt även för System-
bolaget, avslutar Mats Pihl.

JONAS ANDERSSON

Christer ”Cralle” Sundberg och 
Mats Pihl.

Bra sommar 
för Ahlafors 
Bryggerier

NÖDINGE. – Vinner vi 
valet kommer vi att 
teckna ett centralt 
kollektivavtal med 
kommunal, där rätten 
till heltid står i fokus, 
lovade biträdande parti-
sekreterare Ylva Thörn 
(S) när hon gästade Ale i 
onsdags.

Just heltidsfrågan dis-
kuterades fl itigt under 
det arbetsplatsbesök 
som Socialdemokrater-
na gjorde på Vikadamm 
i Älvängen.

Senare på kvällen 
höll S ett valmöte och 
samlade trupperna inför 
valets slutspurt.

Ylva Thörn satte extra färg 
på Socialdemokraternas val-
arbete på Ale Torg. Hon är 
nu återigen engagerad i kom-
munpolitiken i Huddinge 
efter att ha stått åt sidan un-
der sina år som ombudsman 
och förbundsordförande för 
Svenska Kommunalarbeta-

reförbundet (1996-2010).
– Det ska bli väldigt roligt 

att verka lokalt igen. Hud-
dinge är en expansiv kom-
mun med över 100 000 in-
vånare. Idag är det alliansen 
som styr och vi behöver fem 
mandat för att ändra på det, 
vilket blir svårt – fast inte 
omöjligt, sa en motiverad 
Ylva Thörn, 60.

Samtalsämnena kretsade 
som vanligt om jobben, sko-
lan och äldreomsorgen.

– Jag upplever en frustra-
tion i samhället. Det fi nns en 
gruppering som känner sig 
utanför och det måste vi änd-
ra på. Fler jobb är lösningen, 
inte minst för den yngre ge-
nerationen. Därför går vi till 
val med en 90-dagarsgaranti 
som ska ge ungdomar jobb/
praktik eller utbildning inom 
tre månader. Det måste fi n-
nas en handlingsplan för alla, 
menade Ylva Thörn.

Just frustrationen tror 
hon är skälet till att närmare 
20% av väljarna fortfarande 
är osäkra och ännu inte har 
bestämt sig för vilket parti 
som ska få rösten.

– Som arbetslös känner 
du ingen delaktighet. Vi 

står därför fast vid vårt mål 
att halvera arbetslösheten 
från dagens 8% till 4% un-
der mandatperioden. Vi vill 
till exempel öppna grän-
serna mellan forskning och 
näringsliv, satsa på innova-
tionsstöd för att underlätta 
för prototyper att bli skarpa 
produkter. Vi vill få igång 
industriutvecklingen igen 
som tidigare varit så stark i 
Sverige.

Dagen började annars på 
äldreboendet Vikadamm i 
Älvängen, där S-delegatio-
nen visades runt och fi ck 
träffa en personalgrupp.

– De vittnade om en tuff 
arbetssituation med många 
och stora förändringar som 
varit kännbara. Vi pratade 
också om rätten till heltid 
och att vi måste fortsätta 
strida för kvinnors möjlig-

het att försörja sig på sin lön. 
Samtidigt tar jag med mig 
det otroliga engagemanget 
som fi nns hos personalen, 
berättade Ylva Thörn.

Otrygghet
Oppositionsråd Paula Örn 
(S) oroar sig för utvecklingen 
i Ale kommun där tim- och 

visstidsanställningar fortsät-
ter att öka.

– Otryggheten breder ut 
sig och allt färre kan planera 
för sin framtid.

Kvällen avslutades med ett 
valmöte i Ale Kulturrum där 
Ylva Thörn och Paula Örn 
talade. För underhållningen 
svarade Jan Sikking Trio.

– Socialdemokraternas biträdande partisekreterare, Ylva Thörn, gästade Ale

Heltidsfrågan i fokus
Socialdemokrater som är redo för valspurt. Jim Aleberg, kandidat till regionfullmäktige, Paula Örn, partiets listetta till Ale kommunfullmäktige, Ylva Thörn, biträdande 
partisekreterare och Jörgen Hellman (S), riksdagsledamot som ansöker om förnyat förtroende.

Som arbetslös 
känner du ingen 
delaktighet. Vi 
står därför fast 

vid vårt mål att halve-
ra arbetslösheten från 
dagens 8% till 4% under 
mandatperioden.
YLVA THÖRN

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

Gång- och cykelväg mellan 
Alafors och Starrkärr!

Rösta på  vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Tommy Gustafsson



Vi har gjort mycket…
 Näringslivsklimatet har förbättrats med 166 platser under mandatperioden - från 
plats 227 år 2011 till plats 61 år 2014

 Kockar lagar maten på alla våra förskolor, förutom två
 Fyra konstgräsplaner är byggda – en femte plan planeras i Nödinge
 65 miljoner kronor extra till skolan
 Två meröppna bibliotek – gå till biblioteket när det passar dig
 
 
 Två näridrottsplatser är byggda – i Nödinge och Älvängen
 4,8 miljoner extra till föreningarna
 
 LOV är infört – valfrihet 
inom hemtjänsten

 Fågeldammarna är renoverade
 Vi har nu en bred politisk 
samverkan inom skolan

 Ny skatepark är byggd i 
Nödinge

 Vi har inrättat en social 
investeringsfond

 Nytt äldreboende 
är färdigbyggt i 
Nödinge

 Fler cykelvägar
 Båtklubbarna har 
fått förlängda avtal

FågeldammarMeröppna BibliotekNäridrott
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…men vi vill göra mer!
 »
 »
 »
 » Göra praon till en obligatorisk del i skolan
 » Bygga en skatepark inomhus
 » Införa meröppet på alla våra allmänna bibliotek
 » Jobba drogförebyggande från åk 5
 » Bygga ett äldreboende i Älvängen
 » Bygga en konstgräsplan i Nödinge
 » Öppna ett nytt bibliotek i Älvängen centrum
 » Ha mer kameraövervakning i otrygga områden
 »
 »  

i så stor utsträckning som möjligt
 »
 »
 » Erbjuda rökavvänjning till våra invånare
 »
 » Skapa det ekonomiska utrymmet som krävs 

för att genomföra lärarnas och rektorernas idéer 
 

TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

Den 14 september väljer du om 
Ale ska få fortsätta utvecklas!

ALE
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ALAFORS. I torsdags var 
det dubbelt invignings-
firande på Alkotten.

Inte nog med att 
den nya lekställningen 
kunde tas i bruk, det 
var också premiär för 
cykelgården.

– Häftigt, tyckte Kevin 
Halsamäki som var först 
upp på trampcykeln.

Torsdagens festligheter fira-
des med tårtkalas, som före-
gicks av bandklippning. Kal-
le Niklasson hade äran att 
få hålla i saxen när cykelpar-
ken skulle förklaras invigd. 
Snabbt rusade barnen vidare 
till den nya lekställningen 
och även här fanns ett blågult 
band, som Kevin Halsamäki 
klippte till allas förtjusning.

– Nu har vi en utemiljö av 
absolut bästa märke. Barnen 
älskar att vistas utomhus och 
vi upplever sällan några kon-
flikter. Det finns gott om ut-
rymme att vara på och många 
olika saker att sysselsätta sig 
med, säger förskollärare An-
na-Carin Larsson.

Pedagogiskt syfte
Cykelgården är efterlängtad. 
Körbanorna, som är asfalts-
belagda och med målade 
linjer, omgivna av diverse 
odlingar.

– Det domineras av ät-

liga ting, som bland annat 
bärbuskar. Innan sommaren 
plockade vi upp potatis och 
dessutom finns rabarber att 
hämta när vi blir sugna på att 
göra paj. Det fyller ett peda-
gogiskt syfte och vi vill sam-

tidigt passa på att tacka Ess-
unga Plantskola, som varit 
med och sponsrat projektet, 
säger Anna-Carin.

Som en extra bonus har 
dessutom Alkotten fått en ti-
digare outnyttjad gräsyta as-

falterad. Staket har satt upp 
så att barnen kan utöva olika 
typer av bollsporter inom 

området, som exempelvis 
bandy och basket.

JONAS ANDERSSON

Invigningsfirande
på Alkotten i Alafors

Vad vore en fest utan tårta? Barnen på Alkottens förskola lät 
sig väl smaka.

Kevin var först ut att testa den nya cykelparken som invigdes 
på Alkottens förskola i Alafors på torsdagsförmiddagen.
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ALE. Gång- och cykelvä-
garna i Ale kommun blir 
allt fler till antalet.

En del projekt har 
nyligen avslutats, andra 
är just påbörjade.

– Vi har tagit ett hel-
hetsgrepp när det gäller 
säkra skolvägar, säger 
projektledare Jonathan 
Dahl.

En helt nyanlagd gång- och 
cykelbana till Surteskolan 
har förbättrat trafiksituatio-
nen avsevärt. Det är bara en 
i raden av projekt som sektor 
samhällsbyggnad i Ale kom-
mun förverkligat det här året.

– I samband med den nya 
gång- och cykelvägen till 
Surteskolan har vi också gjort 
vägbanan för fordonstrafik 
betydligt smalare. Det har i 
sin tur medfört att vi fått ner 
hastigheten på Grangärdes-
vägen, förklarar gatuingenjör 
Lars Kransby.

På Hövägen i Älvängen 
är det exakt samma tänk, där 
smalnar bilvägen av. Det ska 

bli gång- och cykelbana hela 
sträckan från Göteborgsvä-
gen till Starrkärrsvägen.

– Arbetet på den första 
etappen mellan Göteborgs-
vägen och gamla busstorget 
är igång nu. En ny busshåll-
plats, ett så kallat timglas, 
byggs där Hövägen korsar 
Starrkärrsvägen. Det projek-
tet beräknas vara klart i slutet 
av september. Sammanlagt 
två nya timglashållplatser ska 
anläggas vid Kronogårdsom-
rådet, säger Lars Kransby 
och fortsätter:

– Den andra etappen, 
gång- och cykelväg från Äl-
vängenskolan till Krono-
gårdsområdet, ska förhopp-
ningsvis bli klart i år.

Verklighet på sikt
Andra projekt som kom-
munen kan redovisa är 
gång- och cykelväg på Ka-
ronsbergsvägen i Surte, 
timglashållplatser Björk-
lövsvägen och Handelsplats 
Älvängen. Nya busshållplat-
ser längs Vallmovägen till 
Maden, gång- och cykelbana 

samt hastighetsdämpande 
åtgärder på Folketshusvägen 
i Nol, GC-anslutning från 
Folketshusvägen till Nol Sta-
tion, gång- cykel- och ridväg 
mellan Älvängen och Båstorp 
via gamla banvallen.

På ortsutvecklingsmö-
ten har önskemålet om 
gång- och cykelbana hela 
vägen till Starrkärr lyfts 
fram. Hur blir det med 
den saken?

– Det kommer att bli 
verklighet på sikt. Det är ett 
projekt som vi kommer att 
genomföra tillsammans med 
Trafikverket, säger Kransby.

Ytterligare arbete som 
kommer igång under hösten 
är ombyggnad av befintlig 
gång- och cykelväg i förläng-
ningen av Södra vägen i Nol.

– Det är mycket på gång 
i vår kommun. Naturligtvis 
innebär det lite störningar 
vad gäller framkomligheten 
på sina håll, men resultatet 
av insatserna kommer att bli 
riktigt bra, avslutar Jonathan 
Dahl.

JONAS ANDERSSON

Trafikingenjör Lars Kransby och projektledare Jonathan Dahl 
gläds åt de satsningar som görs med gång- och cykelbanor 
runtom i Ale kommun.

– Kommunen tar ett helhetsgrepp
Säkra skolvägar i Ale
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ALAFORS. På lördag 
öppnar det lokala 
elbolaget dörrarna till 
kontoret på Lunnavä-
gen.

Öppet hus-firandet 
erbjuder aktiviteter 
för stora och små.

– Alla är hjärtligt väl-
komna och fikabordet 
står uppdukat, hälsar 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

När de politiska partier-
na fiskar röster inför val-
dagen den 14 september, 
finns det ett annat vik-
tigt val som kommer lite 
grann i skymundan.

– Valet av elhandels-
bolag kommer att ha stor 
betydelse för invånarna 
framöver. Vi står nämli-
gen inför en omstrukture-
ring av elmarknaden inom 
en snar framtid. Som kund 
innebär det att all kontakt 
ska ske med det elhan-
delsbolag man är knuten 
till. Vid ett strömavbrott 
är det sitt elhandelsbolag 
man ska vända sig till, inte 
till Ale El som nätföretag. 
För dem som inte är kund 
hos oss kan det medföra 
längre ställtider. Vi vill ta 
tillfället i akt att upplysa 
aleborna om den föränd-
ring som väntar, förklarar 
Malin Flysjö.

Trivsam familjedag
I samband med lördagens 
arrangemang kommer Ale 
El informera om fördelar-
na med att vara ansluten 
till det lokala elhandels-
bolaget. Delar av maskin-
parken visas upp, som 
används för att avhjälpa 
eventuella störningar.

– De som vill får gärna 
prova på att åka skylift, vi 
demonstrerar vår band-
vagn samt att det ges möj-
lighet att klättra i stolpe. 
Tipspromenad kommer 
att arrangeras. För barnen 
blir det ansiktsmålning 
och dessutom en rolig 
teckningstävling. Temat 
är ”Framtidens el”. Fem 
vinnande alster får äran att 
pryda några av våra elskåp 
senare i höst, säger Malin 
Flysjö.

Ale El hoppas på en 
trivsam familjedag i fint 
höstväder.

– Representanter från 
alla våra avdelningar när-
varar för att svara på frå-
gor. De som vill teckna 
avtal på plats är naturligt-
vis välkomna att göra det, 
avslutar Malin Flysjö.

JONAS ANDERSSON

Ale El håller 
öppet hus

Malin Flysjö, marknadschef 
Ale El.
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STOR ÖPPETHELG MED PREMIÄR  
FÖR NYA VOLVO MODELLÅR 2015.
Sista chansen för sommarens erbjudanden.  
Gäller endast t.o.m. 8 sept. 

Bilar som älskar vägen.
NYA VOLVO V70 OCH XC70 SPORT.

Sport  Nu Pris  Business Lease  Privatleasing
Volvo V70 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 329 500:- 4 495:-/mån 2 973:-/mån
Volvo V70 D2 115 hk, diesel (miljöbil) 316 000:- 4 375:-/mån 2 850:-/mån
Volvo XC70 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 339 500:- 4 645:-/mån 3 150:-/mån

Nya Volvo V70 och XC70 Sport ger dig en härlig kombination av distinkta 
köregenskaper, hög komfort och ett unikt yttre. Med sänkt sportchassi*, sportratt, 
sportpedaler och stolar i Dynamicläder är detta bilar som är härliga att köra. Just 
nu kan du uppgradera till Volvo V70 och XC70 Sport för bara 9 900:- 
(ord pris 15 900:-).  
*Endast V70.

Exklusiv i varje detalj.
OCEAN RACE EDITION.

Varje upplaga av havskappseglingen Volvo Ocean Race får sina exklusivt desig-
nade och utrustade bilar. Till årets upplaga är det Volvo V40, V40 Cross Country, 
V60 och XC60. Exklusiv läderklädsel, specialfälgar och en mängd läckra design-
element ingår i det mycket prisvärda paketet. Just nu kan du uppgradera till 
Ocean Race Edition för bara 9 900:- (ord pris 15 900:-).

Ocean Race Edition  Nu Pris  Business Lease Privatleasing
Volvo V40 D4 190 hk, diesel (miljöbil) 276 900:- 3 825:-/mån 1 955:-/mån
Volvo V60 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 302 000:- 4 225:-/mån 2 725:-/mån
Volvo XC60 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 349 500:- 4 795:-/mån 3 350:-/mån

VOLVOCARS.SE
Priserna gäller t.o.m. 8/9 2014. Privatleasing 20% kontant. Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via 

Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Förbr. modellår 2015: l/100 km bl. körn: 1,8-10,7. CO2 g/km: 48-249 (V60 D6 - XC60 T6 AWD). 

PROVKÖRNING NU I HELGEN! 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Läs mer om bilarna på:
stendahlsbil.se

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

Bränsleförbrukning blandad körning 0,52-0,55 l/mil. CO2-utsläpp: 120-127 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. 
Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen 
i annonsen kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. *Helly Hansen resekit består av 1 st resväska (HH trolley 90 l), 1 st bag (HH duffel bag 
50 l) och ett Helly Hansen värdebevis värt upp till 500 kr vid köp i Helly Hansens webbshop. Med reservation för att leverans av Helly Hansen resekit inte kan 
garanteras i samband med leverans av bilen. Gäller endast vid köp av en ny Renault personbil under perioden 6-7 september. renault.se

stendahlsbil.se

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

RENAULT CAPTUR   
HELLY HANSEN

KÖP EN BIL I HELGEN OCH FÅ ETT 
HELLY HANSEN RESEKIT VÄRT 3 180 KR*

PRIS FRÅN 189 800 KR

ÖPPET HUS 

Dacia Sandero   
Från 78 900 KR 

Dacia Sandero: Bensin från 78.900 kr, diesel från 104.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 90 hk diesel). Dacia Logan MCV: Bensin 
från 87.900 kr, diesel från 113.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Lodgy: Bensin från 94.900 kr, diesel från 131 
900 kr (1.6 90 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Dacia Duster: Bensin från 99.900 kr, diesel från 136.900 kr (1.6 16v bensin, 
1.5 dCi diesel). Alla priser är inkl. moms. Dacia Dokker Van: Bensin från 69.900 kr exkl. moms, diesel från 99.900 kr exkl. 
moms (1.6 82 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Sandero 0,38–0,58 l/mil, Logan MCV 
0,38-0,58 l/mil, Lodgy 0,42 - 0,71 l/mil, Duster 0,48–0,80 l/mil, Dokker Van 0,45–0,73 l/mil. CO2-utsläpp: Sandero 99–135 
g/km, Logan MCV 99-135 g/km, Lodgy 109-161 g/km, Duster 127–185 g/km, Dokker Van 118-168 g/km.

www.dacia.se

Dacia Duster 
Från 99 900 kr

Dacia Logan MCV
Från 87 900 kr 

Dacia Lodgy
Från 94 900 kr 

Dacia Dokker Van
Från 69 900 kr exkl. moms 

Dacia firar fem år i Sverige!
Öppet hus 6 -7 september.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se



VECKA 36         NUMMER 32|24

ALAFORS. I torsdags var 
det dubbelt invignings-
firande på Alkotten.

Inte nog med att 
den nya lekställningen 
kunde tas i bruk, det 
var också premiär för 
cykelgården.

– Häftigt, tyckte Kevin 
Halsamäki som var först 
upp på trampcykeln.

Torsdagens festligheter fira-
des med tårtkalas, som före-
gicks av bandklippning. Kal-
le Niklasson hade äran att 
få hålla i saxen när cykelpar-
ken skulle förklaras invigd. 
Snabbt rusade barnen vidare 
till den nya lekställningen 
och även här fanns ett blågult 
band, som Kevin Halsamäki 
klippte till allas förtjusning.

– Nu har vi en utemiljö av 
absolut bästa märke. Barnen 
älskar att vistas utomhus och 
vi upplever sällan några kon-
flikter. Det finns gott om ut-
rymme att vara på och många 
olika saker att sysselsätta sig 
med, säger förskollärare An-
na-Carin Larsson.

Pedagogiskt syfte
Cykelgården är efterlängtad. 
Körbanorna, som är asfalts-
belagda och med målade 
linjer, omgivna av diverse 
odlingar.

– Det domineras av ät-

liga ting, som bland annat 
bärbuskar. Innan sommaren 
plockade vi upp potatis och 
dessutom finns rabarber att 
hämta när vi blir sugna på att 
göra paj. Det fyller ett peda-
gogiskt syfte och vi vill sam-

tidigt passa på att tacka Ess-
unga Plantskola, som varit 
med och sponsrat projektet, 
säger Anna-Carin.

Som en extra bonus har 
dessutom Alkotten fått en ti-
digare outnyttjad gräsyta as-

falterad. Staket har satt upp 
så att barnen kan utöva olika 
typer av bollsporter inom 

området, som exempelvis 
bandy och basket.

JONAS ANDERSSON

Invigningsfirande
på Alkotten i Alafors

Vad vore en fest utan tårta? Barnen på Alkottens förskola lät 
sig väl smaka.

Kevin var först ut att testa den nya cykelparken som invigdes 
på Alkottens förskola i Alafors på torsdagsförmiddagen.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

ALE. Gång- och cykelvä-
garna i Ale kommun blir 
allt fler till antalet.

En del projekt har 
nyligen avslutats, andra 
är just påbörjade.

– Vi har tagit ett hel-
hetsgrepp när det gäller 
säkra skolvägar, säger 
projektledare Jonathan 
Dahl.

En helt nyanlagd gång- och 
cykelbana till Surteskolan 
har förbättrat trafiksituatio-
nen avsevärt. Det är bara en 
i raden av projekt som sektor 
samhällsbyggnad i Ale kom-
mun förverkligat det här året.

– I samband med den nya 
gång- och cykelvägen till 
Surteskolan har vi också gjort 
vägbanan för fordonstrafik 
betydligt smalare. Det har i 
sin tur medfört att vi fått ner 
hastigheten på Grangärdes-
vägen, förklarar gatuingenjör 
Lars Kransby.

På Hövägen i Älvängen 
är det exakt samma tänk, där 
smalnar bilvägen av. Det ska 

bli gång- och cykelbana hela 
sträckan från Göteborgsvä-
gen till Starrkärrsvägen.

– Arbetet på den första 
etappen mellan Göteborgs-
vägen och gamla busstorget 
är igång nu. En ny busshåll-
plats, ett så kallat timglas, 
byggs där Hövägen korsar 
Starrkärrsvägen. Det projek-
tet beräknas vara klart i slutet 
av september. Sammanlagt 
två nya timglashållplatser ska 
anläggas vid Kronogårdsom-
rådet, säger Lars Kransby 
och fortsätter:

– Den andra etappen, 
gång- och cykelväg från Äl-
vängenskolan till Krono-
gårdsområdet, ska förhopp-
ningsvis bli klart i år.

Verklighet på sikt
Andra projekt som kom-
munen kan redovisa är 
gång- och cykelväg på Ka-
ronsbergsvägen i Surte, 
timglashållplatser Björk-
lövsvägen och Handelsplats 
Älvängen. Nya busshållplat-
ser längs Vallmovägen till 
Maden, gång- och cykelbana 

samt hastighetsdämpande 
åtgärder på Folketshusvägen 
i Nol, GC-anslutning från 
Folketshusvägen till Nol Sta-
tion, gång- cykel- och ridväg 
mellan Älvängen och Båstorp 
via gamla banvallen.

På ortsutvecklingsmö-
ten har önskemålet om 
gång- och cykelbana hela 
vägen till Starrkärr lyfts 
fram. Hur blir det med 
den saken?

– Det kommer att bli 
verklighet på sikt. Det är ett 
projekt som vi kommer att 
genomföra tillsammans med 
Trafikverket, säger Kransby.

Ytterligare arbete som 
kommer igång under hösten 
är ombyggnad av befintlig 
gång- och cykelväg i förläng-
ningen av Södra vägen i Nol.

– Det är mycket på gång 
i vår kommun. Naturligtvis 
innebär det lite störningar 
vad gäller framkomligheten 
på sina håll, men resultatet 
av insatserna kommer att bli 
riktigt bra, avslutar Jonathan 
Dahl.

JONAS ANDERSSON

Trafikingenjör Lars Kransby och projektledare Jonathan Dahl 
gläds åt de satsningar som görs med gång- och cykelbanor 
runtom i Ale kommun.

– Kommunen tar ett helhetsgrepp
Säkra skolvägar i Ale
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ALAFORS. På lördag 
öppnar det lokala 
elbolaget dörrarna till 
kontoret på Lunnavä-
gen.

Öppet hus-firandet 
erbjuder aktiviteter 
för stora och små.

– Alla är hjärtligt väl-
komna och fikabordet 
står uppdukat, hälsar 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

När de politiska partier-
na fiskar röster inför val-
dagen den 14 september, 
finns det ett annat vik-
tigt val som kommer lite 
grann i skymundan.

– Valet av elhandels-
bolag kommer att ha stor 
betydelse för invånarna 
framöver. Vi står nämli-
gen inför en omstrukture-
ring av elmarknaden inom 
en snar framtid. Som kund 
innebär det att all kontakt 
ska ske med det elhan-
delsbolag man är knuten 
till. Vid ett strömavbrott 
är det sitt elhandelsbolag 
man ska vända sig till, inte 
till Ale El som nätföretag. 
För dem som inte är kund 
hos oss kan det medföra 
längre ställtider. Vi vill ta 
tillfället i akt att upplysa 
aleborna om den föränd-
ring som väntar, förklarar 
Malin Flysjö.

Trivsam familjedag
I samband med lördagens 
arrangemang kommer Ale 
El informera om fördelar-
na med att vara ansluten 
till det lokala elhandels-
bolaget. Delar av maskin-
parken visas upp, som 
används för att avhjälpa 
eventuella störningar.

– De som vill får gärna 
prova på att åka skylift, vi 
demonstrerar vår band-
vagn samt att det ges möj-
lighet att klättra i stolpe. 
Tipspromenad kommer 
att arrangeras. För barnen 
blir det ansiktsmålning 
och dessutom en rolig 
teckningstävling. Temat 
är ”Framtidens el”. Fem 
vinnande alster får äran att 
pryda några av våra elskåp 
senare i höst, säger Malin 
Flysjö.

Ale El hoppas på en 
trivsam familjedag i fint 
höstväder.

– Representanter från 
alla våra avdelningar när-
varar för att svara på frå-
gor. De som vill teckna 
avtal på plats är naturligt-
vis välkomna att göra det, 
avslutar Malin Flysjö.

JONAS ANDERSSON

Ale El håller 
öppet hus

Malin Flysjö, marknadschef 
Ale El.
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STOR ÖPPETHELG MED PREMIÄR  
FÖR NYA VOLVO MODELLÅR 2015.
Sista chansen för sommarens erbjudanden.  
Gäller endast t.o.m. 8 sept. 

Bilar som älskar vägen.
NYA VOLVO V70 OCH XC70 SPORT.

Sport  Nu Pris  Business Lease  Privatleasing
Volvo V70 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 329 500:- 4 495:-/mån 2 973:-/mån
Volvo V70 D2 115 hk, diesel (miljöbil) 316 000:- 4 375:-/mån 2 850:-/mån
Volvo XC70 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 339 500:- 4 645:-/mån 3 150:-/mån

Nya Volvo V70 och XC70 Sport ger dig en härlig kombination av distinkta 
köregenskaper, hög komfort och ett unikt yttre. Med sänkt sportchassi*, sportratt, 
sportpedaler och stolar i Dynamicläder är detta bilar som är härliga att köra. Just 
nu kan du uppgradera till Volvo V70 och XC70 Sport för bara 9 900:- 
(ord pris 15 900:-).  
*Endast V70.

Exklusiv i varje detalj.
OCEAN RACE EDITION.

Varje upplaga av havskappseglingen Volvo Ocean Race får sina exklusivt desig-
nade och utrustade bilar. Till årets upplaga är det Volvo V40, V40 Cross Country, 
V60 och XC60. Exklusiv läderklädsel, specialfälgar och en mängd läckra design-
element ingår i det mycket prisvärda paketet. Just nu kan du uppgradera till 
Ocean Race Edition för bara 9 900:- (ord pris 15 900:-).

Ocean Race Edition  Nu Pris  Business Lease Privatleasing
Volvo V40 D4 190 hk, diesel (miljöbil) 276 900:- 3 825:-/mån 1 955:-/mån
Volvo V60 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 302 000:- 4 225:-/mån 2 725:-/mån
Volvo XC60 D4 181 hk, diesel (miljöbil) 349 500:- 4 795:-/mån 3 350:-/mån

VOLVOCARS.SE
Priserna gäller t.o.m. 8/9 2014. Privatleasing 20% kontant. Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via 

Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Förbr. modellår 2015: l/100 km bl. körn: 1,8-10,7. CO2 g/km: 48-249 (V60 D6 - XC60 T6 AWD). 

PROVKÖRNING NU I HELGEN! 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Läs mer om bilarna på:
stendahlsbil.se

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

Bränsleförbrukning blandad körning 0,52-0,55 l/mil. CO2-utsläpp: 120-127 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. 
Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen 
i annonsen kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. *Helly Hansen resekit består av 1 st resväska (HH trolley 90 l), 1 st bag (HH duffel bag 
50 l) och ett Helly Hansen värdebevis värt upp till 500 kr vid köp i Helly Hansens webbshop. Med reservation för att leverans av Helly Hansen resekit inte kan 
garanteras i samband med leverans av bilen. Gäller endast vid köp av en ny Renault personbil under perioden 6-7 september. renault.se
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LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

RENAULT CAPTUR   
HELLY HANSEN

KÖP EN BIL I HELGEN OCH FÅ ETT 
HELLY HANSEN RESEKIT VÄRT 3 180 KR*

PRIS FRÅN 189 800 KR

ÖPPET HUS 

Dacia Sandero   
Från 78 900 KR 

Dacia Sandero: Bensin från 78.900 kr, diesel från 104.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 90 hk diesel). Dacia Logan MCV: Bensin 
från 87.900 kr, diesel från 113.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Lodgy: Bensin från 94.900 kr, diesel från 131 
900 kr (1.6 90 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Dacia Duster: Bensin från 99.900 kr, diesel från 136.900 kr (1.6 16v bensin, 
1.5 dCi diesel). Alla priser är inkl. moms. Dacia Dokker Van: Bensin från 69.900 kr exkl. moms, diesel från 99.900 kr exkl. 
moms (1.6 82 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Sandero 0,38–0,58 l/mil, Logan MCV 
0,38-0,58 l/mil, Lodgy 0,42 - 0,71 l/mil, Duster 0,48–0,80 l/mil, Dokker Van 0,45–0,73 l/mil. CO2-utsläpp: Sandero 99–135 
g/km, Logan MCV 99-135 g/km, Lodgy 109-161 g/km, Duster 127–185 g/km, Dokker Van 118-168 g/km.

www.dacia.se

Dacia Duster 
Från 99 900 kr

Dacia Logan MCV
Från 87 900 kr 

Dacia Lodgy
Från 94 900 kr 

Dacia Dokker Van
Från 69 900 kr exkl. moms 

Dacia firar fem år i Sverige!
Öppet hus 6 -7 september.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se



NÖDINGE. Valrörelsen 
är i full gång och i mån-
dags gästades äldrebo-
endet Backavik av tre 
liberala kandidater.

Folkpartiets Kristina 
Grapenholm, Michelle 
Winkel och Rose-Marie 
Fihn imponerades.

– Du märker att delak-
tigheten har varit stor 
från början. Det här är 
en verksamhet att vara 
stolt över, sa riksdags-
kandidat Grapenholm. 

Enhetschef Eva Lans Samu-
elsson tog emot på Backavik 
i Nödinge och visade upp 
de gemensamma ytorna. På 
avdelningarna släpps inga 
besökare in.

– Att komma in på någon 
av avdelningarna är som att 
kliva in i någons vardagsrum. 
Anhöriga får ringa på och 
invänta personalen. Vi visar 
stor respekt för de som bor 
här, säger Eva Lans Samu-
elsson som istället hade en 
bildförevisning.

Det märks att personalen 
är stolt över Backavik.

– Vi är många som har 
varit med från början och 

då menar jag från den dagen 
kommunen inledde plane-
ringsarbetet. Personalen har 
varit delaktig under hela 
processen och det är många 
frågvisa kommuner som har 
besökt oss för att få veta mer 
om hur vi gjort. Jag tror att 
Backavik är unikt på många 
sätt, säger Eva Lans Samu-
elsson.

Kristina Grapenholm, 
fullmäktiges ordförande i 
Alingsås kommun och parti-
ets första kandidat till riksda-
gen undrade hur personalre-
kryteringen fungerade.

– Vi har faktiskt inte haft 
några problem här. När vi 
öppnade den tredje avdel-
ningen fi ck vi 120 sökande 
till fyra tjänster. Sen dess 
har vi inte fått annonsera ut 
tjänsterna, säger Eva Lans 
Samuelsson och skrattar.

På frågan hur Folkpartiet 
vill lösa framtidens personal-
behov svarade Rose-Marie 
Fihn.

– Vi hoppas att många väl-
jer att jobba några år längre 
i framtiden och att fl er unga 
lockas till vården som vi 
folkpartister vill ska präglas 

av trygghet, valfrihet och 
kvalitet.

På Backavik får personal 
som har egen hund ta med 
den till jobbet.

– Så länge vi inte har nå-
gon boende som är allergisk 
ser vi husdjuren som en po-
sitiv tillgång. Ale kommun 
har också en egen vårdhund, 
Spike, som åker runt på äld-
reboendena. Han får många 
att må mycket bättre. Det 
fi nns exempel på dementa 
som plötsligt fått tillbaka 
delar av språket, berättar 
Samuelsson.
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Västerlanda Prästgård!

Vi har fått förtroendet att få förmedla 
Västerlanda prästgård som nu bjuds 
ut till försäljning. Fastigheten har en 
otrolig potential med stora sociala ytor, 
kakelugnar och ett underbart lantligt 
läge med närhet till både Lilla Edet och 
Kungälv. Ett unikt tillfälle att sätta sin 
egen prägel på denna vacka byggnad. 
Välkommen!  260+217 kvm. 

Generationboende med 
stor tomt!

Här kan vi erbjuda ett perfekt tillfälle 
för dig som vill sätta din egen prägel 
på boendet! Härligt lantligt läge med 
lagom avstånd till Ale Torg och dess 
service. Två st bostadsbyggnader med 
renoveringsbehov på stor trivsam tomt. 
Nyare avloppsanläggning. En fastighet 
som ska ses på plats. Välkommen på 
visning!  76+20 kvm. 

Välplanerad tvåa med låg 
avgift!

Vi kan nu erbjuda denna välplanerade 
tvåa, en halvtrappa upp, i stabil och bra 
förening. Gångavstånd till både Surtesjön 
och dess strövområden samt Surte 
centrum och pendeln mot Göteborg som 
nås på 10 minuter. Billigt och bra boende 
för studenten eller som första egna 
boende. Välkommen på visning! Vån. 1/3. 
51 kvm. Avg. 2.482:- 

Charmigt hus med stor 
tomt för egna odlingar!

Välkommen till detta charmiga hus från 
20-talet i två plan med källare precis nära 
älven. Stor tomt, både trädgård och äng, 
med carport, vedförvaring, gäststuga 
och ladugård. Perfekt för den som är 
intresserad av ekologisk produktion; egna 
odlingar, kanske djur och el. Även naturen 

ses!  126+60 kvm.

Pris 1.675.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Kyrkeby 140.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Gamla Kilandavägen 69.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 795.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Granhäcksvägen 1d.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.350.000:- som utgångspris. 
Visas 9/9 och 14/9. Båstorp 335.
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Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Skepplanda Hålanda 
Boule och Göta Älvdalens 
Boule gjorde en gemensam 
resa till Lübeck för att spela 
boule. Ett 50-tal förväntans-
fulla boulespelare tog sig med 
hjälp av Lilla Edets Buss till 
Tyskland den 24 augusti.

Dagen efter besökte vi sta-
den Lübecks boulecentrum 
med tanke att möta tyskarna i 

bouletävlan, det blev inte rik-
tigt så då det bara infann sig 
ett fåtal tyskar. Med de dukti-
ga organisatörerna beträffan-
de boulespel redde det hela 
upp sig till trevligt boulespel 
både den dagen och nästkom-
mande. Vi åkte dessutom på 
en guidad busstur i staden 
och guidades av en trevlig 
svenska.

Bouleresa till Lübeck Folkpartister imponerades

Liberala kandidater. Rose-Marie Fihn, etta på Folkpartiets lista till kommunfullmäktige i Ale, nionde 
namn på riksdagslistan och nummer 16 till regionfullmäktige, tillsammans med Kristina Grapen-
holm och Micelle Winkel, Folkpartiets andranamn på listan till kommunfullmäktige i Lilla Edet.

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

– Besökte 
Backavik



NÖDINGE. Valrörelsen 
är i full gång och i mån-
dags gästades äldrebo-
endet Backavik av tre 
liberala kandidater.

Folkpartiets Kristina 
Grapenholm, Michelle 
Winkel och Rose-Marie 
Fihn imponerades.

– Du märker att delak-
tigheten har varit stor 
från början. Det här är 
en verksamhet att vara 
stolt över, sa riksdags-
kandidat Grapenholm. 

Enhetschef Eva Lans Samu-
elsson tog emot på Backavik 
i Nödinge och visade upp 
de gemensamma ytorna. På 
avdelningarna släpps inga 
besökare in.

– Att komma in på någon 
av avdelningarna är som att 
kliva in i någons vardagsrum. 
Anhöriga får ringa på och 
invänta personalen. Vi visar 
stor respekt för de som bor 
här, säger Eva Lans Samu-
elsson som istället hade en 
bildförevisning.

Det märks att personalen 
är stolt över Backavik.

– Vi är många som har 
varit med från början och 

då menar jag från den dagen 
kommunen inledde plane-
ringsarbetet. Personalen har 
varit delaktig under hela 
processen och det är många 
frågvisa kommuner som har 
besökt oss för att få veta mer 
om hur vi gjort. Jag tror att 
Backavik är unikt på många 
sätt, säger Eva Lans Samu-
elsson.

Kristina Grapenholm, 
fullmäktiges ordförande i 
Alingsås kommun och parti-
ets första kandidat till riksda-
gen undrade hur personalre-
kryteringen fungerade.

– Vi har faktiskt inte haft 
några problem här. När vi 
öppnade den tredje avdel-
ningen fi ck vi 120 sökande 
till fyra tjänster. Sen dess 
har vi inte fått annonsera ut 
tjänsterna, säger Eva Lans 
Samuelsson och skrattar.

På frågan hur Folkpartiet 
vill lösa framtidens personal-
behov svarade Rose-Marie 
Fihn.

– Vi hoppas att många väl-
jer att jobba några år längre 
i framtiden och att fl er unga 
lockas till vården som vi 
folkpartister vill ska präglas 

av trygghet, valfrihet och 
kvalitet.

På Backavik får personal 
som har egen hund ta med 
den till jobbet.

– Så länge vi inte har nå-
gon boende som är allergisk 
ser vi husdjuren som en po-
sitiv tillgång. Ale kommun 
har också en egen vårdhund, 
Spike, som åker runt på äld-
reboendena. Han får många 
att må mycket bättre. Det 
fi nns exempel på dementa 
som plötsligt fått tillbaka 
delar av språket, berättar 
Samuelsson.
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Västerlanda Prästgård!

Vi har fått förtroendet att få förmedla 
Västerlanda prästgård som nu bjuds 
ut till försäljning. Fastigheten har en 
otrolig potential med stora sociala ytor, 
kakelugnar och ett underbart lantligt 
läge med närhet till både Lilla Edet och 
Kungälv. Ett unikt tillfälle att sätta sin 
egen prägel på denna vacka byggnad. 
Välkommen!  260+217 kvm. 

Generationboende med 
stor tomt!

Här kan vi erbjuda ett perfekt tillfälle 
för dig som vill sätta din egen prägel 
på boendet! Härligt lantligt läge med 
lagom avstånd till Ale Torg och dess 
service. Två st bostadsbyggnader med 
renoveringsbehov på stor trivsam tomt. 
Nyare avloppsanläggning. En fastighet 
som ska ses på plats. Välkommen på 
visning!  76+20 kvm. 

Välplanerad tvåa med låg 
avgift!

Vi kan nu erbjuda denna välplanerade 
tvåa, en halvtrappa upp, i stabil och bra 
förening. Gångavstånd till både Surtesjön 
och dess strövområden samt Surte 
centrum och pendeln mot Göteborg som 
nås på 10 minuter. Billigt och bra boende 
för studenten eller som första egna 
boende. Välkommen på visning! Vån. 1/3. 
51 kvm. Avg. 2.482:- 

Charmigt hus med stor 
tomt för egna odlingar!

Välkommen till detta charmiga hus från 
20-talet i två plan med källare precis nära 
älven. Stor tomt, både trädgård och äng, 
med carport, vedförvaring, gäststuga 
och ladugård. Perfekt för den som är 
intresserad av ekologisk produktion; egna 
odlingar, kanske djur och el. Även naturen 

ses!  126+60 kvm.

Pris 1.675.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Kyrkeby 140.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Gamla Kilandavägen 69.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 795.000:- som utgångspris. 
Visas 7/9. Granhäcksvägen 1d.
Henrik Kjellberg  0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.350.000:- som utgångspris. 
Visas 9/9 och 14/9. Båstorp 335.
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Skepplanda Hålanda 
Boule och Göta Älvdalens 
Boule gjorde en gemensam 
resa till Lübeck för att spela 
boule. Ett 50-tal förväntans-
fulla boulespelare tog sig med 
hjälp av Lilla Edets Buss till 
Tyskland den 24 augusti.

Dagen efter besökte vi sta-
den Lübecks boulecentrum 
med tanke att möta tyskarna i 

bouletävlan, det blev inte rik-
tigt så då det bara infann sig 
ett fåtal tyskar. Med de dukti-
ga organisatörerna beträffan-
de boulespel redde det hela 
upp sig till trevligt boulespel 
både den dagen och nästkom-
mande. Vi åkte dessutom på 
en guidad busstur i staden 
och guidades av en trevlig 
svenska.

Bouleresa till Lübeck Folkpartister imponerades

Liberala kandidater. Rose-Marie Fihn, etta på Folkpartiets lista till kommunfullmäktige i Ale, nionde 
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Besökte 
Backavik
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KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER

NY
BUTIK!

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

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på plats. 
Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med tips och 
råd. Passa på, kampanj gäller t.o.m 28 september.

Varmt välkommen!

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

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 28 september 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

KÖP TILL 

INREDNING

UPP TILL 

40%
RABATT

PÅ ALLT INOM

FÖRVARING!
mot ord. pris

Just nu!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

ÖPPETTIDER
Datum Vardag  Lör-sön
1/9 - 31/12  10-19  10-17

BIOGASSTATION OCH  
LADDSTOLPAR I ALE
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Fredag 5 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

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

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

1 timme innan föreställningen börjar. 

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

r

i Nödinge

SKEPPLANDA. Skepp-
landarallyt blev en blöt 
tillställning.

Ändå valde ett 20-tal 
entusiaster att trotsa 
regnet.

– Jättekul, tyckte 
initiativtagaren Jonas 
Molin.

Regnet vräkte stundtals ner 
när deltagarna i Skepplan-
darallyt gav sig i väg från 
Albotorget med riktning 
mot Kattleberg Airport. Där 
tog Kjell Brattfors emot 
sällskapet och berättade om 
fl ygplatsens tillkomst och 
om de fl ygplan han förfogar 
över. Därefter blev det luft-
gevärsskytte och sedan kon-
körning på fl ygrakan.

– Visst hade det varit trev-
ligare om solen lyst på oss, 
men vi klagar inte. Det är ett 
härligt gäng som har samlats 
och många gamla fi na mope-
der, säger Jonas Molin.

Bland deltagarna syntes 
Tore Ivarsson från Skepp-
landa och dennes son Jim-
my.

– Jag kör en Monark från 
1953. Mopeden hittade jag i 
min farmors hönshus när jag 
var åtta år, berättar Tore.

Även Jimmy körde en mo-

ped som varit i farmors ägo. 
– Det är en Cresent från 

tidigt 70-tal.

Lördagen avrundades 
med soppa på Café Molin.

JONAS ANDERSSON

Tore och Jimmy Ivarsson var två av deltagarna på Skepplanda-
rallyt, ett arrangemang avsett för veteranmopeder.

På Kattleberg Airport utmanades deltagarna i konkörning.

Skepplanda-
rally i blötväder

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. Som 
företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam helsida i 
Alekuriren vecka 42, 2014 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale Lions clubs 

bankgiro, senast 2 okt 2014
Det går givetvis att sätta in pengar efter datumet, insamlingen pågår året ut.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se
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NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2, TEL 0303-74 60 05
nordicwellness.se

ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!träna utan bindningstid!

✔ GYM & KONDITION
✔ CYKEL & GRUPPTRÄNING 
✔ FRIA VIKTER 
✔ PERSONLIG TRÄNING 
✔ FÖRETAGSFRISKVÅRD 
✔ UNGDOMSKORT 
✔ SENIORKLUBB 
✔ KIDZCLUB & BARNDANS 
✔ SOL & RELAX

VälkomNa att träna med oss på 1500 toppfräscha kvm på Handelsplats Älvängen

199KR / MÅN

GYMKORT FRÅN

Du fyllde nyligen 70, men 
är fortfarande aktiv endu-
roförare. Hur länge tänker 
du hålla på?
– Det återstår att se, så länge 
kroppen hänger med och jag 
tycker det är roligt så fortsätter 
jag. Jag tar ett år i taget.

Hur kom det sig att du bör-
jade köra motorcykel?
– Vi var ett gäng grabbar här 
i Alafors som tyckte det var 
roligt med motorcyklar och vi 
hängde en del på crossbanan i 
Älvängen när vi växte upp. Jag 
skaffade motorcykel tidigt som 
jag körde med i skogen. När 

jag fyllde 18 år så slutade jag. 
Det blev till att man körde bil 
istället.

Vad var det som gjorde att 
du återupptog körandet?
– När jag flyttade tillbaka hit 
till Lunnavägen så var det någ-
ra kompisar som körde. Suget 
hade jag väl egentligen haft 
hela tiden, men samtidigt är 
det en kostbar hobby.

Tävlar du också?
– Ja, några tävlingar blir det 
allt. Vi brukar vara ett gäng 
som kör Ränneslättsloppet, 
Stångebro samt Gotland där vi 
har varit över 30 gånger. Snart 
är det dags igen.

Vad är det som driver dig 
till att fortsätta?
– Det är en speciell gemen-
skap. Sedan är det väldigt ro-
ligt att köra när terrängen är 

torr och fin. Det är inte lika 
roligt när det är blött och elän-
digt.

Blir det många timmar i 
garaget?
– Varje gång man har åkt så 
blir det någon timme när ho-
jen ska tvättas och göras i ord-
ning. Sedan har man lagt ett 
antal timmar under årens lopp 
på service.

Vilken är den viktigaste 
frågan i valrörelsen?
– Att få bort den extra skatten 
som är på pensionen. Det är 
den fråga som jag rent spon-
tant kommer att tänka på.

JONAS ANDERSSON

Enduro-Stig
kör vidare
Vid 18 års ålder slutade Stig Bengtsson att köra enduro.
När han fyllde 40 var det dags att återuppta karriären.

30 år senare är han still going strong.

STIG BENGTSSON

Ålder: 70. 
Bor: Alafors.
Intressen: Enduro och hem-
masnickeri.

VECKANS PROFIL



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget
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Ahlafors hade behövt tre po-
äng för att på allvar blanda sig 
i kampen om seriens främsta 
placeringar. Skoftebyn be-

hövde vinna för att utmana 
om seriesegern och hemmala-
get försökte verkligen avgöra 
tillställningen. Stundtals var 
det ett hårt tryck mot AIF:s 
mål, men ursäkre burväktaren 
Andreas Skånberg behövde 

sällan ingripa. Det var istället 
dagens nykomponerade mitt-
backsduo Markus Hedberg 
och Anders Andersson som 
fångade upp attackerna.

– Vi sätter försvarsspelet 
perfekt matchen igenom. 
Frågar du mig så tillhör Mar-
kus Hedberg, trots att det är 
hans första säsong i trean, 
seriens allra bästa mittbackar 
och Andreas Skånberg har 
aldrig varit bättre än nu, be-

römmer lagkapten Jonathan 
Lindström som inte var fär-
dig med det:

– Jag måste få framhålla 
Erik Gunnarsson. Han kan 
bli precis hur bra som helst. 
Han löper så rätt och det var 
nära att vi lurade dem idag.

Skoftebyn borta tillhör 
enligt Lindström säsongens 
tuffaste utmaningar. Det blev 
inte lättare när AIF tvingades 
avvara två av sina mest ruti-

nerade spelare, mittbacken 
Henrik Andersson (arbete) 
och mittfältsgeneralen Se-
bastian Hollstein (avstängd). 
Ersättarna Shkar Nawzad 
och Anders Andersson visade 
återigen att bredden är god.

– Det känns otroligt bra 
att vi kan spela hem en po-
äng mot Skoftebyn trots att vi 
fick möblera om. Nu tar vi en 
match i taget och så får vi se 
vad det innebär i slutet. Vi har 
en spännande trupp som har 
framtiden för sig. Jag tror vi 
kan bli riktigt vassa nästa år, 
avslutar Jonathan Lindström 
som själv visade att formen är 
i antågande.

AIF redde ut stormen på 
Nysätra och hade om mar-
ginalerna varit på rätt sida 
kunnat avgöra i någon av de 
farliga omställningarna där 
Michael Hintze och Mar-
tin Rundqvist hotade flera 
gånger. Men vi minns också 
att Markus Hedberg fick räd-
da på mållinjen när det osade 
som mest.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Stark insats av Ahlafors

Div 2 Västergötland södra 
dam
Sjömarken – Skepplanda 0-2
Mål SBTK: Amanda Errind 2. Match-
ens kurrar: Matilda Errind 3, Andrea 
Lindgren 2, Sandra Augustsson 1.
Kindaholm – Lödöse/Nygård 
1-0 (0-0)

Div 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar AIF: Markus Hed-
berg 3, Shkar Nawzad 2, Jonathan 
Lindström 1.

Vänersborgs FK 17 26 36
Kortedala IF 17 20 35
Skoftebyns IF 17 17 33
Gunnilse IS 17 24 31
Ahlafors IF 17 12 29
Lunden ÖBK 17  3 27
Säffle FF 17   -3 23
Vänersborgs IF 17 -3 20
Stångenäs AIS 17 -18 18
Kärra KIF 17 -14 15
IK Arvika 17 -31 12
Kungshamn 17 -33 11

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Herrljunga 1-2
Mål SBTK: Christian Rönkkö. Match-
ens kurrar: Mikael Maliniemi 3, Oscar 
Frii 2, Tobias Ottosson 1.

Dardania 17 19 42
Skepplanda 17 21 38
Främmestad 16 20 34
Sandared/Sjömarken 17 7 26
Östadkulle 17 0 24
Mariedals IK 17  15 23
Sparsrörs AIK 16   -2 20
Säven/Hol 17 -7 20
Herrljunga 17 -7 17
Sollebrunns AIK 17 -3 13
Hedareds BK 17 -28 12
Stora Mellby SK 17 -35 8

Div 6 D Göteborg
Fotö – Nol IK 0-6 (0-3)
Mål NIK: Bojan Ilic 5, Jesper Garvetti 
1. Matchens kurrar: Bojan Illic 3, 
Jonny Stenström 2, Niklas Koppel 1. 

Älvängen – Nödinge 6-1
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 3, Felix 
Rudin, Tim Webster, Oscar Gärdeus. 
Matchens kurrar ÄIK: Niklas Ahlbom 
3, Felix Rudin 2, Johan Parinder 1. 
Mål NSK: Andreas Ljungberg. Match-
ens kurrar NSK: Kristoffer Glasö 3, 
Ahmed Sheik 2, Wshyar Kotani 1.

Nol 14 41 37
Lundby IF 14 24 29
Finlandia/Pallo 13 21 29
Hälsö BK 13 16 23
Neutrala IF 14 -8 23
Älvängen 14  32 21
Nödinge 14    3 19
Bosna IF 14 -3 17
Fotö GOIF 14 -29 10
Hålta IK 13 -45 6
Santos Cruzazul 13 -52 2

Division 6 Trollhättan
Trollhättans IF – Lödöse/Ny-
gård 3-3 (1-0)
Mål LNIK: Niklas Rydin, Jonathan 
Svensson, Marcus Jigfelt.

Division 7C Göteborg
Diseröd – Surte IS 2-2
Mål SIS: Jonas Brolin, Andreas 
Werder. Matchens kurrar: Lasse 
Karlsson 3, Ömer Yaspian 2, Jonathan 
Pusterli 1.

FOTBOLL

Div 2 Västergötland södra dam
Sjömarken – Skepplanda 0-2 (0-0)

FOTBOLL

Div 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 0-0

FOTBOLL

Bojan femmålsskytt när Nol vannFOTÖ. Nols kvicksilver, 
Bojan Illic, är hetare än 
någonsin.

Den rappe anfallaren 
svarade för ett äkta 
hattrick när Fotö kros-
sades i fredags kväll.

 Totalt blev det fem 
fullträffar och Nol går 
mot en klar serieseger.

Nol rycker i topppen av di-
vision 6 D Göteborg. Sam-
tidigt som den tolfte vinsten 

säkrades kryssade Finlan-
dia-Pallo mot bottenlaget 
Santos Cruzazul. Avståndet 
till tvåan Lundby är nu åtta 
poäng. Finlandia-Pallo är på 
samma avstånd, men har en 
match mindre spelad.

Nol spelar för tillfället 
också som suveräna seriese-
grare och har i formstarke 
Bojan Illic en riktig match-
vinnare.

På 36 minuter i första 
halvlek mot Fotö gjorde han 
tre mål, varav det sista en 
frisparkskanon.

– Bojan var på riktigt 
spelhumör och gjorde mål 
på alla sätt. Frisparken var 
snygg, en bredsida i gaveln 
från fem meter utanför 
straffområdet, berättar trä-
nare Peter Karlsson som 
var mycket nöjd med vad 
han fick se.

– Killarna gör en gedigen 
insats trots att vi fick mini-
malt med tid till förberedel-
se. Matchen började halv sju 
och vi var på plats tio minu-
ter före avspark. 

På lördag kan Nol skaffa 

sig ett drömläge, då Finlan-
dia-Pallo gästar Elon Arena.

– Nu hade vi flyt med 
resultaten i helgen och kan 
vi ta full pott mot Finlandia 
så har vi ett minst sagt bra 
utgångsläge. Det gäller dock 
att behålla fokus och vara 
ödmjuk, men visst ser det 
väldigt bra ut, säger Peter 
Karlsson. 

Nol har samtliga spelare 
tillgängliga, inga nya skador 
eller avstängningar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Fotö GOIF – Nol IK 0-6 (0-3)

FOTBOLL

Bojan Illic gjorde fem mål 
borta mot Fotö, varav tre i 
första halvlek. 

Seger nummer 13 för SBTK:s damer
SJÖMARKEN. Sjömar-
ken stod emot länge 
och var ytterst nära ett 
ledningsmål.

Det dröjde till match-
minut 70 innan Skepp-
landas damer lön för 
mödan.

Bortavinsten var ändå 
till sist rättvis.

Skepplanda tog seger num-
mer 13 i söndags, men 
den satt ganska långt inne. 
Amanda Errind gjorde sitt 
första av två mål när 20 mi-
nuter återstod. Hemmalaget 
försökte jaga ikapp, men 
straffades tio minuter se-
nare. 2-0 speglade trots allt 
matchen väl.

– Sjömarken försöker 
spela boll som vi och släp-
pa på ett tillslag. De gjorde 
bra motstånd, men vi var lite 

bättre på flera positioner, 
säger SBTK-tränaren Stig 
Persson.

Skepplanda möter när-
mast jumbon Alingsås hem-
ma på lördag och tvåan 
Borås GIF stöter på Lödö-
se-Nygård.

– Jag tror att Borås kan få 
problem. Lödöse-Nygård är 
ruskigt starka på hemmap-
lan, säger en hoppfull Stig 
Persson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Andrea Lindgren hade en bra 
dag mot Sjömarken.

 Lagkapten Jonathan Lindström kunde äntligen spela 90 minuter utan några större känningar. AIF stod  
 emot Skoftebyn och ”vann” en pinne på Nysätra efter 0-0. Jonny Kummander (infälld) gjorde ett piggt  
 inhopp i andra halvlek. 

TROLLHÄTTAN. Mållösa matcher behöver inte vara 
mindre underhållande.

Det visade Skoftebyn och Ahlafors IF på Nysätra.
Matchen var dramatisk på många sätt och egent-

ligen var det bara målen som saknades.
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FOTBOLL I ALE

Fre 5 sept kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Kortedala

Lör 6 sept kl 14.00
Surte IP
Surte – Rödbo

Lör 6 sept kl 15.00
Nolängen
Nol – Finlandia

Lör 6 sept kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Alingsås KIK

Sön 7 sept kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Lundby



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

Match på Vimmervi
Söndag 7 september kl 17:00

Nödinge SK – Lundby IF
Div 6D

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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Match på Vimmervi
Söndag 7 september kl 17:00

Nödinge SK – Lundby IF
Div 6D

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
KOM UPP TILL VIMMERVI 

”knattefotboll” födda 2008
2 sept kl 18:00 

NÖDINGE– SÅ KLART

Aktiviteter:
Måndagar med start 8/9 kl 16.30-19
i Älvängenskolan. 
Barngymnastik för flickor och pojkar. 

 4-år 16.30-17.20. Anmälan  
Sofie tel 0703-91 11 24
 5 år 17.20-18.10. Anmälan      
Iréne tel 0706-82 21 84
 6 år 18.10-19.00. Anmälan    
Iréne tel 0706-82 21 84

OBS! Ett fåtal platser kvar!

Tisdagar med start 9/9 kl 20-21
i Älvängens kulturhus
Vuxen medelgympa med styrka. 
20-21 Anmälan Inger tel 74 61 13
Finns plats!

Onsdagar med start 10/9 kl 18-19 
i Älvängenskolan.
Fristående redskap och trampet för 
flickor och pojkar. 

 7 år och uppåt 18-19 Anmälan                  
Johanna tel 0761-711 611

OBS! Ett fåtal platser kvar!

Anmälan till alla barn- och 
ungdomsgrupper görs till respektive 
ledare (behöver inte göras för 
de barn som har deltagit under 
vårterminen 2014).

Intresserad av att bli ledare?
Kontakta Iréne på 0706-82 21 84

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

Gymnastiken börjar åter vecka 37.
Avgift barngrupper 4-6 år 300:-/termin,

 7 år och uppåt 300:-/termin. 
Vuxengrupper 300:-/termin 1 pass/vecka

Vi ses!
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Nu kör vi igång höstens 
kurser i Linedance!
Söndagar Älvängen Folkets hus, start 21 sept
Prova-på söndagen den 14 sept kl.15.30 
Grundkurs/nybörjare 15.30–17.00
Nivå 1 17.15–18.45, Nivå 2–3 19.00–20.30

Fredkullasalen, Kungälv  
Nivå 1 måndagar kl.18.30-20.00 start 22 sept
Grundkurs/nybörjare torsdagar kl.18.30-20.00 start 25 sept 
Prova-på torsdagen den 18 sept kl. 18.30

Dansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se

I samarbete med:

ALE. Västrallyt drog in 
i Ale på lördagsförmid-
dagen.

Tyvärr gjorde regnet 
det också.

Trots det blev det en 
publikfest, inte minst 
i området runt Alafors 
och Älvängen.

Västrallyts tre första speci-
alsträckor var förlagda till 
Ale med Älvbygdens MK 
som arrangör. Många ideella 
krafter hade engagerats som 
funktionärer.

– Det fungerade kanon 
och vägarna höll förvånans-
värt bra trots allt regn. 179 
bilar kom till start, förklarar 
ÄMK:s Leif Kärnede.

Specialsträckorna som av-
verkades i Ale gick på Torp-
vägen, från Vikadamm till 
Alafors gamla fabriker, på 
Burhultsvägen mellan Ryd 
och Kollanda samt sträckan 
Sålanda-Skogstorp-Anten.

– Mest publik var det nog 
på sträckan som gick från 
Vikadamm till Alafors. Det 
blev en rallyfest trots allt, sä-
ger Leif Kärnede.

Mats Adielsson, Göte-
borgs MF, tog hem totalse-
gern i sin Mitsubishi. Vid sin 
sida hade han Peter Kurten, 
ÄMK, som kartläsare.

Av ÄMK:s ekipage place-
rade sig Markus Börjesson/
Anders Kärnede högst upp 
i resultatlistan. Det blev en 
slutlig 14:e plats totalt.

I klassen C-förare 2 WD 
knep Conny Andersson/
Cerry Olsson bronset i en 
Volvo 940.

JONAS ANDERSSON

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Rallyfest!

Segrade i Västrallyt 2014 gjorde Mats Adielsson, Göteborgs MF, med Peter Kurten, ÄMK, som kartläsare. Här är ekipaget på väg att 
gå i mål på den första specialsträckan vid Alafors gamla fabriker. 

Bäste ÄMK-are blev Markus 
Börjesson med Anders Kär-
nede vid sin sida. Det blev en 
14:e plats i det totala sam-
mandraget.

Folk trotsade regnet för 
att ta del av rallyfes-
ten. Här får åskådarna se 
Mattias Lindberg/Marcus 
Bengtsson, Vänersborgs 
MK, fara fram.

På kant. Stefan Helin/Joakim Sjöberg från Tibro MK fick bekym-
mer strax före målgång på den första specialsträckan.



vs
KORTEDALA IF

Fredag 5 sep  kl 18.15
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

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

Bli medlem nu, då ingår medlemsskap även för nästa år 2015.
Kontakta oss för mer information: Kansli: 0303-33 60 33
E-post: info@alegk.se.

Citat från gästspelare:
”Rolig och varierande bana”, ”Trevlig bana som jag gärna spelar igen”,
”Njöt av hela rundan”, ”Naturskön och välskött bana”
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Tror du att

är bra för
föreningslivet?

TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

ALE

- Älska handboll

Startar i oktoberBoll & Lek

NU ÄR HANDBOLLEN IGÅNG 
Kolla på vår hemsida för träningstider 

www.laget.se/alehf

Ale HF har årsmöte 2/10 kl 19.00 på Forsvallen

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK var överlägsna i der-
byt på Älvevis konst-
gräsmatta.

Niklas Ahlbom var 
matchens förgrundsfi -
gur med sina tre mål.

Segern innebar dess-
utom att ÄIK passerade 
NSK i tabellen.

Redan efter åtta minuter var 
ställningen 2-0. Hemma-
laget började i ett rasande 
tempo och Nödinge hängde 
inte med i svängarna. Nik-
las Ahlbom sprang sönder 
gästernas försvar och det var 
bud på 3-0 fl era gånger om.

– Sedan kommer en peri-
od när vi bjuder in Nödinge 

i matchen. Vi går ner oss för 
att mot slutet av halvleken ta 
tillbaka initiativet igen, för-
klarar ÄIK-tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

3-0 kom i den 38:e minu-
ten genom Niklas Ahlbom 
som i den andra halvleken 
fullbordade sitt hattrick. 

– Han är ett ständigt hot 
med sin snabbhet, säger Er-
iksson.

Nödinge var bleka och 
vikarierande ÄIK-målvak-
ten Kenny Lorentsen fi ck 
en lugn lördagseftermiddag. 
Nollan spräcktes emellertid 
i den 89:e minuten när An-
dreas Ljungberg fastställde 
slutresultatet till 6-1.

Älvängen har börjat klätt-
ringen uppåt i tabellen. På 
lördag väntar Fotö borta och 
därefter stundar nytt derby 

då serieledande Nol IK gäs-
tar Älvevi. Förhoppningsvis 
lockar det mötet betydligt 
fl er åskådare än vad som var 
fallet i lördags. Endast ett 
30-tal åskådare kom för att 
ta del av ÄIK:s uppvisning.

JONAS ANDERSSON

Jubel i ÄIK-lägret efter ett av lagets sex mål mot NSK.

Niklas Ahlbom var matchens 
lirare.

ÄIK överlägsna i derbyt

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Nödinge SK 6-1 (3-0)

FOTBOLL
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vs
KORTEDALA IF

Fredag 5 sep  kl 18.15
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

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

Bli medlem nu, då ingår medlemsskap även för nästa år 2015.
Kontakta oss för mer information: Kansli: 0303-33 60 33
E-post: info@alegk.se.

Citat från gästspelare:
”Rolig och varierande bana”, ”Trevlig bana som jag gärna spelar igen”,
”Njöt av hela rundan”, ”Naturskön och välskött bana”
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Tror du att

är bra för
föreningslivet?

TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

ALE

- Älska handboll

Startar i oktoberBoll & Lek

NU ÄR HANDBOLLEN IGÅNG 
Kolla på vår hemsida för träningstider 

www.laget.se/alehf

Ale HF har årsmöte 2/10 kl 19.00 på Forsvallen

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK var överlägsna i der-
byt på Älvevis konst-
gräsmatta.

Niklas Ahlbom var 
matchens förgrundsfi -
gur med sina tre mål.

Segern innebar dess-
utom att ÄIK passerade 
NSK i tabellen.

Redan efter åtta minuter var 
ställningen 2-0. Hemma-
laget började i ett rasande 
tempo och Nödinge hängde 
inte med i svängarna. Nik-
las Ahlbom sprang sönder 
gästernas försvar och det var 
bud på 3-0 fl era gånger om.

– Sedan kommer en peri-
od när vi bjuder in Nödinge 

i matchen. Vi går ner oss för 
att mot slutet av halvleken ta 
tillbaka initiativet igen, för-
klarar ÄIK-tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

3-0 kom i den 38:e minu-
ten genom Niklas Ahlbom 
som i den andra halvleken 
fullbordade sitt hattrick. 

– Han är ett ständigt hot 
med sin snabbhet, säger Er-
iksson.

Nödinge var bleka och 
vikarierande ÄIK-målvak-
ten Kenny Lorentsen fi ck 
en lugn lördagseftermiddag. 
Nollan spräcktes emellertid 
i den 89:e minuten när An-
dreas Ljungberg fastställde 
slutresultatet till 6-1.

Älvängen har börjat klätt-
ringen uppåt i tabellen. På 
lördag väntar Fotö borta och 
därefter stundar nytt derby 

då serieledande Nol IK gäs-
tar Älvevi. Förhoppningsvis 
lockar det mötet betydligt 
fl er åskådare än vad som var 
fallet i lördags. Endast ett 
30-tal åskådare kom för att 
ta del av ÄIK:s uppvisning.

JONAS ANDERSSON

Jubel i ÄIK-lägret efter ett av lagets sex mål mot NSK.

Niklas Ahlbom var matchens 
lirare.

ÄIK överlägsna i derbyt

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Nödinge SK 6-1 (3-0)
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa krigar om seriese-
gern i division fem, men 
fi ck en rejäl snyting i 
fredags kväll.

Förlust hemma mot 
Herrljungal.

– Slarv och kanske lite 
underskattning, funde-
rar Markus Samuelsson, 
målvakt och lagkapten 
för de gulsvarta.

När det gällde som mest vi-
sade SBTK upp sin sämsta 
sida. Koncentrerat och fo-
kuserat innan avspark, men 
slarvigt och naivt när match-
en väl börjat. 0-1 kom efter 
en knapp kvart och var en 
följd av att hemmaförsvaret 
inte lyckats rensa undan. 
Christian Rönkkö kvit-
terade tio minuter senare, 
men lyckan blev kortvarig. 
1-2 kom redan innan halv-
timmen var spelad och sen 
jagade Skepplanda febrilt en 
kvittering.

– Tobias Ottosson 
hade ett jätteläge i slutet av 
matchen, men deras målvakt 
räddade på ett osannolikt 
sätt. Vi skapade tillräckligt 
med chanser för att ta po-
äng, men hade inte margina-
lerna på vår sida. Dessutom 
sprang vi offside alldeles för 
mycket. Det var en svidande 
förlust, men vi får ta nya tag 
och revanschlust lär inte sak-
nas fram över, säger Markus 
Samuelsson.

Tränare Jonas Anders-

son menade att Herrljunga 
lyckades lura Skepplanda i 
fällan.

– De fi ck matchen precis 
dit de ville och lyckades dra 
ner tempot. Sedan saknade 
vi kvalitet idag och under-
presterade i fl era olika mo-
ment, då är vi inte bättre än 
så här.

Tur i oturen var att Främ-
mestad som utmanar om 
framför allt andraplatsen 
kryssade mot Mariedal. Det 
gör att Skepplanda med en 
match mer spelad har fyra 
poäng tillgodo på Främmes-
tad. På fredag väntar just 
Mariedal borta för SBTK.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu kör vi igång innebandysäsongen 14/15 i 
Skepplanda. Vi önskar alla våra gamla och nya 
medlemmar välkomna ner till våra träningar.
Lag Träningstid
Veteraner söndagar  20.00-22.00
Herrlaget måndag och onsdag 20.30-22.00
Damlaget tisdag och onsdag  20.30-22.00
Flickor 99-02 tisdag och torsdag  19.00-20.30
Flickor 03-04 onsdag  16.30-17.45 
 fredag  16.00-17.30
Pojkar 99-01 måndag och onsdag  19.00-20.30
Pojkar 02 tisdag  17.30-19.00  
 torsdag  17.30-19.00
Pojkar 03 måndag  17.30-19.00 
 torsdag  17.30-19.00
Pojkar 04-05 onsdag  17.45-19.00 
 fredag 17.30-19.00
Barn 06-07 söndag  10.00-11.30
Barn 08-09 söndag  09.00-10.00

Ni är hjärtligt välkomna ner och ha roligt tillsammans med oss.  
Mer information på www.laget.se/skaribk där finner ni kontakt- 
uppgifter till samtliga ledare. För övriga frågor kontakta ordförande  
Ann-Sofie Yverås på mobilnummer 0736-79 31 30.

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN
Division 2 södra dam

LÖRDAG 6 SEPTEMBER 
KL 15.00

SKEPPLANDA BTK
 – ALINGSÅS KIK

Skänker pris till bästa spelare

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Thn Syrianska FK
Lördag 6/9 kl 12.00 på Alevi 

DAM

Lödöse/Nygård IK-
Borås GIF

Lördag 6/9 kl 15.00 på Tingevi

HÅLANDA. Med tre guld 
och totalt sju medaljer över-
träffade det Svenska Han-
dikappidrottsförbundet alla 
förväntningar på EM i Wa-
les.

Tre av medaljerna gick till 
Hålanda och Gunilla Wal-
lengren.

– Jag är supernöjd, säger 
Gunilla till lokaltidningen

Gunilla Wallengren for 
till Swansea i Wales med för-
hoppningen att ta en medalj. 
Resultatet blev bättre än så. 
I förra veckan kom hon hem 
från de brittiska öarna med 
tre plaketter i ryggsäcken – 
två silver och ett brons.

Silvermedaljerna kom på 
5 000 meter respektive 1 500 
meter. Bronset knep hon på 
400 meter. Utöver det place-
rade sig Gunilla Wallengren 
som fyra på 800 meter och 
blev sexa på 100 meter.

– Tiderna överlag är inget 
att skryta med, det var svåra 
förhållanden och motvind på 

upploppsrakan. Fokus låg på 
att få bra placeringar och det 
lyckades väldigt bra, säger 
en sprudlande glad Gunilla 
Wallengren som möttes vid 
hemkomsten på Landvetter 
av Per Carlsson från Bohus 
IF Friidrott.

– Jag är historisk eftersom 
jag är den första BIF-are att 
ta medalj på ett internatio-
nellt mästerskap.

Efter EM-avslutningen 
körde Gunilla ett internatio-
nellt storlopp i Birmingham, 
i samband med Diamond 
League-tävlingarna där. 
Hålandas egen världsstjärna 
blev då trea på 1 500 meter.

– Nu ska jag njuta av 
framgångarna och samti-
digt sätta mig ned med Per 
Carlsson och blicka framåt. 
Förhoppningsvis blir det ett 
samarbete med sikte på Pa-
ralympics i Rio, avslutar Gu-
nilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Tre medaljer, två silver och ett brons, blev facit för Gunilla Wal-
lengren på EM i Wales.

Tre medaljer 
till Wallengren

NUMMER 32         VECKA 36| 35SPORT

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

Svidande förlust för SBTK
Herrljunga 
snöt samt-
liga poäng

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Herrljunga 1-2 (1-2)

FOTBOLL

Markus Samuelsson, målvakt 
och lagkapten i Skepplanda 
som gick på pumpen hemma 
mot Herrljunga.
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Surte värvar tungt
BOHUS. Surte Bandy-
klubb har i dagarna 
presenterat två tunga 
nyförvärv.

Olle Hultqvist, mitt-
fältare från Gais och 
Jonas Tell, vass avslu-
tare från IFK Motala har 
anslutit till truppen.

I veckan inleddes 
arbetet med att spola is 
i Ale Arena.
Försäsongsträningen är inne 
i en intensiv fas och Surte 
BK som i år gör sin andra 

säsong i bandyallsvenskan 
efter återtåget har förstärkt 
truppen ytterligare.

Först presenterades anfal-
laren Jonas Tell, 21, som för-
ra året gjorde 12 mål för IFK 
Motala och sedan bekräfta-
des att nedlagda Gais skickli-
ge mittfältare Olle Hultqvist 
bestämt sig för att spela i 
Surte. Med honom kommer 
fl era års elitserierutin. I mit-
ten på september ska isen 
ligga blank i Ale Arena.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Idylliska Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth ★★★ 
Besök Barth, den charmiga lilla 
staden belägen vid Östersjöns 
brusande vågor, med ett väl-
bevarat centrum från medel-
tiden och dessutom en trevlig 
hamnpromenad. Härifrån har 
du dessutom goda möjlighe-
ter för spännande utflykter till 
bl.a. hansastaden Stralsund 
(31 km), som har en välbeva-
rad stadsmur och som samti-
digt är porten till den populära 
semesterön Rügen med sin 
vackra och särpräglade natur, 
och här kan du också se Hitlers 
enorma semestertillhåll: Koloss 
von Prora (72 km).

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
7/9-28/12 2014.

 1.049:- 
1.849:- 

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

         Pommernhotel Barth

i Stralsund: 31 km. 
i S

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Den engelska korsvirkeskrogen
är från 1908 och ligger vid stranden och Nysted Nor med karaktäris-
tiska skorstenar, vita staket, öppen spis, äppleträd och trädgård.  

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Onsdagar, tors-
dagar och fredagar t.o.m 12/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år gratis
2 barn 3-5 år á 399:- 
2 barn 6-14 år ½ priset
Max. 2 extrasängar

Mysigt hotell i Skåne

Upplev den lilla oasen Åkerbergs Hotell som ligger norr om 
Bosjökloster. Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller 
inte en utflykt till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst: Fredagar t.o.m. 19/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

3 dagar i Höör

449:- 

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

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

 Mimers Hus - Kungälv
Bilj: Ticnet.se Tel: 0771 70 70 70

Ev. kvarvarande biljetter på arenan 1 tim innan konsert

 EXTRA - Torsdag 25 september kl 19.30 - EXTRA
 Lördag 20 september kl 19.30

SLUTSÅLT!

GÖTEBORG. Göteborgs-
Operan fyller 20 år.

Som ett led i jubi-
leumsfi randet har 
Kristina från Duvemåla 
premiär den 25 oktober.

I ensemblen återfi nns 
två unga talanger från 
Ale – Ester Sandnil, 7 
år från Nödinge, och 
Amanda Andersson, 13 
år från Älvängen.

Nedräkningen har börjat in-
för musikalen Kristina från 
Duvemåla som har premiär 
på GöteborgsOperan lagom 
till husets 20-årsjubileum. 
Urpremiären skedde i Mal-
mö 1995. Därefter spelades 
musikalen på Göteborgs-
Operan och på Cirkus i 
Stockholm under åren 1995-
99 och sågs av över en miljon 
människor.

Kristina från Duvemåla 
var den första musikal som 
spelades på den då nya Göte-
borgsOperan, med premiär 
1996 och är den mest fram-
gångsrika i sitt slag som spe-
lats i huset.

– När GöteborgsOpe-
ran nu fi rar 20-årsjubileum 
känns det fantastiskt att 
kunna presentera Kristina 
från Duvemåla igen med en 
ny generation artister, säger 
Stephen Langridge, konst-
närlig ledare opera/drama på 
GöteborgsOperan.

Bland den nya generatio-
nens artister som har en pre-
miär att se fram emot senare 
i höst märks Ester Sandnil, 
Nödinge, och Amanda An-

dersson, Älvängen. Tjejerna 
ingår i de barnlag, tre till an-
talet, som kommer att turas 
om att stå på GöteborgsO-
perans scen vid de föreställ-
ningar som är inplanerade.

– Det ska bli kul. För 
mig blir det första gången 
som jag uppträder på Gö-
teborgsOperan, säger Ester 
Sandnil som efter två så kall-
lade auditions blev uttagen 
att ingå i ensemblen.

– Mina två mostrar är 
operasångerskor, så sången 
och musiken fi nns i blodet, 
säger Ester som till vardags 
sjunger i kyrkokören hemma 
i Nödinge.

Amanda Andersson har 
sjungit i GöteborgsOperans 
barnkör i fl era år och hade 
en av huvudrollerna i Lasse-
Majas Detektivbyrå tidigare 
i år.

– Jag ser jättemycket fram 
emot att få spela med i Kris-
tina från Duvemåla och upp-
träda tillsammans med alla 

duktiga artister, säger Aman-
da till Alekuriren.

I februari 2012 hade 
Kristina från Duvemåla ny-
premiär på Svenska Teatern 
i Helsingfors. Rollen som 
Kristina gjordes av Ma-
ria Ylipää, Karl-Oskar av 
Robert Noack, Ulrika av 
Birthe Wingren och Robert 
av Oskar Nilsson. Lars Ru-
dolfsson regisserade. Sam-
ma team och huvudrollsin-
nehavare kommer att göra 
uppsättningen i Göteborg 
och Stockholm.

JONAS ANDERSSON

Ester och Amanda tar
plats på GöteborgsOperan

Ester Sandnil, från Nödinge, och Amanda Andersson, från Äl-
vängen, finns med i ensemblen för Kristina från Duvemåla.

Benny Andersson har gjort 
musiken till Kristina från Du-
vemåla.

Skepplanda-Hålanda 
SPF startade upp höstaktivi-
teterna den 28 augusti med 
sedvanligt månadsmöte. Ett 
bejublat framträdande stod 
Thorsten Johansson och 
Kent Carlsson för, som 
avslutning bjöd de på två 
annorlunda magdansare.

Efter uppträdande och 
information om kommande 
aktiviteter serverades goda 
smörgåsar och kaffe. Mötet 
avslutades i vanlig ordning 
med lottdragning och en del 
blev extra lyckligt lottade. 
Nästa möte är det sillsexa. 
Då krävs anmälan senast den 
21 september.

Månadsmöte i 
Skepplanda

SPF Alebygden upplevde 
en fantastisk fredagsvand-
ring i Staby Kärna. Star-
kes torp är en liten idyll där 
Gunnar Andersson från 
Staby gjort ett fantastiskt 
arbete med att iordningställa 
torpet. I gruvan bröts kvarts 
från 1950 till 1952 av fyra 
starka män.

Sigrid Pettersson, född 
i Staby, guidade oss och 
berättade om gruvan och 
torpet.

Vädret var vackert.

Fantastisk
fredagsvandring

 SPF-are på fredagsvandring 
 i Staby Kärna. 
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 Söndag 7 sept kl 15.00

 Söndag 7 sept kl 18.00
Onsdag 10 sept kl 19.00

Entré 80 kr  

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 13 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(Carlmarks väg 4)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

STARRKÄRR. I lördags 
var det dukat till fest i 
Starrkärr.

Prästalunds hem-
bygdsgård fi rade 
70-årsjubileum.

Ett 60-tal personer 
kom för att ta del av 
gemenskapen.

Med sin vackra grönska 
och idylliska miljö utgör 
Prästalund ett av Ales för-
nämsta utfl yktsmål, ett 
smultronställe värt att lyfta 
fram. I 70 år har platsen va-
rit en mötesplats i olika sam-
manhang.

– Några har kanske varit 
här och vandrat bland vit-
sipporna på våren, andra har 
minnen från midsommar 
eller så har man lyssnat på 
sång och musik i andra sam-
manhang. Hur som helst är 
det väldigt många människor 
som har speciella minnen 
härifrån, förklarade Inga-
Britt Karlbom, ordförande 
i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, när hon höll 
sitt högtidstal i samband med 
lördagens 70-årsfest.

Karlbom tog tillfället i 
akt att lyfta fram några av 
alla de eldsjälar, som genom 
åren lagt ner åtskilliga ideel-
la arbetstimmar i Prästalund. 
Hon nämnde bland andra 
Inga-Britt Karlsson och 
Gerhard Andersson som 
varit aktiva i hembygdsfören-
ingen sedan 1973.

– Det fi nns dock en person 

som varit med ännu läng-
re. Det är Paul Olsson som 
suttit med i styrelsen sedan 
1969, sade Inga-Britt.

Paul Olsson, som fanns 
på plats i folkvimlet, fi ck en 
rungande applåd.

Bygdespelet ”Sockenstäm-
man” visades 
på storbilds-
skärm, en po-
ängpromenad 
hade arrange-
rats dagen till 
ära och slutli-
gen bjöds det 
på mat samti-
digt som det 
s e r v e r a d e s 
u n d e r h å l l -
ning av trion 
Jan Alberts-
son, Len-
nart Thor-
stensson och 
L a r s - E r i c 
Frendberg . 
Det blev på 
alla sätt en 
gemytlig och 
minnesvärd 
lördagsefter-
middag.

Centerpartiet vill att Sverige ska fortsätta 
vara ledande i den gröna omställningen. 
Det jobbar Centerpartiet för såväl i Ales 

kommun som i riksdag. Därför är vi väldigt 
glada över att Alliansregeringen kommer att 
prioritera miljön om vi får fortsatt mandat att 
regera Sverige efter den 14 september. Det en 
seger för Centerpartiet – Alliansens gröna röst. 
Vår miljöpolitik är tillväxtvänlig, den tillåter 
människor att bo i hela landet och den jagar 
utsläppen istället för bilarna. Vi vill storsatsa på 
att göra Sverige till ett miljöbilsland. Det är en 
satsning som vilar på tre ben. För det första så 
ska ett bonus/malus-system införas som ger en 
rejäl miljöbonus till alla som köper nya miljöbi-
lar. Miljöbonusen bekostas genom en avgift på 
de nya bilar som släpper ut mest. För det andra 
vill vi inrätta ett investeringsstöd för uppföran-
de av upp till 10 000 nya ladd-stolpar. För det 
tredje så ska supermiljöbilspremien förstärkas 
kraftigt och förlängas, så att alla som köper en 
el- eller ladd-hybrid får en kraftfull rabatt.

Det är dags att vi skapar bättre förutsätt-
ningar för miljöbilar i Ale och därför vill vi se 
minst en bigasstation i Ale och betydligt fl er 
laddstolpar för elbilar

Sedan 2006 har andelen förnyelsebar energi 
i Sverige ökat med åtta procentenheter till över 
50 procent. De senaste 25 åren har utsläppen 
minskat med 23 procent medan vår BNP har 
ökat med 60 procent. Det är ett bevis på att 
Centerpartiets politik ger resultat för miljön 
och på att tillväxt går att förena med en hållbar 
framtid. Något som V och MP vägrar att 
förstå.

Elena Fridfelt
Kommunfullmäktigekandidat (C) 

Annika Qarlsson
Riksdagskandidat (C)

För att möta efterfrågan i hela kommu-
nen, på såväl boende som verksamheter, 
behöver vi tydliga strategier för var och 

hur vi utvecklar kommunen. Under 2013 
ökade invånarna med 232 personer och i dag 
bor cirka 28 074 personer i Ale kommun. Ge-
nom detta är Ale redan på god väg mot målet 
att befolkningen i kommunen ska vara 30.000 
invånare år 2018.

För att möta de behov, som många invåna-
re har, krävs planering inom en rad områden 
i kommunens verksamheter. Flera stora 
samhällsbyggnadsprojekt pågår i Ale nu och 
planeras i framtiden för att ge våra medborga-
re ännu bättre möjligheter och förutsättningar 
att leva och verka i Ale.

Vår landsbygd är en av våra största tillgång-
ar. Vi har fi skrika och välbesökta sjöar och 
skyddande skogspartier. De som vill bo med 
naturen inpå knutarna ska få göra det. För att 
göra det möjligt är bredbandsutbyggnad med 
fi ber något som ska komma alla till del. 

I Ale ska man också kunna göra boendekar-
riär. Vi vill ha bostäder för alla stadier i livet. 
Exempelvis vill vi bygga centrumnära bostäder 
med gångavstånd till butiker och pendel för 
äldre personer, som upplever sin villa och 
trädgård för stor och betungande.

Ale har två huvudorter, Älvängen och 
Nödinge. Båda dessa orter måste utvecklas för 
att vi ska kunna leva upp till vårt mål på 1,5% 
i årlig befolkningstillväxt. Det är de orter som 
vi räknar med kommer att ha starkast tillväxt 
framöver och därför vill vi att handeln foku-
seras där. Vi kommer att arbeta för trygga, 
trivsamma och levande centrum dygnet runt. 
Våra centrum ska ha blandad bebyggelse av 
bostäder och butiker. För att skapa levande 
centrum planerar vi också för att det ska fi nnas 
trivsamma gröna miljöer att vistas i. 

Våra pendelstationer ska vara länken 
mellan storstaden och våra orter. Det ska 
kännas välkomnande att komma hem till Ale. 
Vi ska kunna ha möjlighet att uträtta ärenden, 
beställa mat, handla mm på väg till och från 
pendeln. Tillsammans förbättrar vi Ale!

Maj Holmström (M)

En röst på Centerpartiet 
ger resultat för miljönAle växer!

70-årsjubileum i Prästalund

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Jan Albertsson, Lars-Eric Frendberg och Lennart Thorstensson svarade för underhållningen när 
Prästalunds hembygdsgård 70-årsjubilerade i lördags.

 Hugo Wallberg från 
 Älvängen tog del av poäng- 
 promenaden. 

Ordföranden i Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening, Inga-Britt 
Karlbom, och kyrkoherde Björn Nilsson såg ut att trivas.

Ale är en av de tryggaste kommunerna 
runt Göteborg, men det fi nns platser 
och tider då otryggheten infi nner sig. 

Särskilt resecentrum i Älvängen, nattetid, 
har av många upplevts som alldeles för 
otryggt. Känslan av att inte våga gå ut på 
vissa tider av dygnet, eller att kanske inte ens 
våga ta tåget till ett restaurangbesök i stan, 
är som att vara fånge i sitt eget hem. Detta 
ska aldrig accepteras i Ale.

Moderaterna har gjort mycket för 
att öka tryggheten i Sverige. Några av 
förändringarna de senaste 8 åren är skärpta 
straff för våldsbrott, mer resurser till 
domstolarna och kriminalvården, samt fl er 
poliser. Idag har vi ca 20 000 poliser, 2500 
fl er än 2006.

Ett av våra förslag för ökad trygghet 
är att vi vill öka polisens närvaro i Ale. Vi 
tycker att det är olyckligt att polisstationen 
försvann och vi vill arbeta för att få tillbaka 
den. 

Vi vill ha mer kameraövervakning i otryg-
ga områden. Självklart måste en avvägning 
göras mellan fi lmade personers integritet 
och behovet av att övervaka en plats, men 
vi anser att fördelarna med kameraövervak-
ningen är fl er än nackdelarna. Det kan bidra 
till bevisning vid brott, avskräcka från brott 
och öka känslan av trygghet.

Vi vill utveckla trygghetsvärdarnas roll på 
tåg och stationer. Idag åker de med tågen 
och rör sig i områdena kring stationerna. Vi 
vill utöka antalet trygghetsvärdar och öka 
tiden för deras insats. 

Vi vill också ge nattvandrarna bättre 
förutsättningar. Nattvandrarna, och trygg-
hetsvärdarna, gör ett fantastiskt bra arbete 
genom att röra sig i våra samhällen. Liv 
och rörelse bidrar till tryggheten och vi vill 
stödja alla de ideellt engagerade personer 
som nattvandrar så det blir lättare för dom 
att starta, och fortsätta, sin gärning. 

Tillsammans gör vi Ale tryggare!
Mikael Berglund (M)

Jan Skog (M)

Vi tänker satsa 
på tryggheten

lansforsakringar.se

Lennart Jansson Säljare Lantbruksförsäkring Liv och Pension 0521-27 31 31

Veronica Larsson Innesäljare Lantbruksmarknad
Johan Ekström Företags- och Lantbruksrådgivare, Bank

0521-27 30 34

0520-49 49 33

Vi hjälper  
dig med  
lantbrukets  
bank- och  
försäkrings- 
lösningar.
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Idylliska Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth ★★★ 
Besök Barth, den charmiga lilla 
staden belägen vid Östersjöns 
brusande vågor, med ett väl-
bevarat centrum från medel-
tiden och dessutom en trevlig 
hamnpromenad. Härifrån har 
du dessutom goda möjlighe-
ter för spännande utflykter till 
bl.a. hansastaden Stralsund 
(31 km), som har en välbeva-
rad stadsmur och som samti-
digt är porten till den populära 
semesterön Rügen med sin 
vackra och särpräglade natur, 
och här kan du också se Hitlers 
enorma semestertillhåll: Koloss 
von Prora (72 km).

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
7/9-28/12 2014.

 1.049:- 
1.849:- 

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

         Pommernhotel Barth

i Stralsund: 31 km. 
i S

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Den engelska korsvirkeskrogen
är från 1908 och ligger vid stranden och Nysted Nor med karaktäris-
tiska skorstenar, vita staket, öppen spis, äppleträd och trädgård.  

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Onsdagar, tors-
dagar och fredagar t.o.m 12/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år gratis
2 barn 3-5 år á 399:- 
2 barn 6-14 år ½ priset
Max. 2 extrasängar

Mysigt hotell i Skåne

Upplev den lilla oasen Åkerbergs Hotell som ligger norr om 
Bosjökloster. Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller 
inte en utflykt till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst: Fredagar t.o.m. 19/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

3 dagar i Höör

449:- 

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

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

 Mimers Hus - Kungälv
Bilj: Ticnet.se Tel: 0771 70 70 70

Ev. kvarvarande biljetter på arenan 1 tim innan konsert

 EXTRA - Torsdag 25 september kl 19.30 - EXTRA
 Lördag 20 september kl 19.30

SLUTSÅLT!

GÖTEBORG. Göteborgs-
Operan fyller 20 år.

Som ett led i jubi-
leumsfi randet har 
Kristina från Duvemåla 
premiär den 25 oktober.

I ensemblen återfi nns 
två unga talanger från 
Ale – Ester Sandnil, 7 
år från Nödinge, och 
Amanda Andersson, 13 
år från Älvängen.

Nedräkningen har börjat in-
för musikalen Kristina från 
Duvemåla som har premiär 
på GöteborgsOperan lagom 
till husets 20-årsjubileum. 
Urpremiären skedde i Mal-
mö 1995. Därefter spelades 
musikalen på Göteborgs-
Operan och på Cirkus i 
Stockholm under åren 1995-
99 och sågs av över en miljon 
människor.

Kristina från Duvemåla 
var den första musikal som 
spelades på den då nya Göte-
borgsOperan, med premiär 
1996 och är den mest fram-
gångsrika i sitt slag som spe-
lats i huset.

– När GöteborgsOpe-
ran nu fi rar 20-årsjubileum 
känns det fantastiskt att 
kunna presentera Kristina 
från Duvemåla igen med en 
ny generation artister, säger 
Stephen Langridge, konst-
närlig ledare opera/drama på 
GöteborgsOperan.

Bland den nya generatio-
nens artister som har en pre-
miär att se fram emot senare 
i höst märks Ester Sandnil, 
Nödinge, och Amanda An-

dersson, Älvängen. Tjejerna 
ingår i de barnlag, tre till an-
talet, som kommer att turas 
om att stå på GöteborgsO-
perans scen vid de föreställ-
ningar som är inplanerade.

– Det ska bli kul. För 
mig blir det första gången 
som jag uppträder på Gö-
teborgsOperan, säger Ester 
Sandnil som efter två så kall-
lade auditions blev uttagen 
att ingå i ensemblen.

– Mina två mostrar är 
operasångerskor, så sången 
och musiken fi nns i blodet, 
säger Ester som till vardags 
sjunger i kyrkokören hemma 
i Nödinge.

Amanda Andersson har 
sjungit i GöteborgsOperans 
barnkör i fl era år och hade 
en av huvudrollerna i Lasse-
Majas Detektivbyrå tidigare 
i år.

– Jag ser jättemycket fram 
emot att få spela med i Kris-
tina från Duvemåla och upp-
träda tillsammans med alla 

duktiga artister, säger Aman-
da till Alekuriren.

I februari 2012 hade 
Kristina från Duvemåla ny-
premiär på Svenska Teatern 
i Helsingfors. Rollen som 
Kristina gjordes av Ma-
ria Ylipää, Karl-Oskar av 
Robert Noack, Ulrika av 
Birthe Wingren och Robert 
av Oskar Nilsson. Lars Ru-
dolfsson regisserade. Sam-
ma team och huvudrollsin-
nehavare kommer att göra 
uppsättningen i Göteborg 
och Stockholm.

JONAS ANDERSSON

Ester och Amanda tar
plats på GöteborgsOperan

Ester Sandnil, från Nödinge, och Amanda Andersson, från Äl-
vängen, finns med i ensemblen för Kristina från Duvemåla.

Benny Andersson har gjort 
musiken till Kristina från Du-
vemåla.

Skepplanda-Hålanda 
SPF startade upp höstaktivi-
teterna den 28 augusti med 
sedvanligt månadsmöte. Ett 
bejublat framträdande stod 
Thorsten Johansson och 
Kent Carlsson för, som 
avslutning bjöd de på två 
annorlunda magdansare.

Efter uppträdande och 
information om kommande 
aktiviteter serverades goda 
smörgåsar och kaffe. Mötet 
avslutades i vanlig ordning 
med lottdragning och en del 
blev extra lyckligt lottade. 
Nästa möte är det sillsexa. 
Då krävs anmälan senast den 
21 september.

Månadsmöte i 
Skepplanda

SPF Alebygden upplevde 
en fantastisk fredagsvand-
ring i Staby Kärna. Star-
kes torp är en liten idyll där 
Gunnar Andersson från 
Staby gjort ett fantastiskt 
arbete med att iordningställa 
torpet. I gruvan bröts kvarts 
från 1950 till 1952 av fyra 
starka män.

Sigrid Pettersson, född 
i Staby, guidade oss och 
berättade om gruvan och 
torpet.

Vädret var vackert.

Fantastisk
fredagsvandring

 SPF-are på fredagsvandring 
 i Staby Kärna. 
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 Söndag 7 sept kl 15.00

 Söndag 7 sept kl 18.00
Onsdag 10 sept kl 19.00

Entré 80 kr  

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 13 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(Carlmarks väg 4)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

STARRKÄRR. I lördags 
var det dukat till fest i 
Starrkärr.

Prästalunds hem-
bygdsgård fi rade 
70-årsjubileum.

Ett 60-tal personer 
kom för att ta del av 
gemenskapen.

Med sin vackra grönska 
och idylliska miljö utgör 
Prästalund ett av Ales för-
nämsta utfl yktsmål, ett 
smultronställe värt att lyfta 
fram. I 70 år har platsen va-
rit en mötesplats i olika sam-
manhang.

– Några har kanske varit 
här och vandrat bland vit-
sipporna på våren, andra har 
minnen från midsommar 
eller så har man lyssnat på 
sång och musik i andra sam-
manhang. Hur som helst är 
det väldigt många människor 
som har speciella minnen 
härifrån, förklarade Inga-
Britt Karlbom, ordförande 
i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, när hon höll 
sitt högtidstal i samband med 
lördagens 70-årsfest.

Karlbom tog tillfället i 
akt att lyfta fram några av 
alla de eldsjälar, som genom 
åren lagt ner åtskilliga ideel-
la arbetstimmar i Prästalund. 
Hon nämnde bland andra 
Inga-Britt Karlsson och 
Gerhard Andersson som 
varit aktiva i hembygdsfören-
ingen sedan 1973.

– Det fi nns dock en person 

som varit med ännu läng-
re. Det är Paul Olsson som 
suttit med i styrelsen sedan 
1969, sade Inga-Britt.

Paul Olsson, som fanns 
på plats i folkvimlet, fi ck en 
rungande applåd.

Bygdespelet ”Sockenstäm-
man” visades 
på storbilds-
skärm, en po-
ängpromenad 
hade arrange-
rats dagen till 
ära och slutli-
gen bjöds det 
på mat samti-
digt som det 
s e r v e r a d e s 
u n d e r h å l l -
ning av trion 
Jan Alberts-
son, Len-
nart Thor-
stensson och 
L a r s - E r i c 
Frendberg . 
Det blev på 
alla sätt en 
gemytlig och 
minnesvärd 
lördagsefter-
middag.

Centerpartiet vill att Sverige ska fortsätta 
vara ledande i den gröna omställningen. 
Det jobbar Centerpartiet för såväl i Ales 

kommun som i riksdag. Därför är vi väldigt 
glada över att Alliansregeringen kommer att 
prioritera miljön om vi får fortsatt mandat att 
regera Sverige efter den 14 september. Det en 
seger för Centerpartiet – Alliansens gröna röst. 
Vår miljöpolitik är tillväxtvänlig, den tillåter 
människor att bo i hela landet och den jagar 
utsläppen istället för bilarna. Vi vill storsatsa på 
att göra Sverige till ett miljöbilsland. Det är en 
satsning som vilar på tre ben. För det första så 
ska ett bonus/malus-system införas som ger en 
rejäl miljöbonus till alla som köper nya miljöbi-
lar. Miljöbonusen bekostas genom en avgift på 
de nya bilar som släpper ut mest. För det andra 
vill vi inrätta ett investeringsstöd för uppföran-
de av upp till 10 000 nya ladd-stolpar. För det 
tredje så ska supermiljöbilspremien förstärkas 
kraftigt och förlängas, så att alla som köper en 
el- eller ladd-hybrid får en kraftfull rabatt.

Det är dags att vi skapar bättre förutsätt-
ningar för miljöbilar i Ale och därför vill vi se 
minst en bigasstation i Ale och betydligt fl er 
laddstolpar för elbilar

Sedan 2006 har andelen förnyelsebar energi 
i Sverige ökat med åtta procentenheter till över 
50 procent. De senaste 25 åren har utsläppen 
minskat med 23 procent medan vår BNP har 
ökat med 60 procent. Det är ett bevis på att 
Centerpartiets politik ger resultat för miljön 
och på att tillväxt går att förena med en hållbar 
framtid. Något som V och MP vägrar att 
förstå.

Elena Fridfelt
Kommunfullmäktigekandidat (C) 

Annika Qarlsson
Riksdagskandidat (C)

För att möta efterfrågan i hela kommu-
nen, på såväl boende som verksamheter, 
behöver vi tydliga strategier för var och 

hur vi utvecklar kommunen. Under 2013 
ökade invånarna med 232 personer och i dag 
bor cirka 28 074 personer i Ale kommun. Ge-
nom detta är Ale redan på god väg mot målet 
att befolkningen i kommunen ska vara 30.000 
invånare år 2018.

För att möta de behov, som många invåna-
re har, krävs planering inom en rad områden 
i kommunens verksamheter. Flera stora 
samhällsbyggnadsprojekt pågår i Ale nu och 
planeras i framtiden för att ge våra medborga-
re ännu bättre möjligheter och förutsättningar 
att leva och verka i Ale.

Vår landsbygd är en av våra största tillgång-
ar. Vi har fi skrika och välbesökta sjöar och 
skyddande skogspartier. De som vill bo med 
naturen inpå knutarna ska få göra det. För att 
göra det möjligt är bredbandsutbyggnad med 
fi ber något som ska komma alla till del. 

I Ale ska man också kunna göra boendekar-
riär. Vi vill ha bostäder för alla stadier i livet. 
Exempelvis vill vi bygga centrumnära bostäder 
med gångavstånd till butiker och pendel för 
äldre personer, som upplever sin villa och 
trädgård för stor och betungande.

Ale har två huvudorter, Älvängen och 
Nödinge. Båda dessa orter måste utvecklas för 
att vi ska kunna leva upp till vårt mål på 1,5% 
i årlig befolkningstillväxt. Det är de orter som 
vi räknar med kommer att ha starkast tillväxt 
framöver och därför vill vi att handeln foku-
seras där. Vi kommer att arbeta för trygga, 
trivsamma och levande centrum dygnet runt. 
Våra centrum ska ha blandad bebyggelse av 
bostäder och butiker. För att skapa levande 
centrum planerar vi också för att det ska fi nnas 
trivsamma gröna miljöer att vistas i. 

Våra pendelstationer ska vara länken 
mellan storstaden och våra orter. Det ska 
kännas välkomnande att komma hem till Ale. 
Vi ska kunna ha möjlighet att uträtta ärenden, 
beställa mat, handla mm på väg till och från 
pendeln. Tillsammans förbättrar vi Ale!

Maj Holmström (M)

En röst på Centerpartiet 
ger resultat för miljönAle växer!

70-årsjubileum i Prästalund

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Jan Albertsson, Lars-Eric Frendberg och Lennart Thorstensson svarade för underhållningen när 
Prästalunds hembygdsgård 70-årsjubilerade i lördags.

 Hugo Wallberg från 
 Älvängen tog del av poäng- 
 promenaden. 

Ordföranden i Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening, Inga-Britt 
Karlbom, och kyrkoherde Björn Nilsson såg ut att trivas.

Ale är en av de tryggaste kommunerna 
runt Göteborg, men det fi nns platser 
och tider då otryggheten infi nner sig. 

Särskilt resecentrum i Älvängen, nattetid, 
har av många upplevts som alldeles för 
otryggt. Känslan av att inte våga gå ut på 
vissa tider av dygnet, eller att kanske inte ens 
våga ta tåget till ett restaurangbesök i stan, 
är som att vara fånge i sitt eget hem. Detta 
ska aldrig accepteras i Ale.

Moderaterna har gjort mycket för 
att öka tryggheten i Sverige. Några av 
förändringarna de senaste 8 åren är skärpta 
straff för våldsbrott, mer resurser till 
domstolarna och kriminalvården, samt fl er 
poliser. Idag har vi ca 20 000 poliser, 2500 
fl er än 2006.

Ett av våra förslag för ökad trygghet 
är att vi vill öka polisens närvaro i Ale. Vi 
tycker att det är olyckligt att polisstationen 
försvann och vi vill arbeta för att få tillbaka 
den. 

Vi vill ha mer kameraövervakning i otryg-
ga områden. Självklart måste en avvägning 
göras mellan fi lmade personers integritet 
och behovet av att övervaka en plats, men 
vi anser att fördelarna med kameraövervak-
ningen är fl er än nackdelarna. Det kan bidra 
till bevisning vid brott, avskräcka från brott 
och öka känslan av trygghet.

Vi vill utveckla trygghetsvärdarnas roll på 
tåg och stationer. Idag åker de med tågen 
och rör sig i områdena kring stationerna. Vi 
vill utöka antalet trygghetsvärdar och öka 
tiden för deras insats. 

Vi vill också ge nattvandrarna bättre 
förutsättningar. Nattvandrarna, och trygg-
hetsvärdarna, gör ett fantastiskt bra arbete 
genom att röra sig i våra samhällen. Liv 
och rörelse bidrar till tryggheten och vi vill 
stödja alla de ideellt engagerade personer 
som nattvandrar så det blir lättare för dom 
att starta, och fortsätta, sin gärning. 

Tillsammans gör vi Ale tryggare!
Mikael Berglund (M)

Jan Skog (M)

Vi tänker satsa 
på tryggheten

lansforsakringar.se

Lennart Jansson Säljare Lantbruksförsäkring Liv och Pension 0521-27 31 31

Veronica Larsson Innesäljare Lantbruksmarknad
Johan Ekström Företags- och Lantbruksrådgivare, Bank

0521-27 30 34

0520-49 49 33

Vi hjälper  
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I valtider blir politi-
ken väldigt förenklad. 
Väljarna ställs inför 

antingen fyra eller fem 
jobbskatteavdrag. Att satsa 
på försvaret eller miljön. 
Att skolan ska vara statlig 
eller kommunal. Det är 
bra. Politik måste ibland 
göras enkel och lättfattlig. 
Konkreta alternativ skall 
ställas mot varandra. Men. 
Politik är så mycket mer än 
månaden innan valet. Hela 
tiden tas mängder av beslut 
i kommunala nämnder och 
styrelser. Beslut som aldrig 
når ut till medborgarna 
eftersom de antingen anses 
för små för att få mediernas 
uppmärksamhet eller för 
att bakgrundsmaterialet, de 
hundratals sidorna förarbe-
ten, helt enkelt är för omfat-
tande för medborgarna att 
hinna ta till sig. 

När sådana beslut skall 
fattas fi nns oftast inget 
valmanifest eller kommu-
nalt handlingsprogram att 
förhålla sig till för oss kom-
munpolitiker. Det som styr 
vårt agerande blir då istället 
ideologi. Politisk ideologi 
är något som sällan disku-
teras i media. Den upplevs 
som krångligt och teoretisk 
och säljer varken lösnum-
mer eller reklamplats på 

hemsidor eller i TV. Men. 
Den politiska ideologin är 
fortfarande oerhört viktig 
i det politiska arbetet och 
borde därför vara viktig även 
när väljarna tar sitt beslut 
den 14e september. 

Vänsterpartiets politiska 
ideologi handlar mycket 
om solidaritet, att stå upp 
för de utsatta i samhället. 
Vi tror att ett samhälle med 
minskade inkomstskillnader 
innebär ett tryggare och 
bättre samhälle för alla. 
Även för de som har det 
bättre ställt. Vänsterpartiets 
ideologi bygger inte på 
en önskan att alla ska vara 
lika. Tvärt om. Mångfald 
och olikheter gör Ale till 
en bättre kommun att leva 
i. Vänsterpartiets ideologi 
grundar sig i uppfattningen 
att olika människor föds 
med olika förutsättningar 
att lyckas och att den som är 
född i fattigare förhållanden 
kan behöva mer hjälp och 
stöttning än den som är 
född under mer välbärgade 
omständigheter. Vi tror att 
samhället blir bättre av akti-
va insatser görs för att skapa 
jämställdhet, i hemmet och 
på arbetsmarknaden. Vi tror 
inte att samhället blir bättre 
av att stå bredvid och låta 
marknadskrafterna bestäm-

ma.   
Det är den här politiska 

ideologin som gör att vi 
tycker att det är fel att låta 
vinstintresset styra hur 
vi använder skattemedel. 
Pengar kommunen får in 
i kommunalskatt skall inte 
hamna hos aktieägare. De 
ska användas för att skapa 
ett bättre samhälle. Vår po-
litiska ideologi gör det även 
möjligt att öka kommunens 
intäkter i kommunalskatt 
om vi tror att det leder till 
ett bättre Ale. Därför kan 
vi tänka oss möjligheten 
att höja kommunalskatten 
för att kunna öronmärka 
resurser till ökad lärartät-
het i skolan. Oavsett vilket 
parti du tänker rösta på i 
valet. Fundera över vilka 
övergripande värderingar 
som är viktiga för dig och 
som du tror skapar ett bättre 
samhälle. Tror du som oss 
att solidaritet, jämställdhet 
och mångfald är viktigt 
kanske Vänsterpartiet är ett 
bra alternativ. 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ideologin viktigare än politiken

Sverige har bland världens 
strängaste djurlags-
skyddslagar och för 

produktion av livsmedel. 
Det är bra! Men vi måste 
också värna våra matprodu-
center, de gröna näringarna, 
bönderna. 

Vi kan inte med ena han-
den skapa världens strängaste 
lagar och med den andra 
handen välja att köpa den 
billigaste kycklingen från 
Thailand till skolmatens 
chicken nuggets. 

Det är självklart att det 
inte är bra för miljön att frak-
ta mat över halva jordklotet 
och fl er och fl er blir medvet-
na om risker för salmonella 
och antibiotikaresistens när 
vi äter mat som kommer från 
länder som inte har så höga 
krav som vi har i Sverige.

I butiken kan du göra ett 
val när det gäller maten du 
lagar hemma men när det 
gäller mat till våra barn och 

äldre i kommuner och lands-
ting måste politiker göra val.

Det är dags att se längre 
än till priset när kommuner, 
landsting och regioner hand-
lar livsmedel. Vi kan ställa 
krav på att det som köps in 
ska varit producerat i enlighet 
med svensk lagstiftning. Vi 
kan jobba med delade upp-
handlingar så att lokala pro-
ducenter kan vara med och få 
sälja råvaror till en såpass stor 
kund som en kommun. 

Centerpartiet kommer att 
jobba för att vi ska bli av med 
antibiotikan i mat. Här i Ale 
ska vi ställa tydligare krav när 
vi köper mat till förskolor, 
skolor och våra äldre. Vi vill 
att all mat ska vara hållbar!

Elena Fridfelt (C)

Vad stoppar du i munnen?

Det liberala jämställd-
hetsuppdraget tar 
sikte på kvinnors 

och mäns lika rätt till frihet, 
ansvar och makt. Det hand-
lar om att frigöra individen 
genom att bekämpa den 
bristande jämställdheten 
och de värderingar som 
ligger bakom. Ale är inte 
en jämställd kommun. Den 
bristande jämställdheten är 
en fråga för såväl kvinnor 
som män. Ale behöver 
mer feminism – men utan 
socialism! 

Folkpartiet liberalerna är 

ett feministiskt parti och vi 
anser att jämställdhet inte är 
en fråga om tyckande. Det 
är en fråga om kunskap. En 
genomsnittlig man tjänar 
3,6 miljoner mer över livet 
än en genomsnittlig kvinna. 
Kvinnor tar ut tre gånger 
fl er föräldradagar än män. 
Traditionellt kvinnliga yrken 
präglas av lägre löner och 
kvinnor löper långt större 
risk att råka ut för grovt våld 
i det egna hemmet.

Folkpartiet liberalerna 
Ale vill utvidga satsningen 
på karriärlöner för skickliga 

lärare, så att den också om-
fattar förskollärare. Skolan 
ska vara jämställd och elever 
ska våga göra studie- och 
yrkesval utan att hindras av 
traditionella könsmönster.

Att kvinnor tar ut mer 
än tre gånger fl er föräldra-
dagar än män konserverar 
attityder som gör att många 
arbetsgivare utgår från att 
kvinnliga anställda stannar 
hemma mer medan manliga 
anställda förutsätts priorite-
ra jobb framför barnen. Att 
sådana attityder konserveras 
förlorar både kvinnor och 

män på.
Därför vill Folkpartiet 

öka drivkrafterna för ett mer 
jämställt föräldraskap. Det 
var på vårt initiativ som den 
första så kallade pappamå-
naden infördes, alltså att 
en månad öronmärktes åt 
vardera vårdnadshavaren. 
Sedan dess har en andra må-
nad införts. Nu är det dags 
att öronmärka ytterligare en 
månad åt vardera föräldern.

Vi vill dessutom att 
jämställdhetsbonusen ska 
fördubblas. På så sätt fi nns 
det en tydlig morot som gör 

det lönsamt för par att dela 
jämställt på föräldraledighe-
ten. Vårdnadsbidraget ska 
avskaffas.

Folkpartiet vill också göra 
lagstiftningen för sexual-
brott tydligare. Ett nej ska 
alltid vara ett nej –  därför 
behövs en samtyckespara-
graf.

Många äldre ensamståen-
de kvinnor, som genomgått 
en skilsmässa, lever idag 
med mycket små pensioner. 
Det beror till stor del på att 
den pension som mannen 
och kvinnan tjänat in inte 

delas vid en skilsmässa. 
Mannen tar med sig en 
större del av pensionen och 
kvinnorna blir förlorarna. 
Detta måste förändras – en 
större del av pensionen ska 
delas lika vid skilsmässa.

Alebor! Tycker Ni som 
vi? Kryssa en folkpartist i 
valet!

Rose-Marie Fihn 
Folkpartiet Liberalerna Ale

Feminism utan socialism!

Förra veckans långa 
insändare visar på en 
total okunskap både 

om vad som pågår varje dag 
i Ales skolor och om vad 
som krävs för att förbättra 
elevernas resultat. Man far 
också med osanning om 
vilken roll man själv har 
spelat i skolpolitiken i Ale 
under den senaste mandat-
perioden. 

Ert ”program” för 
skolan innehåller så många 
felaktigheter att man måste 
ställa sig frågan om ni kan 
någonting om hur skolan 
fungerar? Ett exempel är att 
ni hävdar att ni vill införa 
”betald kompetensutveck-
ling”. Alla lärare i Sverige 
har enligt avtal rätt till i ge-
nomsnitt 104 timmar betald 
kompetensutveckling per år 
och det gäller naturligtvis 
även personalen i Ale.

En annan punkt gäller 

noll-tolerans mot droger. 
Påstår ni på fullt allvar att 
det fi nns någon som inte vill 
ha noll-tolerans mot droger? 
Och vet ni inte att det själv-
klart råder noll-tolerans mot 
droger i alla kommunens 
verksamheter?

Ni säger att kunskapsupp-
följning ska göras varje år. 
Ni vet väl ändå att lärarna 
hela tiden följer upp elev-
ernas kunskapsutveckling. 
Dessutom har man utveck-
lingssamtal varje termin. 
Men ni kanske menar att vi 
ska minska antalet utveck-
lingssamtal?

Insändaren och era 
lokala program fortsätter 
på samma sätt med det ena 
huvudlösa påståendet efter 
det andra. Ska man kunna 
vända utvecklingen i Ales 
skolor måste man faktiskt ta 
ansvar för att driva utveck-
lingen framåt istället för att, 

som Aledemokraterna, luta 
sig tillbaka och peka fi nger 
på alla andra. 

När man väljer att inte 
delta i en majoritetsledning 
för skolan, och dessutom 
ljuger om varför, är det 
tydligt att ni bara använder 
skolan som ett populistiskt 
slagträ i debatten. Det är 
inte att ta ansvar och försöka 
förbättra något!

Ni säger att ni vill att 
skolan ska styras av experter 
men när resultatet av 150 
förskolärares, lärares, för-
skolechefers och rektorers 
arbete ska presenteras för 
nämnden väljer Alede-
mokraterna att gå hem! 
Eftersom det inte är viktigt 
för er vad de som faktiskt 
är utbildade för uppdraget 
tycker så förstår vi inte hur 
någon alebo ska kunna tro 
att ert parti har något att 
komma med när det gäller 

att förbättra skolan.
Skillnaden på de partier 

som vill något med skolan 
och Aledemokraterna är 
att vi diskuterar hur skolan 
ska bli bättre istället för att 
svartmåla och nedvärdera 
alla som arbetar där. 

AD har lämnat walk over 
i skolfrågan och det är kan-
ske lika bra. Vi andra tänker 
fortsätta jobba för att våra 
skolor ska bli bättre!

Elena Fridfelt
Ordförande utbildningsnämnden (C)

Dennis Ljunggren
1:e vice ordförande

utbildningsnämnden (S)
Fredrik Johansson Gruppledare (M)

Elaine Björkman Gruppledare (S)
Boel Holgersson Gruppledare (C)

Peter Rosengren Gruppledare (MP)
Rose-Marie Fihn Gruppledare (FP)
Johnny Sundling Gruppledare (V)

Sune Rydén Gruppledare (KD) 

För de fl esta vuxna 
människor är det 
självklar att kunna 

välja vad man ska äta till 
frukost, lunch och middag. 
Så är det inte för dem som 
bor på äldreboenden, där 
får alla äta det som serveras. 
Även de äldre som bor kvar 
i sin vanliga bostad och i 
dag får matlådor genom 
kommunens äldreomsorg 
har ett begränsat antal rätter 
att välja mellan till dagens 
huvudmål. Det kan vara 
en bidragande orsak till att 
många äldre inte äter så 
att de får sitt näringsbehov 
tillgodosett. Därför har jag 
och Alliansen sett till att 
en matutredning gjorts för 
att belysa situationen inom 
äldreomsorgen i Ale. 

Resultatet av matutred-
ningen presenterades på 
nämndens sammanträde i 
förra veckan. Det ledde till 
ett enigt beslut i nämnden 
om att fortsätta arbeta med 
maten inom äldreomsorgen. 
Det som ska göras är bland 
annat att utbilda personal 
och fortsätta utreda hur och 
var maten till äldreboendena 
och de äldre som behöver 
hjälp med matlagning i 
hemmet ska lagas. 

Det är viktigt att fokusera 
på det som serveras resten 

av dygnet, alltså förutom 
huvudmålet, och även vid 
vilka tider det serveras. Nyt-
tiga mellanmål med lagom 
lång tid emellan är viktiga 
för hälsan och välbefi nnan-
det och här fi nns mycket 
som kan göras bättre. Det 
är personalen på boendet 
som ansvarar för frukost, 
mellanmål och kvällsmat 
och de behöver utbildning 
för detta.

Den mat som nu levere-
ras i kalla matlådor till äldre 
personer har blivit en val-
fråga i Ale. Däremot så har 
inget parti lagt något förslag 
i tid för att det ska kunna tas 
med i utredningen. Det är 
färre än 100 personer i Ale 
som får sådana matleveran-
ser och en del av dem har 
inga andra insatser från äld-
reomsorgen. Andra har även 
hemtjänst eller hemsjukvård. 
Enligt utredningen har 40 
personer både matleverans, 
hemtjänst och hemsjukvård. 

I utredningen fi nns 
resultat av en enkät om hur 
man vill ha hjälp med sin 
mathållning i hemmet. Den 
största gruppen av dem 
som svarat vill ha matlådor 
ungefär som idag och många 
vill laga mat själva med stöd 
av hemtjänsten eller att per-
sonal lagar mat i hemmet. 

Min privata refl ektion är att 
om hemtjänstpersonal ska 
laga mat så förutsätter det 
troligtvis att den äldre har 
besök av hemtjänsten fl era 
gånger per dag. Frågan är då 
vad som ska hända med dem 
som behöver hjälp med ma-
ten men inte har hemtjänst 
så ofta. Ska de hänvisas till 
butikernas färdigmat eller 
ska kommunen tillhandahål-
la mat från en restaurang, 
från ett äldreboende med 
tillagningskök eller som nu 
med kylda matlådor? 

Jag går till val på att äldre 
ska få god och näringsriktig 
mat framställd av råvaror 
som är producerade på ett 
sätt som är lagligt i Sverige. 
Måltiderna ska fördelas över 
dygnet på ett hälsosamt sätt. 
För mig är det helt OK att 
vissa äldre får restaurangmat 
genom kommunens försorg 
och andra får hjälp av hem-
tjänstpersonal med matlag-
ningen under förutsättning 
att det är praktiskt möjligt 
och går att genomföra på 
ett sätt som är ekonomiskt 
försvarbart för kommunen.

Boel Holgersson (C)
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I valtider blir politi-
ken väldigt förenklad. 
Väljarna ställs inför 

antingen fyra eller fem 
jobbskatteavdrag. Att satsa 
på försvaret eller miljön. 
Att skolan ska vara statlig 
eller kommunal. Det är 
bra. Politik måste ibland 
göras enkel och lättfattlig. 
Konkreta alternativ skall 
ställas mot varandra. Men. 
Politik är så mycket mer än 
månaden innan valet. Hela 
tiden tas mängder av beslut 
i kommunala nämnder och 
styrelser. Beslut som aldrig 
når ut till medborgarna 
eftersom de antingen anses 
för små för att få mediernas 
uppmärksamhet eller för 
att bakgrundsmaterialet, de 
hundratals sidorna förarbe-
ten, helt enkelt är för omfat-
tande för medborgarna att 
hinna ta till sig. 

När sådana beslut skall 
fattas fi nns oftast inget 
valmanifest eller kommu-
nalt handlingsprogram att 
förhålla sig till för oss kom-
munpolitiker. Det som styr 
vårt agerande blir då istället 
ideologi. Politisk ideologi 
är något som sällan disku-
teras i media. Den upplevs 
som krångligt och teoretisk 
och säljer varken lösnum-
mer eller reklamplats på 

hemsidor eller i TV. Men. 
Den politiska ideologin är 
fortfarande oerhört viktig 
i det politiska arbetet och 
borde därför vara viktig även 
när väljarna tar sitt beslut 
den 14e september. 

Vänsterpartiets politiska 
ideologi handlar mycket 
om solidaritet, att stå upp 
för de utsatta i samhället. 
Vi tror att ett samhälle med 
minskade inkomstskillnader 
innebär ett tryggare och 
bättre samhälle för alla. 
Även för de som har det 
bättre ställt. Vänsterpartiets 
ideologi bygger inte på 
en önskan att alla ska vara 
lika. Tvärt om. Mångfald 
och olikheter gör Ale till 
en bättre kommun att leva 
i. Vänsterpartiets ideologi 
grundar sig i uppfattningen 
att olika människor föds 
med olika förutsättningar 
att lyckas och att den som är 
född i fattigare förhållanden 
kan behöva mer hjälp och 
stöttning än den som är 
född under mer välbärgade 
omständigheter. Vi tror att 
samhället blir bättre av akti-
va insatser görs för att skapa 
jämställdhet, i hemmet och 
på arbetsmarknaden. Vi tror 
inte att samhället blir bättre 
av att stå bredvid och låta 
marknadskrafterna bestäm-

ma.   
Det är den här politiska 

ideologin som gör att vi 
tycker att det är fel att låta 
vinstintresset styra hur 
vi använder skattemedel. 
Pengar kommunen får in 
i kommunalskatt skall inte 
hamna hos aktieägare. De 
ska användas för att skapa 
ett bättre samhälle. Vår po-
litiska ideologi gör det även 
möjligt att öka kommunens 
intäkter i kommunalskatt 
om vi tror att det leder till 
ett bättre Ale. Därför kan 
vi tänka oss möjligheten 
att höja kommunalskatten 
för att kunna öronmärka 
resurser till ökad lärartät-
het i skolan. Oavsett vilket 
parti du tänker rösta på i 
valet. Fundera över vilka 
övergripande värderingar 
som är viktiga för dig och 
som du tror skapar ett bättre 
samhälle. Tror du som oss 
att solidaritet, jämställdhet 
och mångfald är viktigt 
kanske Vänsterpartiet är ett 
bra alternativ. 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ideologin viktigare än politiken

Sverige har bland världens 
strängaste djurlags-
skyddslagar och för 

produktion av livsmedel. 
Det är bra! Men vi måste 
också värna våra matprodu-
center, de gröna näringarna, 
bönderna. 

Vi kan inte med ena han-
den skapa världens strängaste 
lagar och med den andra 
handen välja att köpa den 
billigaste kycklingen från 
Thailand till skolmatens 
chicken nuggets. 

Det är självklart att det 
inte är bra för miljön att frak-
ta mat över halva jordklotet 
och fl er och fl er blir medvet-
na om risker för salmonella 
och antibiotikaresistens när 
vi äter mat som kommer från 
länder som inte har så höga 
krav som vi har i Sverige.

I butiken kan du göra ett 
val när det gäller maten du 
lagar hemma men när det 
gäller mat till våra barn och 

äldre i kommuner och lands-
ting måste politiker göra val.

Det är dags att se längre 
än till priset när kommuner, 
landsting och regioner hand-
lar livsmedel. Vi kan ställa 
krav på att det som köps in 
ska varit producerat i enlighet 
med svensk lagstiftning. Vi 
kan jobba med delade upp-
handlingar så att lokala pro-
ducenter kan vara med och få 
sälja råvaror till en såpass stor 
kund som en kommun. 

Centerpartiet kommer att 
jobba för att vi ska bli av med 
antibiotikan i mat. Här i Ale 
ska vi ställa tydligare krav när 
vi köper mat till förskolor, 
skolor och våra äldre. Vi vill 
att all mat ska vara hållbar!

Elena Fridfelt (C)

Vad stoppar du i munnen?

Det liberala jämställd-
hetsuppdraget tar 
sikte på kvinnors 

och mäns lika rätt till frihet, 
ansvar och makt. Det hand-
lar om att frigöra individen 
genom att bekämpa den 
bristande jämställdheten 
och de värderingar som 
ligger bakom. Ale är inte 
en jämställd kommun. Den 
bristande jämställdheten är 
en fråga för såväl kvinnor 
som män. Ale behöver 
mer feminism – men utan 
socialism! 

Folkpartiet liberalerna är 

ett feministiskt parti och vi 
anser att jämställdhet inte är 
en fråga om tyckande. Det 
är en fråga om kunskap. En 
genomsnittlig man tjänar 
3,6 miljoner mer över livet 
än en genomsnittlig kvinna. 
Kvinnor tar ut tre gånger 
fl er föräldradagar än män. 
Traditionellt kvinnliga yrken 
präglas av lägre löner och 
kvinnor löper långt större 
risk att råka ut för grovt våld 
i det egna hemmet.

Folkpartiet liberalerna 
Ale vill utvidga satsningen 
på karriärlöner för skickliga 

lärare, så att den också om-
fattar förskollärare. Skolan 
ska vara jämställd och elever 
ska våga göra studie- och 
yrkesval utan att hindras av 
traditionella könsmönster.

Att kvinnor tar ut mer 
än tre gånger fl er föräldra-
dagar än män konserverar 
attityder som gör att många 
arbetsgivare utgår från att 
kvinnliga anställda stannar 
hemma mer medan manliga 
anställda förutsätts priorite-
ra jobb framför barnen. Att 
sådana attityder konserveras 
förlorar både kvinnor och 

män på.
Därför vill Folkpartiet 

öka drivkrafterna för ett mer 
jämställt föräldraskap. Det 
var på vårt initiativ som den 
första så kallade pappamå-
naden infördes, alltså att 
en månad öronmärktes åt 
vardera vårdnadshavaren. 
Sedan dess har en andra må-
nad införts. Nu är det dags 
att öronmärka ytterligare en 
månad åt vardera föräldern.

Vi vill dessutom att 
jämställdhetsbonusen ska 
fördubblas. På så sätt fi nns 
det en tydlig morot som gör 

det lönsamt för par att dela 
jämställt på föräldraledighe-
ten. Vårdnadsbidraget ska 
avskaffas.

Folkpartiet vill också göra 
lagstiftningen för sexual-
brott tydligare. Ett nej ska 
alltid vara ett nej –  därför 
behövs en samtyckespara-
graf.

Många äldre ensamståen-
de kvinnor, som genomgått 
en skilsmässa, lever idag 
med mycket små pensioner. 
Det beror till stor del på att 
den pension som mannen 
och kvinnan tjänat in inte 

delas vid en skilsmässa. 
Mannen tar med sig en 
större del av pensionen och 
kvinnorna blir förlorarna. 
Detta måste förändras – en 
större del av pensionen ska 
delas lika vid skilsmässa.

Alebor! Tycker Ni som 
vi? Kryssa en folkpartist i 
valet!

Rose-Marie Fihn 
Folkpartiet Liberalerna Ale

Feminism utan socialism!

Förra veckans långa 
insändare visar på en 
total okunskap både 

om vad som pågår varje dag 
i Ales skolor och om vad 
som krävs för att förbättra 
elevernas resultat. Man far 
också med osanning om 
vilken roll man själv har 
spelat i skolpolitiken i Ale 
under den senaste mandat-
perioden. 

Ert ”program” för 
skolan innehåller så många 
felaktigheter att man måste 
ställa sig frågan om ni kan 
någonting om hur skolan 
fungerar? Ett exempel är att 
ni hävdar att ni vill införa 
”betald kompetensutveck-
ling”. Alla lärare i Sverige 
har enligt avtal rätt till i ge-
nomsnitt 104 timmar betald 
kompetensutveckling per år 
och det gäller naturligtvis 
även personalen i Ale.

En annan punkt gäller 

noll-tolerans mot droger. 
Påstår ni på fullt allvar att 
det fi nns någon som inte vill 
ha noll-tolerans mot droger? 
Och vet ni inte att det själv-
klart råder noll-tolerans mot 
droger i alla kommunens 
verksamheter?

Ni säger att kunskapsupp-
följning ska göras varje år. 
Ni vet väl ändå att lärarna 
hela tiden följer upp elev-
ernas kunskapsutveckling. 
Dessutom har man utveck-
lingssamtal varje termin. 
Men ni kanske menar att vi 
ska minska antalet utveck-
lingssamtal?

Insändaren och era 
lokala program fortsätter 
på samma sätt med det ena 
huvudlösa påståendet efter 
det andra. Ska man kunna 
vända utvecklingen i Ales 
skolor måste man faktiskt ta 
ansvar för att driva utveck-
lingen framåt istället för att, 

som Aledemokraterna, luta 
sig tillbaka och peka fi nger 
på alla andra. 

När man väljer att inte 
delta i en majoritetsledning 
för skolan, och dessutom 
ljuger om varför, är det 
tydligt att ni bara använder 
skolan som ett populistiskt 
slagträ i debatten. Det är 
inte att ta ansvar och försöka 
förbättra något!

Ni säger att ni vill att 
skolan ska styras av experter 
men när resultatet av 150 
förskolärares, lärares, för-
skolechefers och rektorers 
arbete ska presenteras för 
nämnden väljer Alede-
mokraterna att gå hem! 
Eftersom det inte är viktigt 
för er vad de som faktiskt 
är utbildade för uppdraget 
tycker så förstår vi inte hur 
någon alebo ska kunna tro 
att ert parti har något att 
komma med när det gäller 

att förbättra skolan.
Skillnaden på de partier 

som vill något med skolan 
och Aledemokraterna är 
att vi diskuterar hur skolan 
ska bli bättre istället för att 
svartmåla och nedvärdera 
alla som arbetar där. 

AD har lämnat walk over 
i skolfrågan och det är kan-
ske lika bra. Vi andra tänker 
fortsätta jobba för att våra 
skolor ska bli bättre!

Elena Fridfelt
Ordförande utbildningsnämnden (C)

Dennis Ljunggren
1:e vice ordförande

utbildningsnämnden (S)
Fredrik Johansson Gruppledare (M)

Elaine Björkman Gruppledare (S)
Boel Holgersson Gruppledare (C)

Peter Rosengren Gruppledare (MP)
Rose-Marie Fihn Gruppledare (FP)
Johnny Sundling Gruppledare (V)

Sune Rydén Gruppledare (KD) 

För de fl esta vuxna 
människor är det 
självklar att kunna 

välja vad man ska äta till 
frukost, lunch och middag. 
Så är det inte för dem som 
bor på äldreboenden, där 
får alla äta det som serveras. 
Även de äldre som bor kvar 
i sin vanliga bostad och i 
dag får matlådor genom 
kommunens äldreomsorg 
har ett begränsat antal rätter 
att välja mellan till dagens 
huvudmål. Det kan vara 
en bidragande orsak till att 
många äldre inte äter så 
att de får sitt näringsbehov 
tillgodosett. Därför har jag 
och Alliansen sett till att 
en matutredning gjorts för 
att belysa situationen inom 
äldreomsorgen i Ale. 

Resultatet av matutred-
ningen presenterades på 
nämndens sammanträde i 
förra veckan. Det ledde till 
ett enigt beslut i nämnden 
om att fortsätta arbeta med 
maten inom äldreomsorgen. 
Det som ska göras är bland 
annat att utbilda personal 
och fortsätta utreda hur och 
var maten till äldreboendena 
och de äldre som behöver 
hjälp med matlagning i 
hemmet ska lagas. 

Det är viktigt att fokusera 
på det som serveras resten 

av dygnet, alltså förutom 
huvudmålet, och även vid 
vilka tider det serveras. Nyt-
tiga mellanmål med lagom 
lång tid emellan är viktiga 
för hälsan och välbefi nnan-
det och här fi nns mycket 
som kan göras bättre. Det 
är personalen på boendet 
som ansvarar för frukost, 
mellanmål och kvällsmat 
och de behöver utbildning 
för detta.

Den mat som nu levere-
ras i kalla matlådor till äldre 
personer har blivit en val-
fråga i Ale. Däremot så har 
inget parti lagt något förslag 
i tid för att det ska kunna tas 
med i utredningen. Det är 
färre än 100 personer i Ale 
som får sådana matleveran-
ser och en del av dem har 
inga andra insatser från äld-
reomsorgen. Andra har även 
hemtjänst eller hemsjukvård. 
Enligt utredningen har 40 
personer både matleverans, 
hemtjänst och hemsjukvård. 

I utredningen fi nns 
resultat av en enkät om hur 
man vill ha hjälp med sin 
mathållning i hemmet. Den 
största gruppen av dem 
som svarat vill ha matlådor 
ungefär som idag och många 
vill laga mat själva med stöd 
av hemtjänsten eller att per-
sonal lagar mat i hemmet. 

Min privata refl ektion är att 
om hemtjänstpersonal ska 
laga mat så förutsätter det 
troligtvis att den äldre har 
besök av hemtjänsten fl era 
gånger per dag. Frågan är då 
vad som ska hända med dem 
som behöver hjälp med ma-
ten men inte har hemtjänst 
så ofta. Ska de hänvisas till 
butikernas färdigmat eller 
ska kommunen tillhandahål-
la mat från en restaurang, 
från ett äldreboende med 
tillagningskök eller som nu 
med kylda matlådor? 

Jag går till val på att äldre 
ska få god och näringsriktig 
mat framställd av råvaror 
som är producerade på ett 
sätt som är lagligt i Sverige. 
Måltiderna ska fördelas över 
dygnet på ett hälsosamt sätt. 
För mig är det helt OK att 
vissa äldre får restaurangmat 
genom kommunens försorg 
och andra får hjälp av hem-
tjänstpersonal med matlag-
ningen under förutsättning 
att det är praktiskt möjligt 
och går att genomföra på 
ett sätt som är ekonomiskt 
försvarbart för kommunen.

Boel Holgersson (C)
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Aledemokraterna lämnade Utbildningsnämnden

Maten är viktig hela livet

Aledemokraterna 
driver med visst stöd 
av MP kravet att sälja 

Alebyggen för att frigöra 
500 miljoner som ska satsas 
på skolan och äldreomsor-
gen. Det kan ju vid en första 
tanke låta lockande men är 
en ogenomtänkt idé som 
Kristdemokraterna inte 
stödjer.

Annonsen i senaste Ale-
kuriren har orsakat stor oro 
bland personal och bland 
många boende i Alebyg-

gens ca 2000 lägenheter. 
Visst kan man förstå att det 
kliar i fi ngrarna på vissa 
politiker att få 500 miljoner 
att fördela men det är en 
felaktig tanke att avhänga 
sig möjligheterna för kom-
munen att använda Alebyg-
gens som ett verktyg i den 
kraftiga samhällsutveckling 
som nu sker i Ale. Sedan är 
500 miljoner en i vinst en 
ren gissning och ska man då 
dela ut 50 miljoner om året 
så räcker pengarna i 10 år 

eftersom det idag inte fi nns 
någon avkastning på kapital 
att tala om. Frågan blir ju 
då? Vad händer efter 10 år 
då verksamheterna med stöd 
av dessa pengar expanderat 
i vetskap om att i nästa år 
kommer nya friska miljoner. 
Var ska då pengarna tas? Då 
har kommunen inget bolag 
att sälja. Är det skattehöj-
ningar som väntar?

Alebyggen gjorde i våras 
en strategisk affär och sålde 
våra äldreboende till Riks-

Alebyggen ska inte säljas

Det fi nns totalt en 
miljon företag i 
Sverige. 74% av 

dessa är ensamföretagare 
och 22% har färre än 10 
anställda! 2012 fanns i Ale 
kommun 1081 företag. Av 
dessa är enligt kommunens 
hemsida 756 enmansföre-
tagare och 222 har färre än 
fyra anställda. Alltså fi nns 
i vår kommun mer än 900 
personer som driver en egen 
verksamhet helt ensamma, 
i kompanjonskap eller med 
endast några få personer vid 
sin sida.

Och de absolut minsta 
företagen blir allt fl er. Det 
är många som efter mycket 
vånda vågar släppa taget om 
den trygga anställningen för 
att försöka förverkliga sin 
vision om att kunna försörja 
sig som egenföretagare. Allt 
fl er branscher domineras 
numera av fria egenföreta-
gare som ensamma eller i 
nätverk försöker leva på att 
sälja sina produkter eller 
tjänster.

Drömmen om att vara 
sin egen är ofta stark, trots 
att man vet att nästan alla 
skyddsnät i samhället i ett 
slag rycks bort. Och lyckas 
man inte skaffa tillräckligt 
många kunder och inte kan 

ta ut någon lön, - då får 
man skylla sig själv. Så länge 
man kämpar på i sitt företag 
fi nns ingen hjälp att få från 
samhället. För att få tillgång 
till trygghetssystemen måste 
man ge upp helt och gå i 
konkurs. 

Så, vem bryr sig om 
de minsta företagen? När 
rödgröna politiker talar om 
arbetsmarknad och företa-
gande nämner man i princip 
aldrig de minsta företagar-
nas livsvillkor. Alla dessa 
fria själar som oftast jobbar 
50-60 timmar i veckan och 
som nästan aldrig varit 
sjukskrivna eller fått någon 
som helst ersättning från 
försäkringskassan.

När vänstern vill försvåra 
för enskilda företagare att 
starta företag inom välfärds-
sektorn stödjer Folkpartiet 
Liberalerna allas rätt att vara 
entreprenörer och starta 
företag inom vilken bransch 
man vill. 

Utan människor som är 
beredda till detta person-
liga risktagande kommer 
Sverige att stanna, likaså Ale 
kommun. Inget samhälle 
fungerar utan välmående 
företag som gör vinster och 
betalar skatt så att omsorg, 
skola och infrastruktur kan 

fungera med en hög kvalitet. 
Folkpartiet Liberalerna 

står för en politisk ideologi 
som värnar varje människas 
rätt och frihet. Friheten att 
själv bestämma över sitt liv 
oavsett om man väljer att 
vara anställd eller egenföre-
tagare. Folkpartiet Libera-
lerna är det socialliberala 
alternativet i Ale. Vi står 
för social omsorg, valfrihet, 
jämställdhet och en femi-
nism utan socialism. 

Om Du lägger din röst 
på Folkpartiet Liberalerna 
i Ale lovar vi att verka för 
att kommunen utvecklar sin 
servicekultur, intresserar 
sig mer de mindre företa-
gens utveckling och deras 
möjlighet att konkurrera i 
kommunala upphandlingar. 
Folkpartiet Liberalerna vill 
kämpa för att vår kommun 
skall vara den mest attrakti-
va kranskommunen att både 
bo, leva och driva företag i. 

Stefan Ekwing 
Ordförande

Folkpartiet Liberalerna i Ale

Vem bryr sig om de minsta?
Vi socialdemokrater 

tror att nyckeln till 
förbättrad servi-

ce i vår kommun ligger i 
att vår personal trivs och 
känner sig uppskattade på 
jobbet. Tyvärr är det allt för 
sällan så i moderatstyrda 
Ale. Chefsomsättningen 
är onormalt hög och i den 
enda riktiga personalenkät 
som har gjorts under den 
senaste mandatperioden 
vittnar många om brister i 
den psykosociala arbetsmil-
jön och man är inte nöjd 
med ledningen av kommu-
nen. 

Det är dags att satsa på 
en personalpolitik som kan 
lyfta Ale. Den viktigaste 
satsningen för oss handlar 
om rätten till heltidsarbete. 
Alldeles för många, framför 
allt kvinnor, arbetar idag 
ofrivillig deltid. Idag sköts 
frågan om heltid så dålig av 
den moderata ledningen att 
fackförbundet Kommunal 
har valt att säga upp det 
lokala kollektivavtalet med 
Ale kommun. I Ale arbetar 
bara ca 73 % av perso-
nalen heltid medan man 
i kommuner som arbetat 

medvetet med en så viktig 
jämställdhetsfråga når upp 
emot 85 % som arbetar 
heltid.  Fler som jobbar 
heltid innebär fl er kvinnor 
som kan leva på sin lön.

För att genomföra 
förändringen bör vi satsa på 
att alla som nyanställs i Ale 
är införstådda med att arbe-
tet i Ale kommun innebär 
att man ibland tjänstgör på 
fl era arbetsplatser. Vi tror 
att det är en mycket mer 
framgångsrik väg att gå än 
att försöka fl ytta på med-
arbetare som kanske varit 
20 år eller mer på samma 
avdelning. Vi måste också 
göra heltid till normen och 
i sista hand återkalla dele-
gationen för att fastanställa 
personal på deltid från 
enhetscheferna. Ytterligare 
ett förslag är att synliggöra 
kostnaderna för alla dessa 
deltids- och timanställda 
genom att införa ett högre 
personalomkostnadspåslag 
för dessa anställningar.

En annan satsning som 
vi tror på är att erbjuda 
våra anställda arbetskläder. 
Moderatledningen har sagt 
upp avtalet om arbetsklä-

der, även för äldreboenden, 
vilket vi inte kan ställa 
oss bakom. Självklart ska 
kvinnodominerade yrken 
som undersköterskor och 
förskolelärare/barnskötare 
ha samma rätt till arbetsklä-
der som de, fl est män, som 
arbetar inom till exempel 
gata och park. Arbetskläder 
skapar också en tydlig iden-
titet för de som vi är till 
för. Arbetskläder kan tyckas 
litet men vi hoppas och tror 
att det också sänder en tyd-
lig signal till våra medarbe-
tare att de är viktiga för den 
politiska ledningen.  

Vi har också tillsammans 
med våra samarbetspart-
ners avsatt medel för att 
gå fortare fram med att ta 
bort ojämställda löner i vår 
kommun. Eftersom det 
kostar upp emot 7 miljoner 
årligen att komma tillrätta 
med detta är det hög tid att 
sätta igång med arbetet. 

Paula Örn (S)

Jag är oerhört stolt över 
att vi socialdemokrater 
trots att vi är i opposi-

tion har valt att ta ansvar för 
utvecklingen av Ales skolor. 
Vi har inte valt att sätta oss 
på sidlinjen och spy ur oss 
insändare efter insändare 
med exempel för att påvisa 
hur uselt det är ställt i sko-
lan i Ale. Det är nämligen 
helt förödande för skolan att 
uppföra sig på det viset. 

Vi är inte nöjda med de 
kunskapsresultat som våra 
elever når idag men vi är 
också väldigt stolta över 
allt det fi na arbete som våra 
lärare, förskolärare och alla 
annan personal i skolor och 
förskolor genomför varje 
dag och varje vecka. Det 
fi nns alla möjligheter att vi 
tillsammans, både i politiken 
och med kommunledning, 
tjänstemän och all personal 
ska kunna vända utveckling-
en i våra skolor. Det kräver 
som vi ser det två saker; vi 

måste orka samverka över 
de politiska blockgränserna 
för att ge skolan tydliga och 
långsiktiga spelregler här i 
vår kommun och det kräver 
mer resurser. 

Vi socialdemokrater ser 
tydligt att förutsättningarna 
för oss att förbättra Ales 
skolor blir mycket bättre 
med en socialdemokratiskt 
ledd regering. Det kom-
mer nämligen att innebära 
tydliga resursförstärkningar 
av den kommunala ekono-
min. Sammanlagt innebär 
de olika nationella sats-
ningarna på fl er traineejobb 
för unga arbetslösa, 
på mindre klasser, på 
fl er specialpedagoger/
speciallärare, på skolorna 
med lägst resultat, på min-
dre förskolegrupper och fl er 
komvuxplatser minst 15 mil-
joner kronor mer till skolan 
i Ale. 15 miljoner innebär 
ca 30 heltidsanställda. Här i 
Ale har vi också presenterat 

en budget för kommunen 
där vi vill satsa 30 miljoner 
mer på skolan nästa år, 
utöver löneökningar och 
kostnadsökningar.  

Dessutom lyssnar vi soci-
aldemokrater på forskningen 
som så tydligt visar vare sig 
tidigare betyg eller betyg i 
ordning skapar bättre kun-
skaper. Vi ser också att den 
fria etableringsrätten som 
bland annat skapat 3000 fl er 
gymnasieplatser än elever 
faktiskt inte leder till en 
bättre gymnasieskola. Något 
inte minst vi här i Ale har 
fått lida för när vi tvingades 
avveckla Ale gymnasium. 

Rösta på socialdemokra-
terna, för en regering som 
satsar på skolan och för 
lokala politiker som lovar att 
fortsätta vårt goda 
samarbete över 
blockgränserna för 
bättre skolor i Ale!

Dennis Ljunggren (S)
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På vägen mellan 
Alafors och Starrkärr 
(Alingsåsvägen) är 

det full fart hela tiden. Från 
mitt lilla hus kan jag bland 
annat iaktta mammor och 
pappor som drar barn-
vagnar längs med vägen. 

Folk rider, åker rullskidor, 
promenerar, joggar, cyklar 
med mera.

På vägen dundrar lång-
tradare, bussar och bilar 
fram. Många tungt lastade 
fordon väjer och går över 
till tillfällig ”vänstertrafi k”.

Tack för visad hänsyn 
och all heder till yrkes-
chaufförerna, men som 
sagt: Vägen är livsfarlig! 
Det behövs en gång- och 
cykelväg mellan Alafors och 
Starrkärr.

Tommy Gustafsson (V)

Gång- och cykelväg mellan Alafors och Starrkärr

Arbetskläder och heltid- en del av jämställdhetsarbetet!

Skolan behöver en social-
demokratiskt ledd regering!

hem. Detta var en klok affär 
som genererade en stor vinst 
som Alebyggen behöver för 
de kraftfulla nybyggnads 
och renoveringsplaner som 
nu pågår. I en framtid med 
en roll i Ales samhällsut-
veckling kan givetvis nya 
affärer behöva genomföras 
för bolagets och kommu-
nens bästa.

I maj fl yttade hyresgäs-
terna in i 36 lägenheter i 
Kronogården. I Älvängen är 
också Änggatan med ca 76 
lägenheter på gång, bland 
annat med ett trygghetsbo-
ende på ca 20 lägenheter.

I Alafors och Furu-
lundsområdet byggs både 
hyresrätt och bostadsrätt. I 
Nol på Folketshusvägen och 
Mossvägen ska ett stort pro-
jekt med både nybyggnad, 
renovering och påbyggnad 
av befi ntliga hus starta. 
Detta projekt med ca 200 
nya lägenheter några hundra 
meter ifrån pendeltågssta-
tionen kommer att utveckla 
Nol.

I Nödinge är ALEX  AB  
( Alebyggen och PEAB) på 
gång med ”gymnasiekullen” 
med ca 100 lägenheter.

Utöver gymnasiekull-
en fi nns mycket att göra i 

Nödinge. Handelsområ-
det behöver utvecklas för 
att inte tappa i köpkraft 
och bostadsområdena på 
Klöverstigarna behöver re-
noveras men det fi nns också 
utrymme för förtätning och 
möjlighet att bygga på några 
våningar. 

Givetvis kan och ska 
kommunen här använda 
Alebyggen som ett verktyg 
för kommunen och hyres-
gästernas bästa.

Ale kommun behöver få 
en samlad kommunadmi-
nistration. Dagens situation 
med förvaltningarna spridda 
på fl era orter är inte längre 
acceptabel utan driver kost-
nader och orsakar en mängd 
tidskrävande arbetsresor. 
Om kommunen skulle 
bestämma sig för ett nytt 
kommunhus i Nödinge skul-
le det bli den grundsten som 
skulle starta upp den viktiga 
och nödvändiga förnyelsen 
av Ale torg.

Ett problem som då upp-
står är ju vad fi nns att göra 
med byggnaderna i nuvaran-
de kommunhuset i Ledet?

Även här kan Alebyggen/
ALEX få ett uppdrag att ta 
fram en plan på hur området 
ska användas. Vi vet att i 

de äldre delarna av huset så 
fanns det tidigare ett antal 
lägenheter. Här kan möjlig-
heten fi nnas att få fram ett 
antal mindre lägenheter för 
ungdomar.

Sammanfattning:

säljas.

den nödvändiga och kraftigt 
pågående samhällsutveck-
lingen i Ale.

ring av Folketshusvägen, 
Mossvägen och Klöversti-
gen ska göras i dialog med 
hyresgästerna.

nytt kommunhus.

uppdrag att utreda vad man 
kan göra med kommunhuset 
i Ledet.

Slutligen så får jag väl 
tacka på bolagets vägnar för 
berömmet från AD att det 
är ett välskött bolag.

Sune Rydén (KD)
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Den 22 augusti var PRO 
i Ale inbjudna till en festlig 
dag i Flunsåsparken i Göte-
borg. Det var dags att samlas 
inför valet 2014 för att visa 
politikerna att vi är många 
som vill se en förändring.

Dagen började med 
ganska vackert väder, solen 
tittade fram mellan molnen 
när bussen hämtade upp 
PRO-are från Skepplanda 
i norr till Surte i söder. 
Förväntningarna var stora 
när bussen stannade vid 
Flunsåsparken. Många hade 
varit där tidigare, men för en 
del var det en ny upplevelse, 
med en gammaldags park 
med en utomhusscen och 

sittplatser i långa rader. 
Det fanns kaffe/bulle och 
korv med bröd och mycket 
mer att köpa i den mysiga 
kiosken.

Klockan 13 hälsades 
vi välkomna av PRO i 
Göteborg som stod för 
arrangemanget. Lerums 
Ukulelezällskap (LUZ) 
inledde med att spela och 
sjunga välkända melodier. 
Därefter fi ck vi mer sång av 
Johanna Hjort, en fantas-
tisk sångerska som sjöng allt 
från Evert Taube till Ella 
Fitzgerald och hon sjöng till 
Dan Lindéns orkester.

Därefter var det dags för 
PRO:s ordförande Curt 
Persson att tala. Han tog 
bland annat upp om den 
orättvisa skatten för pen-
sionärer, att det är väldigt 
tyst i valdebatten på riksnivå 
om äldreomsorgen och om 
byggandet av bostäder för 
äldre.

Så hade klockan blivit 15 
och politikerutfrågningen 

mellan Lars-Arne Staxäng, 
representant i riksdagen 
för Moderaterna Bohuslän 
och för Socialdemokraterna 
Anna Johansson, riksdags-
kandidat och lokalpolitiker, 
Göteborg. Utfrågare var 
PRO:s presschef Johanna 
Hållén. Frågorna berörde 
bland annat skatten för 
pensionärer, bromsen i 
pensionssystemet, vård och 
omsorg för äldre, boende-
frågan och hemvården. På 
frågan om lön och pension 
skall beskattas lika svarade 
Moderaterna nej och Social-
demokraterna ja.

Kommer pensionssys-
temet att ses över så att 
”bromsen” inte slår till så 
hårt att pensionerna sänks? 
I stort sett vill båda förändra 
”bromsen” så att variatio-
nerna inte blir så stora, även 
om den inte kan tas bort 
helt.vEU:s fattigdomsgräns 
ligger under 10 800 kr/mån. 
Det är framförallt kvinnor 
som får sin pension under 

den gränsen.
På frågan om vården och 
omsorgen om äldre skall 
prioriteras och ges mera 
resurser svarade båda ja, 
fast förslagen att åtgärda 
detta varierade. Att fl er äldre 
skall kunna erbjudas plats 
i särskilt boende var båda 
överens om.

Efter avslutad politikerut-
frågning var det dags för 
nästa artist. Som grädde på 
moset kom Shirley Clamp 
in som en frisk fl äkt! En ro-
lig och underhållande artist! 
Det svängde i publiken när 
Shirley Clamp sjöng sin hit 
”Min kärlek”. Vad gjorde det 
att det regnade ibland, publi-
ken gick hem med ett leende 
på läpparna och kanske fun-
deringar på hur man skulle 
rösta den 14 september.

Vår chaufför Ralf från 
Surtebuss väntade med bus-
sen för att transportera oss 
tillbaka till Ale efter en fi n 
dag i Flunsåsparken.

Eva Carlsson

PRO-are i Ale på resa till Flunsåsparken
PRO:s ordförande Curt Persson talade i Flunsåsparken.

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

Söndagsgudstjänst i Nödinge kyrka 
Söndag 7 september kl 17

Blue n’ Joy Gospel
med kompbandet Real Groove och Åke Andreasson.

NÖDINGE FÖRSAMLING

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Nu har du möjlighet att utforska 
livets mening. Församlingen star-
tar en ny Alpha-kurs vilken är en 
grundkurs i kristen tro. 

Kursen börjar den 11 sept.
kl 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Mer information och anmälan 
finns/görs på mittiale.se eller 
till församlingsexpeditionen 
0303-444 000.
Anmälan senast 9 september!
Ingela Fransson 0303-444 031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Är du nyfiken 
på vem Jesus är?  Finns Gud – ja, nej, kanske!

Älvängens gospelkör övar 

torsdagar kl 19.00-21.00 
med start 11 sept. 

Kontakt: Karin Fryxelius 
0303-444 023.

Sjung
gospel!

Älvängens blå kyrka

Folkpartiet liberaler-
na Ale säger ja till 
vinster i välfärden för 

att det ska vara möjligt att 
tjäna pengar på sitt företag 
även inom kvinnodomine-
rade yrken som vård och 
omsorg. Möjligheten till 
vinst är en sporre och en 
drivkraft i all företagsam-
het. Men den som vill ägna 
sig åt kortsiktig spekula-
tion ska välja andra bran-
scher. Vi säger istället nej 
till vänster i välfärden för 
att en socialistisk politik 
innebär mindre chans för 
kvinnor som arbetar inom 
offentlig sektor att byta 
arbetsgivare och därmed 
kunna påverka sin lön.
Folkpartiet har i riksdagen:

De kommunistiska 
skygglapparna sitter säkert 
fast på Jonas Sjöstedt. V 
och han vill förbjuda vin-
ster i välfärden. En lag mot 
vinstuttag kan vara på plats 
2017 om de kommer till 
makten. Med detta utspel 
slår V undan benen på de 
40% som valt privat vård-
givare. Hundratusentals 
elever får inte välja skola. 

Många invånare i Ale 
kommer att drabbas hårt!

Varför är vinsten ett 
problem? Motsatsen är 
ju förlust som skapar hål 

i kommunala och priva-
ta budgetar. Det är väl 
snarare kvaliteten på de 
utförda tjänsterna som ska 
betygsättas och inte vem 
som utför tjänsten.

En kommunal och 
privat utförare får lika 
stor summa pengar för att 
utföra tjänster inom väl-
färden. Om då den privata 
utföraren med bibehållen 
eller bättre kvalitet kan få 
vinst på sin verksamhet 
så visar ju detta att även 
kommunen kan effektivise-
ra sin verksamhet. 

Vinsten hos den privata 
aktören beskattas på van-
ligt sätt och ger pengar 
åter till det offentliga. På 
detta sätt blir det mera 
resurser till vår gemen-
samma välfärd. Brister 
förekommer såväl inom 
kommunen som de privata 
aktörerna. Det är dessa 
brister vi ska ha ögonen på 
för att skapa bättre kvali-
tet. Inte vinsterna som ger 
mer resurser till välfärden.

I ett socialistiskt samhäl-
le vet det offentliga alltid 
vad brukaren tycker och 
tänker. I det alliansstyrda 
Ale och Sverige sätter man 
människan i centrum. Det 
tycker vi i Folkpartiet är 
högst rimligt.

Kryssa en folkpartist!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Ja till vinster i välfärden!

NU BÖRJAR SMYRNAKYRKANS 
VERKSAMHET FÖR BARN OCH 

UNGDOMAR!

TORSDAGAR
18:15-20:30 Hobby (7-12 år)

Storsamling och roliga aktiviteter i 
smågrupper

FREDAGAR
19:30-23:00 Greenhouse - 

Ungdomssamling från årskurs sju

SÖNDAGAR
11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Storsamling och smågrupper 

Se www.smyrna.nu 
för fullständigt program.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 17 sept.
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

Bengt Tilly. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 29 
augusti begravningsguds-
tjänst för Bengt Tilly, 
Kollanda. Officiant var 
Per-Martin Andersson.

Jan-Olof Johansson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1952 och efterlämnar sina 
barn som närmast sörjande.

Bent Östermarker, Bohus 
har avlidit. Född 1936 och 
efterlämnar makan Margrete 
samt barnen Kerstin och 
Kim med familjer som när-
mast 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 Jordfästningar

DÖDSFALL

SMSa LUNCH till  
72 950 så ger du  
50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

PREDIKOTURER

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 7/9 kl 10, 
Mässa I Olenius. Onsd 10/9 
kl 10, Storcafé – ”Möt vår 
nye präst” – Mika Auvi-
nen. Hålanda sönd 7/9, se 
övriga. S:t Peder sönd 7/9 
kl 10, Gudstjänst M Auvi-
nen. Ale-Skövde sönd 7/9 kl 
12, Gudstjänst M Auvinen. 
Tunge sönd 7/9, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/9 kl 18.30, Spåra - 
UpptäckarScout. Onsd 10/9 
kl 18.30, Tonår - Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 4/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 7/9 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 18, 
Kvällsmässa, Nilsson. Onsd 
10/9 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 2/9 kl 8-9, Bön. Onsd 
3/9 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet - terminsstart. Kl 15, 
Sångstund på Björkliden, 
Alafors. Kl 18-19, Bön. 
Torsd 4/9 kl 18.15, Hobby 
- terminsstart. Lörd 6/9 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Lörd - Sönd Försam-
lingsläger på Järnholmen. 
Månd 8/9 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 9/9 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen 
- terminsstart.

Nödinge församling
Sön 7/9 kl 11 i Surte kyrka: 
Söndagsmässa, Åke Andreas-
son. Sön 7/9 kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Åke Andreasson och gos-
pelkören Blue n’ Joy med 
kompbandet Real Groove. 
Ons 10/9 kl 14 i Surte för-
samlingshem: Onsdagsträff, 
Lars Tegemyr visar bilder 
från Peru.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 3/9 kl 15, Onsdags-
träff; Dragspel och sång med 
Gunilla Hansson. Onsd 3/9 
kl 18:30, Tonår; Äppelkaka 
och lekar. Onsd 3/9 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sönd 7/9 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Barnvälsignelse. Servering. 
Månd 8/9 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tisd 9/9 kl 10, 
Barnrytmik för barn 1-1,5 år 
med deras föräldrar. Sopp-
lunch för 20:- efter babyryt-
miken. Anmälan till Lisa på 
0707-51 82 47. Tisd 9/9 kl 
10:45, Babyrytmik för barn 
4 månader-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Anmälan till Lisa på 
0707-51 82 47. Onsd 10/9 
kl 18:30, Tonår; Kalle Kaos. 
Onsd 10/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program. Anmäl 
dig gärna till vårt Tillsam-
mansläger 19-21/9. Blanket-
ter finns i kyrkan.

Bohus pingstkyrka
Onsd 3/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 7/9 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son. Onsd 10/9 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
On 3/9 kl kl 18.30, Män- 
Mat- Möte i Blå kyrkan 
Anmäl dig till Leif Jöngren, 
0707-43 54 60. To 4/9 kl 
19.30, Körövning. Sö 7/9 kl 
11, Gudstjänst och höstupp-
takt, Leif Jöngren, kören, 
servering. Kl 18, Bön och 
Lovsång Leif Jöngren, Filip 
Larsson. Kl 19, Tonårs-Café. 
Må 8/9 kl 18, Scoutkväll. 
Samling vid kyrkan med 
cykel. Ti 9/9 kl 10, Tisdags-
bön. Kl 10-13, Stickcafé  kl 
11 fika för alla.

TACK

TILL MINNE

Varmt tack till
alla Er som gjorde

Ruth Johannessons
begravning i Starrkärrs 

Kyrka till ett vackert 
minne. Tack för vackra 
blommor och gåvor till 
minnesfonder. Tack för 

värmande ord.

Bengt & Margareta
med familjer

Till minne av vår älskade

Helena Brännvall
3 september är det 5 år 
sedan du lämnade oss i 
stor sorg. Det finns inte 
en dag utan längtan efter 

Dig. När saknaden blir för 
stor tar vi fram alla fina 

och vackra minnen vi har 
från Dig.

Mamma & Pappa
Anna-Karin

Mormor och Morfar
Din familj i Kungälv

Ett varmt tack till alla Er
som på olika sätt kom

ihåg vår Kära

Margareta
Andersson

under hennes svåra
sjukdom och

begravning. Tack för
blommor och alla gåvor

till Cancerfonden.

Evert

Jesus sa en gång: 
”Sabbaten blev till för 
människan och inte 

människan för sabbaten”. 
Javisst! säger vi – det är 

klart att man på en söndag 
kan klippa gräsmattan och 
storhandla och betala räk-
ningar och tvätta fönstren 
och kolla jobbmailen… Vilo-
dagen är ju till för oss – inte 
tvärtom.

Och det är klart man kan! 
Men när Gud nu en gång har 
gett oss världens äldsta ar-
betstidslagstiftning, borde vi 
inte ta bättre vara på den då?

Vi behöver vila då och då. 
Total vila. Bara vara. Och 
kanske behöver vi en åter-
hämtningsdag, en sabbat, 
just för att det är så lätt att 
bocka av några saker till på 
”Att göra”-listan också när vi 
egentligen tänkt vara lediga. 
Bara den här gången. 

Bara för att vi kan och får, 
så behöver vi inte. Vi har rätt 
att låta bli, om så bara en dag 
i veckan. Vilodagen blev till 
för att vi skulle få vila oss, 
inte för att vi skulle få saker 
gjorda.  

Ida Olenius
 Präst i Lödöse församling

BETRAKTELSE

Vilodagen
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Den 22 augusti var PRO 
i Ale inbjudna till en festlig 
dag i Flunsåsparken i Göte-
borg. Det var dags att samlas 
inför valet 2014 för att visa 
politikerna att vi är många 
som vill se en förändring.

Dagen började med 
ganska vackert väder, solen 
tittade fram mellan molnen 
när bussen hämtade upp 
PRO-are från Skepplanda 
i norr till Surte i söder. 
Förväntningarna var stora 
när bussen stannade vid 
Flunsåsparken. Många hade 
varit där tidigare, men för en 
del var det en ny upplevelse, 
med en gammaldags park 
med en utomhusscen och 

sittplatser i långa rader. 
Det fanns kaffe/bulle och 
korv med bröd och mycket 
mer att köpa i den mysiga 
kiosken.

Klockan 13 hälsades 
vi välkomna av PRO i 
Göteborg som stod för 
arrangemanget. Lerums 
Ukulelezällskap (LUZ) 
inledde med att spela och 
sjunga välkända melodier. 
Därefter fi ck vi mer sång av 
Johanna Hjort, en fantas-
tisk sångerska som sjöng allt 
från Evert Taube till Ella 
Fitzgerald och hon sjöng till 
Dan Lindéns orkester.

Därefter var det dags för 
PRO:s ordförande Curt 
Persson att tala. Han tog 
bland annat upp om den 
orättvisa skatten för pen-
sionärer, att det är väldigt 
tyst i valdebatten på riksnivå 
om äldreomsorgen och om 
byggandet av bostäder för 
äldre.

Så hade klockan blivit 15 
och politikerutfrågningen 

mellan Lars-Arne Staxäng, 
representant i riksdagen 
för Moderaterna Bohuslän 
och för Socialdemokraterna 
Anna Johansson, riksdags-
kandidat och lokalpolitiker, 
Göteborg. Utfrågare var 
PRO:s presschef Johanna 
Hållén. Frågorna berörde 
bland annat skatten för 
pensionärer, bromsen i 
pensionssystemet, vård och 
omsorg för äldre, boende-
frågan och hemvården. På 
frågan om lön och pension 
skall beskattas lika svarade 
Moderaterna nej och Social-
demokraterna ja.

Kommer pensionssys-
temet att ses över så att 
”bromsen” inte slår till så 
hårt att pensionerna sänks? 
I stort sett vill båda förändra 
”bromsen” så att variatio-
nerna inte blir så stora, även 
om den inte kan tas bort 
helt.vEU:s fattigdomsgräns 
ligger under 10 800 kr/mån. 
Det är framförallt kvinnor 
som får sin pension under 

den gränsen.
På frågan om vården och 
omsorgen om äldre skall 
prioriteras och ges mera 
resurser svarade båda ja, 
fast förslagen att åtgärda 
detta varierade. Att fl er äldre 
skall kunna erbjudas plats 
i särskilt boende var båda 
överens om.

Efter avslutad politikerut-
frågning var det dags för 
nästa artist. Som grädde på 
moset kom Shirley Clamp 
in som en frisk fl äkt! En ro-
lig och underhållande artist! 
Det svängde i publiken när 
Shirley Clamp sjöng sin hit 
”Min kärlek”. Vad gjorde det 
att det regnade ibland, publi-
ken gick hem med ett leende 
på läpparna och kanske fun-
deringar på hur man skulle 
rösta den 14 september.

Vår chaufför Ralf från 
Surtebuss väntade med bus-
sen för att transportera oss 
tillbaka till Ale efter en fi n 
dag i Flunsåsparken.

Eva Carlsson

PRO-are i Ale på resa till Flunsåsparken
PRO:s ordförande Curt Persson talade i Flunsåsparken.
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Söndagsgudstjänst i Nödinge kyrka 
Söndag 7 september kl 17

Blue n’ Joy Gospel
med kompbandet Real Groove och Åke Andreasson.

NÖDINGE FÖRSAMLING

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Nu har du möjlighet att utforska 
livets mening. Församlingen star-
tar en ny Alpha-kurs vilken är en 
grundkurs i kristen tro. 

Kursen börjar den 11 sept.
kl 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Mer information och anmälan 
finns/görs på mittiale.se eller 
till församlingsexpeditionen 
0303-444 000.
Anmälan senast 9 september!
Ingela Fransson 0303-444 031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Är du nyfiken 
på vem Jesus är?  Finns Gud – ja, nej, kanske!

Älvängens gospelkör övar 

torsdagar kl 19.00-21.00 
med start 11 sept. 

Kontakt: Karin Fryxelius 
0303-444 023.

Sjung
gospel!

Älvängens blå kyrka

Folkpartiet liberaler-
na Ale säger ja till 
vinster i välfärden för 

att det ska vara möjligt att 
tjäna pengar på sitt företag 
även inom kvinnodomine-
rade yrken som vård och 
omsorg. Möjligheten till 
vinst är en sporre och en 
drivkraft i all företagsam-
het. Men den som vill ägna 
sig åt kortsiktig spekula-
tion ska välja andra bran-
scher. Vi säger istället nej 
till vänster i välfärden för 
att en socialistisk politik 
innebär mindre chans för 
kvinnor som arbetar inom 
offentlig sektor att byta 
arbetsgivare och därmed 
kunna påverka sin lön.
Folkpartiet har i riksdagen:

De kommunistiska 
skygglapparna sitter säkert 
fast på Jonas Sjöstedt. V 
och han vill förbjuda vin-
ster i välfärden. En lag mot 
vinstuttag kan vara på plats 
2017 om de kommer till 
makten. Med detta utspel 
slår V undan benen på de 
40% som valt privat vård-
givare. Hundratusentals 
elever får inte välja skola. 

Många invånare i Ale 
kommer att drabbas hårt!

Varför är vinsten ett 
problem? Motsatsen är 
ju förlust som skapar hål 

i kommunala och priva-
ta budgetar. Det är väl 
snarare kvaliteten på de 
utförda tjänsterna som ska 
betygsättas och inte vem 
som utför tjänsten.

En kommunal och 
privat utförare får lika 
stor summa pengar för att 
utföra tjänster inom väl-
färden. Om då den privata 
utföraren med bibehållen 
eller bättre kvalitet kan få 
vinst på sin verksamhet 
så visar ju detta att även 
kommunen kan effektivise-
ra sin verksamhet. 

Vinsten hos den privata 
aktören beskattas på van-
ligt sätt och ger pengar 
åter till det offentliga. På 
detta sätt blir det mera 
resurser till vår gemen-
samma välfärd. Brister 
förekommer såväl inom 
kommunen som de privata 
aktörerna. Det är dessa 
brister vi ska ha ögonen på 
för att skapa bättre kvali-
tet. Inte vinsterna som ger 
mer resurser till välfärden.

I ett socialistiskt samhäl-
le vet det offentliga alltid 
vad brukaren tycker och 
tänker. I det alliansstyrda 
Ale och Sverige sätter man 
människan i centrum. Det 
tycker vi i Folkpartiet är 
högst rimligt.

Kryssa en folkpartist!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Ja till vinster i välfärden!
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TORSDAGAR
18:15-20:30 Hobby (7-12 år)

Storsamling och roliga aktiviteter i 
smågrupper

FREDAGAR
19:30-23:00 Greenhouse - 

Ungdomssamling från årskurs sju

SÖNDAGAR
11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Storsamling och smågrupper 

Se www.smyrna.nu 
för fullständigt program.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 17 sept.
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

Bengt Tilly. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 29 
augusti begravningsguds-
tjänst för Bengt Tilly, 
Kollanda. Officiant var 
Per-Martin Andersson.

Jan-Olof Johansson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1952 och efterlämnar sina 
barn som närmast sörjande.

Bent Östermarker, Bohus 
har avlidit. Född 1936 och 
efterlämnar makan Margrete 
samt barnen Kerstin och 
Kim med familjer som när-
mast 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 Jordfästningar

DÖDSFALL

SMSa LUNCH till  
72 950 så ger du  
50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

PREDIKOTURER

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 7/9 kl 10, 
Mässa I Olenius. Onsd 10/9 
kl 10, Storcafé – ”Möt vår 
nye präst” – Mika Auvi-
nen. Hålanda sönd 7/9, se 
övriga. S:t Peder sönd 7/9 
kl 10, Gudstjänst M Auvi-
nen. Ale-Skövde sönd 7/9 kl 
12, Gudstjänst M Auvinen. 
Tunge sönd 7/9, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/9 kl 18.30, Spåra - 
UpptäckarScout. Onsd 10/9 
kl 18.30, Tonår - Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 4/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 7/9 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 18, 
Kvällsmässa, Nilsson. Onsd 
10/9 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 2/9 kl 8-9, Bön. Onsd 
3/9 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet - terminsstart. Kl 15, 
Sångstund på Björkliden, 
Alafors. Kl 18-19, Bön. 
Torsd 4/9 kl 18.15, Hobby 
- terminsstart. Lörd 6/9 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Lörd - Sönd Försam-
lingsläger på Järnholmen. 
Månd 8/9 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 9/9 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen 
- terminsstart.

Nödinge församling
Sön 7/9 kl 11 i Surte kyrka: 
Söndagsmässa, Åke Andreas-
son. Sön 7/9 kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Åke Andreasson och gos-
pelkören Blue n’ Joy med 
kompbandet Real Groove. 
Ons 10/9 kl 14 i Surte för-
samlingshem: Onsdagsträff, 
Lars Tegemyr visar bilder 
från Peru.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 3/9 kl 15, Onsdags-
träff; Dragspel och sång med 
Gunilla Hansson. Onsd 3/9 
kl 18:30, Tonår; Äppelkaka 
och lekar. Onsd 3/9 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sönd 7/9 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Barnvälsignelse. Servering. 
Månd 8/9 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tisd 9/9 kl 10, 
Barnrytmik för barn 1-1,5 år 
med deras föräldrar. Sopp-
lunch för 20:- efter babyryt-
miken. Anmälan till Lisa på 
0707-51 82 47. Tisd 9/9 kl 
10:45, Babyrytmik för barn 
4 månader-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Anmälan till Lisa på 
0707-51 82 47. Onsd 10/9 
kl 18:30, Tonår; Kalle Kaos. 
Onsd 10/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program. Anmäl 
dig gärna till vårt Tillsam-
mansläger 19-21/9. Blanket-
ter finns i kyrkan.

Bohus pingstkyrka
Onsd 3/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 7/9 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son. Onsd 10/9 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
On 3/9 kl kl 18.30, Män- 
Mat- Möte i Blå kyrkan 
Anmäl dig till Leif Jöngren, 
0707-43 54 60. To 4/9 kl 
19.30, Körövning. Sö 7/9 kl 
11, Gudstjänst och höstupp-
takt, Leif Jöngren, kören, 
servering. Kl 18, Bön och 
Lovsång Leif Jöngren, Filip 
Larsson. Kl 19, Tonårs-Café. 
Må 8/9 kl 18, Scoutkväll. 
Samling vid kyrkan med 
cykel. Ti 9/9 kl 10, Tisdags-
bön. Kl 10-13, Stickcafé  kl 
11 fika för alla.

TACK

TILL MINNE

Varmt tack till
alla Er som gjorde

Ruth Johannessons
begravning i Starrkärrs 

Kyrka till ett vackert 
minne. Tack för vackra 
blommor och gåvor till 
minnesfonder. Tack för 

värmande ord.

Bengt & Margareta
med familjer

Till minne av vår älskade

Helena Brännvall
3 september är det 5 år 
sedan du lämnade oss i 
stor sorg. Det finns inte 
en dag utan längtan efter 

Dig. När saknaden blir för 
stor tar vi fram alla fina 

och vackra minnen vi har 
från Dig.

Mamma & Pappa
Anna-Karin

Mormor och Morfar
Din familj i Kungälv

Ett varmt tack till alla Er
som på olika sätt kom

ihåg vår Kära

Margareta
Andersson

under hennes svåra
sjukdom och

begravning. Tack för
blommor och alla gåvor

till Cancerfonden.

Evert

Jesus sa en gång: 
”Sabbaten blev till för 
människan och inte 

människan för sabbaten”. 
Javisst! säger vi – det är 

klart att man på en söndag 
kan klippa gräsmattan och 
storhandla och betala räk-
ningar och tvätta fönstren 
och kolla jobbmailen… Vilo-
dagen är ju till för oss – inte 
tvärtom.

Och det är klart man kan! 
Men när Gud nu en gång har 
gett oss världens äldsta ar-
betstidslagstiftning, borde vi 
inte ta bättre vara på den då?

Vi behöver vila då och då. 
Total vila. Bara vara. Och 
kanske behöver vi en åter-
hämtningsdag, en sabbat, 
just för att det är så lätt att 
bocka av några saker till på 
”Att göra”-listan också när vi 
egentligen tänkt vara lediga. 
Bara den här gången. 

Bara för att vi kan och får, 
så behöver vi inte. Vi har rätt 
att låta bli, om så bara en dag 
i veckan. Vilodagen blev till 
för att vi skulle få vila oss, 
inte för att vi skulle få saker 
gjorda.  

Ida Olenius
 Präst i Lödöse församling

BETRAKTELSE

Vilodagen
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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

Gamla vykort köpes. Skrivna 
och oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 

säckar. Sågspån och täckbark.
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

ELVERK. 2000W bensinelverk 
Homework, 750:-. 4500W die-
selelverk 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

Möblerad lägenhet uthyres 
35kvm. 3km norr om Skepp-
landa.
tel. 0704-15 55 33

ÖNSKAS HYRA
Singel man söker ny bostad
Önskar hyra villa med garage 
eller andra förslag i Ale eler 
Sjövik är händig man med son 
som gärna kan vara begälpliga, 
alla svar beaktas, jobbar som 
servicechef.
tel. 0709-20 26 28

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

Loppis i Kilanda skola sön 5 
okt kl 11-14. Hyra bord inne 
50:-, ute 30:-. Anmäl dig till 
ingela.tom@gmail.com
Välkomna! Kilanda Byalag

Snart mörka kvällar. Vad skönt 
med en bra bok. Stor bokrea 
lörd-sönd kl 11-15. Vid nols 
pizzeria. Massor av skön läs-
ning, alla böcker 15:-
F.D. Ale Café

Fullmånemeditationer kl 20.00 
- 20.30. Datum 9/9, 8/10, 
6/11, 6/12. För info:
moderjordnatverket@gmail.
com

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller 
rep.
tel. 070-658 20 29

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

Hundpensionat  hemmamiljö
Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i södra Ale & 
Kungälv. Kontakta Stina på 
kontakt@doggiedog.se &
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

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

Veckans ros till alla er som 
på olika sätt medverkade 
på vår hembygdsdag på 
backa säteri.
Nödinge sockens hem-
bygdsförening

Veckans ros till alla Er som 
hjälpte till med invente-
ringen av min butik. Ni är 
underbara! 
Pernilla Fagerholm

EFTERLYSES

Du som tog/lånade vår fina 
bok ”Etikett & God ton” 
på Café Magnolia onsda-
gen den 27 augusti...snälla 
lämna tillbaka den till oss. 
Vi behöver den verkligen! 
Hittelön utlovas!
Gänget på Café Magnolia

Grattis till er 
guldbröllopsdag.

Tack för all kärlek ni alltid 
generöst delar med er av! 

Jan- Åke, Anki o Lotta
med familjer

Grattis
Vilmer

på 2-årsdagen den 3/9
Många pussar och kramar 

från moster, 
mormor & morfar

En son!
Vi vill gratulera

Yasmine Holmdahl
& Manuel Godino

Mormor, Morfar och 
morbror ”Mon”

Ett stort grattis till
Linnea

i Bohus som fyller 7 år
den 3 september.

Många kramar från
Farmor & Farfar

Grattis
Anna

på 5-årsdagen.
Önskar Farmor

GRATTIS

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av 
sitt hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om 
ej tappats). Ögon är bärnstensfärgade/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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Vem känner 
du som snart 

fyller år?
Skicka in din

grattisannons
idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen
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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

Gamla vykort köpes. Skrivna 
och oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 

säckar. Sågspån och täckbark.
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

ELVERK. 2000W bensinelverk 
Homework, 750:-. 4500W die-
selelverk 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

Möblerad lägenhet uthyres 
35kvm. 3km norr om Skepp-
landa.
tel. 0704-15 55 33

ÖNSKAS HYRA
Singel man söker ny bostad
Önskar hyra villa med garage 
eller andra förslag i Ale eler 
Sjövik är händig man med son 
som gärna kan vara begälpliga, 
alla svar beaktas, jobbar som 
servicechef.
tel. 0709-20 26 28

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

Loppis i Kilanda skola sön 5 
okt kl 11-14. Hyra bord inne 
50:-, ute 30:-. Anmäl dig till 
ingela.tom@gmail.com
Välkomna! Kilanda Byalag

Snart mörka kvällar. Vad skönt 
med en bra bok. Stor bokrea 
lörd-sönd kl 11-15. Vid nols 
pizzeria. Massor av skön läs-
ning, alla böcker 15:-
F.D. Ale Café

Fullmånemeditationer kl 20.00 
- 20.30. Datum 9/9, 8/10, 
6/11, 6/12. För info:
moderjordnatverket@gmail.
com

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller 
rep.
tel. 070-658 20 29

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

Hundpensionat  hemmamiljö
Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i södra Ale & 
Kungälv. Kontakta Stina på 
kontakt@doggiedog.se &
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

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

Veckans ros till alla er som 
på olika sätt medverkade 
på vår hembygdsdag på 
backa säteri.
Nödinge sockens hem-
bygdsförening

Veckans ros till alla Er som 
hjälpte till med invente-
ringen av min butik. Ni är 
underbara! 
Pernilla Fagerholm

EFTERLYSES

Du som tog/lånade vår fina 
bok ”Etikett & God ton” 
på Café Magnolia onsda-
gen den 27 augusti...snälla 
lämna tillbaka den till oss. 
Vi behöver den verkligen! 
Hittelön utlovas!
Gänget på Café Magnolia

Grattis till er 
guldbröllopsdag.

Tack för all kärlek ni alltid 
generöst delar med er av! 

Jan- Åke, Anki o Lotta
med familjer

Grattis
Vilmer

på 2-årsdagen den 3/9
Många pussar och kramar 

från moster, 
mormor & morfar

En son!
Vi vill gratulera

Yasmine Holmdahl
& Manuel Godino

Mormor, Morfar och 
morbror ”Mon”

Ett stort grattis till
Linnea

i Bohus som fyller 7 år
den 3 september.

Många kramar från
Farmor & Farfar

Grattis
Anna

på 5-årsdagen.
Önskar Farmor

GRATTIS

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av 
sitt hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om 
ej tappats). Ögon är bärnstensfärgade/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!

VECKA 36         NUMMER 32|42 ÖVRIGA ANNONSER

Vem känner 
du som snart 

fyller år?
Skicka in din

grattisannons
idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen
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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


