
Hemma igen! En hockey-
borg utan is

Maja lands-
lagsdebuterar

Paula Örn (S) visste inte riktigt vad hon skulle säga när valresultatet i Ale summerades. De rödgröna, S, V och MP, är större en 
Alliansen med eventuella stödpartier, men inte tillräckligt stora för att bilda egen majoritet. Ett politiskt kaos kan vänta om 
inget av ”mittenpartierna” byter sida. Egentligen är Ale en spegel av samma ovissa situation som råder i Sveriges riksdag.

Politiskt kaos kan vänta
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FAVORIT I REPRIS

Gäller torsdag 18/9-söndag 21/9 

NORTH BEND WHITEOUT
Varmfodrad vattentät 
vinteroverall med tejpade 
sömmar. 5000mm 
vattenpelare. Rosa,lila, 
marin eller grön.  
Stl 86cl-134cl.  
Ord. pris 799:-

TREKSTA
Vattentät ullfodrad juniorkänga  

med Gore-tex.Svart eller  
lila. Stl 20-39.
Ord. pris 949:- 
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Nu 499:

www.dansstudion.org
Anmälan till dansstudion@telia.com

Fortfarande platser kvar!

STREET
      DANCE

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

varje dag
matglädje

Gäller 17/9–21/9

Ale Torg

KLIPP!

KYCKLINGINNERFILÉ
Kronfågel. 700g. Fryst. 

Jfr. pris 42,71/kg. 
Max 2 köp per kund. 

2990
/st

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Anmäl dig till höstens

Jägar-
examen
Start 20 oktober  
i Kattleberg, Ale
För anmälan och 
information.
Studiefrämjandet
0303-196 96, susanne.
werder@studieframjandet.se



Dags för spekulation. 
Söndagens val ger 
en tydlig bild av att 

Sverigedemokraterna nu är 
etablerade i svensk politik. 
Det blir allt svårare att 
behålla inställningen att för-
söka isolera dem från påver-
kan. I Ale kommer Socialde-
mokraterna ge det ett försök 
genom att bilda en S-ledd 
majoritet med stöd av något 
eller fl era av mittenpar-
tierna, Centerpartiet och 
eller Folkpartiet. Det skulle 
betyda en knapp majoritet i 
kommunfullmäktige. Frågan 
är bara vilket av partierna 
på ”den andra sidan” som är 
beredda att ge sitt stöd till 
det rödgröna blocket? Det 
lär i så fall kosta både tunga 
förtroendeuppdrag och stort 
politiskt infl ytande. Är S 
verkligen beredda att bjuda 
på det?

Oavsett vad förhand-
lingarna leder till måste de 
rödgröna gå fram som största 
minoirtet och be fullmäktige 
om att få bilda politisk led-
ning, men risken de löper om 
de inte har lyckats skapa en 
majoritetskoalition är att bli 
nedröstad i varje nämnd. De 
får ordförandeklubban och 
möjligheten att köra, men 
kan inte välja färdriktning. 
SD kommer att sitta som 
suverän vågmästare. Tala om 
infl ytande i Alepolitiken!
För Moderaterna blev 

valet både en framgång och 
ett bakslag. Till skillnad från 
riks gjorde partiet ett riktigt 
bra val lokalt och tappa-
de bara en dryg procent. 
Mikael Berglund (M) ser ut 
att ha vunnit förtroende hos 
sina väljare, men det räcker 
inte för att få sitta kvar vid 
makten. Deras allians med 
Aledemokraterna blev till sist 
ett sänke. Det lokala partiet 
halverade sitt stöd och går 
från sex till tre mandat i 
fullmäktige. Det största 
tappet ser ut att ha skett till 
Sverigedemokraterna och 
Framtid i Ale. Utvecklingen 
kan också vara ett bevis på 
vikten av att förnya. Jan A 
Pressfeldt har inte bara 
grundat partiet, han har 
också varit frontperson i 16 
år. Det har sitt pris.

Det nybildade partiet 
med Tyrone Hansson i 
spetsen ville få möjlighet 
att bilda en blocköverskri-
dande majoritet. Med sina 
två mandat kan Hanssons 
parti spela en nyckelroll. Det 
borde också vara nära till 
hands att de ursprungliga 
socialdemokraterna väljer 
att stötta sitt ursprung. 
Jag tror emellertid att 
sprickan är för stor och 
besvikelsen över Tyrone 
Hanssons och Rolf Eng-
ströms avhopp är långt 
ifrån bortglömd. Dessut-
om hade hans avhopp en 

anledning, så även där känns 
möjligheterna till (s)töd små.

Ale står således inför en 
mycket osäker politisk fram-
tid. Det rödgröna blocket 
har vunnit störst gehör för 
sin politik, men har ändå inte 
tillräckligt många röster för 
att kunna leda kommunen 
utan inblandning. Faktum är 
att Socialdemokraterna fort-
sätter att tappa väljare i Ale 
och måste tacka Miljöpartiet 
för att de rödgröna avance-
rade. Det fi nns mycket att 
fundera på hos alla etable-
rade partier. I Ale backade 
samtliga förutom MP och 
Centerpartiet. Den politiska  
kartan ritas om i en rasande 
takt och det gäller att ta till-
baka initiativet och pennan 
annars skrivs en historia få 
vill läsa om i framtiden.

Ta pennan!

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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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 
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sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
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         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.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

TYGSERVETTER 40x40 cm10:- /st

Gardiner, modetyg!
Metervara, färdiga

Linne 85:-/m Regnställ barn 299:-

BARNTRIKÅ mönstrad 120:-/m digitaltryck 150:-/m

ZEBRA  
löpare 89:- Möbeltyg &  

galon         99:-/m

Höstnyheter!

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

Begäran om 

ANBUD 
PÅ VINTERVÄGHÅLLNING  

I SKEPPLANDA
Garnvindans vägförening 

infordrar härmed anbud på 
snöröjning och flisning på 

föreningens vägar under tiden 
2014-11-01 - 2016-10-31, med 

möjlighet till förlängning ett år.

Underlag erhålles hos Christer 
Norberg tel 0303-33 89 15 eller 

0705-18 84 36
Anbud skall vara styrelsen 

tillhanda senast 2014-10-07

20%
RABATT PÅ
PRODUKTER

10%
RABATT PÅ
BEHANDLING

FÖR TIDSBOKNING
www.endlessbeauty.se
eller 0736-64 55 99

VÄLKOMNA IN FÖR 
EN AVKOPPLANDE 

STUND HOS OSS!

FOLKETSHUSV. 20
I NOL

TISDAG KL 11-20
ONSDAG KL 10-17

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Firar Neurodagen 
onsdag 24 sept kl 10–15

på NÄL, lokal Ägget
Föreläsning av  

LaSSe Brukarstödcenter
Kl 14:00-15:00

Föreläsning av Neurolog 
Kl. 17:30 – 19:00  

 
 

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
onsdagen den 24 sept

kl 19.00 i Kattleberg Airports 
konferenslokal

Ärenden enligt stadgarna

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

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

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



Dags för spekulation. 
Söndagens val ger 
en tydlig bild av att 

Sverigedemokraterna nu är 
etablerade i svensk politik. 
Det blir allt svårare att 
behålla inställningen att för-
söka isolera dem från påver-
kan. I Ale kommer Socialde-
mokraterna ge det ett försök 
genom att bilda en S-ledd 
majoritet med stöd av något 
eller fl era av mittenpar-
tierna, Centerpartiet och 
eller Folkpartiet. Det skulle 
betyda en knapp majoritet i 
kommunfullmäktige. Frågan 
är bara vilket av partierna 
på ”den andra sidan” som är 
beredda att ge sitt stöd till 
det rödgröna blocket? Det 
lär i så fall kosta både tunga 
förtroendeuppdrag och stort 
politiskt infl ytande. Är S 
verkligen beredda att bjuda 
på det?

Oavsett vad förhand-
lingarna leder till måste de 
rödgröna gå fram som största 
minoirtet och be fullmäktige 
om att få bilda politisk led-
ning, men risken de löper om 
de inte har lyckats skapa en 
majoritetskoalition är att bli 
nedröstad i varje nämnd. De 
får ordförandeklubban och 
möjligheten att köra, men 
kan inte välja färdriktning. 
SD kommer att sitta som 
suverän vågmästare. Tala om 
infl ytande i Alepolitiken!
För Moderaterna blev 

valet både en framgång och 
ett bakslag. Till skillnad från 
riks gjorde partiet ett riktigt 
bra val lokalt och tappa-
de bara en dryg procent. 
Mikael Berglund (M) ser ut 
att ha vunnit förtroende hos 
sina väljare, men det räcker 
inte för att få sitta kvar vid 
makten. Deras allians med 
Aledemokraterna blev till sist 
ett sänke. Det lokala partiet 
halverade sitt stöd och går 
från sex till tre mandat i 
fullmäktige. Det största 
tappet ser ut att ha skett till 
Sverigedemokraterna och 
Framtid i Ale. Utvecklingen 
kan också vara ett bevis på 
vikten av att förnya. Jan A 
Pressfeldt har inte bara 
grundat partiet, han har 
också varit frontperson i 16 
år. Det har sitt pris.

Det nybildade partiet 
med Tyrone Hansson i 
spetsen ville få möjlighet 
att bilda en blocköverskri-
dande majoritet. Med sina 
två mandat kan Hanssons 
parti spela en nyckelroll. Det 
borde också vara nära till 
hands att de ursprungliga 
socialdemokraterna väljer 
att stötta sitt ursprung. 
Jag tror emellertid att 
sprickan är för stor och 
besvikelsen över Tyrone 
Hanssons och Rolf Eng-
ströms avhopp är långt 
ifrån bortglömd. Dessut-
om hade hans avhopp en 

anledning, så även där känns 
möjligheterna till (s)töd små.

Ale står således inför en 
mycket osäker politisk fram-
tid. Det rödgröna blocket 
har vunnit störst gehör för 
sin politik, men har ändå inte 
tillräckligt många röster för 
att kunna leda kommunen 
utan inblandning. Faktum är 
att Socialdemokraterna fort-
sätter att tappa väljare i Ale 
och måste tacka Miljöpartiet 
för att de rödgröna avance-
rade. Det fi nns mycket att 
fundera på hos alla etable-
rade partier. I Ale backade 
samtliga förutom MP och 
Centerpartiet. Den politiska  
kartan ritas om i en rasande 
takt och det gäller att ta till-
baka initiativet och pennan 
annars skrivs en historia få 
vill läsa om i framtiden.

Ta pennan!

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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snöröjning och flisning på 

föreningens vägar under tiden 
2014-11-01 - 2016-10-31, med 

möjlighet till förlängning ett år.

Underlag erhålles hos Christer 
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tillhanda senast 2014-10-07
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onsdag 24 sept kl 10–15

på NÄL, lokal Ägget
Föreläsning av  

LaSSe Brukarstödcenter
Kl 14:00-15:00

Föreläsning av Neurolog 
Kl. 17:30 – 19:00  

 
 

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
onsdagen den 24 sept

kl 19.00 i Kattleberg Airports 
konferenslokal
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Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
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ALE. Det rödgröna 
blocket knäckte Aleal-
liansen, men får ingen 
egen majoritet. 

Valresultatet i Ale 
har skapat ett mer eller 
mindre politiskt kaos.

– Alliansen har inget 
mandat att regera 
vidare och vi behöver 
ytterligare stöd för att 
bilda en S-ledd majori-
tet som isolerar Sveri-
gedemokraterna från 
politiskt infl ytande i 
Ale, konstaterar Paula 
Örn (S) på jakt efter 
ordförandeposten i 
Kommunstyrelsen.

Valets stora förlorare blev 
Aledemokraterna som halv-
erade sitt väljarstöd. Det 
medförde samtidigt att par-
tiets stöd till Alliansen inte 
längre räcker för att bilda 
politiskt ledning i Ale. Alli-
ansen får tillsammans med 
AD bara 19 mandat, att 
jämföra med de rödgrönas 

23. Inte ens om nybildade 
Framtid i Ale som knep två 
mandat ansluter sig kan nu-
varande ledning försvara sina 
positioner. Det är med andra 
ord bäddat för maktskifte, 

men de rödgröna behöver 
få majoritet för att kunna 
driva igenom sin politik och 
inte riskera att förlora varje 
omröstning. För detta krävs 
ytterligare två mandat. Cen-
terpartiet, Folkpartiet, Krist-
demokraterna och Framtid i 
Ale har alla just två mandat.

– Det är självklart min 
ambition att försöka skapa 
en stabil S-ledd majoritet 
som kan ta ansvar för Ale 
de kommande fyra åren. Vi 
hade självklart hoppats att 
få ett eget tydligare mandat, 

men nu får vi samtala och 
försöka hitta en samarbets-
partner. Det viktigaste blir 
att hindra Sverigedemokra-
terna från att få infl ytande i 
Alepolitiken, sa Paula Örn 
på de rödgrönas valvaka. 

Dämpad stämning
Moderaterna och deras al-
lianskollegor satt samlade 
hemma hos kommunalråd 
Mikael Berglund (M). Det 
var en dämpad stämning 
efter statsminister Fredrik 
Reinfeldts avskedstal och 
inte direkt muntrare när 
mandatfördelningen i Ale 
förkunnades.

– Det fi nns två sidor av 
myntet. Vi moderater har 
gjort en bra valrörelse i Ale. 
Det märks tydligt på resulta-
tet. Vi backar någon procent, 
men uppenbarligen tycker 
aleborna att vi har levererat. 
Dessvärre har Sverigedemo-
kraterna tagit större mark på 
bekostnad av våra alliansbrö-
der. Det gör att Alliansen 
inte längre är den största mi-
noriteten. Vi får därför dis-

kutera med övriga partier i 
Ale hur kommunen ska ledas 
de kommande fyra åren. Jag 
sitter gärna kvar som Kom-
munstyrelsens ordförande 
om kommunfullmäktige 

väljer mig. I dagsläget fi nns 
det ingen som har majoritet, 
utan nu väntar förhandling-
ar, menade Mikael Berglund.

Alliansens möjlighet att 
även fortsättningsvis leda 
kommunen kan bara ske ge-
nom stöd av Sverigedemo-
kraterna, vilket tidigare an-
setts otänkbart. Inte ens med 
stöd av nybildade Framtid i 
Ale når Alliansen majoritet. 

Framför allt är det Aledemo-
kraternas kollaps som för-
hindrar Alliansens möjlighet 
att regera vidare. Partiet 
tappar tre mandat och gör 
sitt sämsta val sedan starten 
1998.

Gjort avtryck
Nybildade Framtid i Ale 
hade samlats på Köpmans 
Hytta i Surte för sin första 
valvaka. Partiet fi ck 3,6% 
av rösterna och två man-
dat i kommunfullmäktige. 
Framtid i Ale blev redan i 
sitt första val större än både 
Folkpartiet (3,3%) och 
Kristdemokraterna (3,5%). 

– Det är inte illa. Vi har på 
kort tid gjort avtryck och nu 
ska vi förvalta förtroendet, sa 
partiets frontfi gur, Tyrone 
Hansson.

Sver igedemokraterna 
följde rikstrenden, om än 
något sämre, men gick ändå 
från  tre till fem mandat i Ale 
kommunfullmäktige.

Helt klart råder nu en stor 
osäkerhet. För att bilda ma-
joritetsstyre i Ale krävs nya 

koalitioner och hur dessa 
kan komma att se ut är än 
så länge bara spekulationer. 
Dessutom ska de sista röster-
na räknas på onsdag och det 
kan fortfarande bli föränd-
ringar, vilket i sin tur kan ha 
en helt avgörande betydelse.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Sverigedemokra-
terna är den stora och 
enda vinnaren i valet 
till Ale kommunfull-
mäktige – så här långt.

Med fördubblat väl-
jarstöd får partiet fem 
mandat och en plats i 
samtliga nämnder av 
egen kraft.

Det ger dem hur man 
än vänder på det – ett 
direkt infl ytande i Ales 
politik.

Den tysta överenskommel-
sen i svensk politik är att 
den största minoriteten får 

bilda politisk ledning. I Ales 
fall har de gröna, Socialde-
mokraterna (17), Miljöpar-
tiet (3) och Vänterpartiet (3) 
tillsammans 23 av fullmäk-
tiges 49 mandat. Den sit-
tande Alliansen med Alede-
mokraterna fi ck 19 mandat. 
S v e r i g e d e m o k r a t e r n a s 
framryckning tog hårt på 
Aledemokraterna som halv-
erade sitt väljarstöd. Dess-
utom har nybildade Framtid 
i Ale sannolikt fått många 
tidigare AD-röster. Skul-
le Framtid i Ale samverka 
med Alliansen räcker det 
ändå inte för att få ansöka 
om fullmäktiges förtroende 
att bilda en Alliansledning. 
Är valet således en rödgrön 
framgång?

Inte nödvändigtvis. Det är 

betydligt rörigare. De röd-
gröna kan ta initiativ till en 
ny politisk ledning och krä-
va samtliga ordförandepos-
ter med hänvisning till deras 
23 mandat, men då riskerar 
de att förlora varje omröst-
ning eftersom Sverigede-
mokraterna blir vågmästare. 

S-ledd minoritet
I 97% av omröstningarna 
den senaste mandatperio-
den har SD röstat med Al-
liansen. Det skulle i så fall 
medföra att den S-ledda mi-
noriteten riskerar att få dri-
va sina motståndares politik. 
Därför kommer Socialde-
mokraterna nu att söka stöd 
hos något av småpartierna. 

Närmast till hands borde 
Framtid i Ale ligga som trots 

allt består av tidigare social-
demokrater, men avhoppen 
har rivit djupa sår och därför 
går sannolikt frågan först 
till Folkpartiet. Lojaliteten 
till Ale-Alliansen sätts på 
prov och här kommer det 
nog snarare att handla om 
personkemi än ideologi. 
Kan Folkpartiets listetta, 
Rose-Marie Fihn sitta i 
en S-ledd majoritet tillsam-
mans med Paula Örn (S)? 
Tonen dem emellan har ju 
sällan varit kärvänlig.

Centerpartiet, som har 
en historia som en socialde-
mokratisk räddningsplanka, 
står som det känns väldigt 
nära Moderaterna i Ale och 
torde vara svåra att få över.

Det fi nns med andra ord 
en del fakta i målet som gör 

att valresultatet trots Alli-
ansens fall, blir en huvud-
värk för de rödgröna. De är 
största minoritet, men utan 
stöd från omvärlden kan de 
inte bilda en politisk led-
ning med handlingsförmåga 
i Ale. 

Litet tapp för M
Moderaterna som till skill-
nad mot riks bara tappade 
1,3% har trots många al-
lierade ingen egen förmå-
ga att göra anspråk på den 
fortsatta makten i Ale, inte 
utan stöd från Sverigedemo-
kraterna och det har partiet 
centralt beslutat att avstå 
från. Det som skulle kunna 
skapa ett ännu större kaos är 
om något av de sista man-
daten fl yttas om när de sista 

rösterna räknas på onsdag. 
Tappar till exempel Social-
demokraterna sitt sista kan 
de rödgröna stanna på 22 
mandat, lika många som Al-
liansen med stöd från Alede-
mokraterna och Framtid i 
Ale i så fall får. 

I ett sådant läge bör det 
rimligtvis bli omröstning 
i fullmäktige om vem el-
ler vilka som ska leda Ale 
kommun. Då som i många 
andra fall kommer SD att få 
avgöra. Taktiken att isolera 
Sverigedemokraterna från 
infl ytande har därmed kap-
sejsat. Som valet utvecklade 
sig är det just infl ytande som 
SD har fått. Ales politiska 
partier måste antingen gå 
samman på allvar eller byta 
taktik.

Bäddat för maktskifte i Ale
– Men osäkerheten är stor

Valet spelade Sverigedemokraterna i händerna

M C FP KD S V MP SD FI ADK FiA ÖVR

21,1%

5,0% 3,3%
3,5%

33,6%

6,2% 5,7%

10,6%

0,2%

7,0%

3,6%

0,3%

Vi hade själv-
klart hoppats 
att få ett eget 
tydligare man-

dat, men nu får vi sam-
tala och försöka hitta en 
samarbetspartner.
PAULA ÖRN (S)

Det fi nns två 
sidor av myn-
tet. Vi modera-
ter har gjort en 

bra valrörelse i Ale. Det 
märks tydligt på resul-
tatet. Vi backar någon 
procent, men uppenbar-
ligen tycker aleborna att 
vi har levererat.
MIKAEL BERGLUND (M)

ANALYS
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

MANDAT I ALE
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna  10 (-1)

Centerpartiet   2

Folkpartiet   2 (-1)

Kristdemokraterna 2

Socialdemokraterna 17

Vänsterpartiet      3

Miljöpartiet      3 (+1)

Aledemokraterna       3 (-3)

Sverigedemokraterna 5 (+2)

Framtid i Ale       2
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LEDIGA TJÄNSTER

ALE. +945 röster, +5,1%, 
+ två mandat!

Sverigedemokraterna 
i Ale gjorde valsuccé.

– Nu hoppas jag vi får 
möjlighet att påverka 
än mer på detaljnivå, då 
vi får platser i samtliga 
nämnder, säger en nöjd 
Robert Jansson, listetta 
för SD i Ale.

Många förvånades över Sve-
rigedemokraternas valresul-
tat såväl på riks som lokal 
nivå. Robert Jansson var inte 
en av dem.

Nej, det gick precis som 
förväntat. Vi fick fem man-
dat, helt enligt kalkylen, och 
ser nu fram mot att kunna 
driva igenom vår politik. 
Framför allt tror jag vår 
framgång beror på Fredrik 
Reinfeldts utspel i början 
av augusti. Han deklarerade 
då att det inte blir några di-

rekta satsningar på välfärden 
i Sverige, eftersom kostna-
derna för flyktingmottag-
andet kommer att öka mar-
kant. Alliansens ineffektiva 
invandringspolitik blev till 
sist deras fall, säger Robert 
Jansson.

Skola och omsorg
Den positiva utvecklingen 
lokalt har sin grund i rikst-
renden, men Sverigedemo-
kraterna känner också ett 
starkt intresse hos aleborna 
för den lokala politiken.

– Vi har inte lovat guld 
och gröna skogar, tvärtom 
säger vi att nästan alla resur-
ser måste koncentreras på 
kärnverksamheten skola och 
äldreomsorg. 

Sverigedemokraterna har 
gått från ett till tre man-
dat och när valresultatet för 
2014 räknades samman hade 
SD plötsligt blivit Ales tredje 
största parti med 10,6% av 

rösterna, vilket ger partiet 
fem mandat i Ale kommun-
fullmäktige.

– Exakt vad detta inne-
bär för vårt inflytande vet 
jag inte idag. Den rödgröna 
röran har i alla fall ingen 
egen majoritet, så det kan bli 
spännande att följa alepoli-
tiken de närmaste veckorna. 
Nu måste alla positionera 
sig, menar Robert Jansson.

Övriga etablerade partier 
har för avsikt att hålla SD 
isolerade från politiskt in-
flytande. Med fem mandat i 
Ale kommunfullmäktige och 
en ordinarie plats i samtliga 
nämnder blir denna taktik 
allt svårare.

– Vi kommer fortsätta att 
stå upp för vår politik och 
det betyder att vi röstar med 
de rödgröna ibland och med 
alliansen när det passar. Nu 
ser vi mycket fram emot att 
få driva igenom rätten till 
heltid för vårdpersonalen. 

Där är vi helt överens med 
de rödgröna. Dessutom 
kommer vi trycka på för att 
få fler vuxna i skolan, vilket 
ska leda till en bättre stu-
diero för eleverna. Det tror 
jag också att vi kan få gehör 
för.

Har ni tillräckligt med 
representanter för att be-
sätta alla platser ni nu till-
delas?

– Vi ska nog kunna täcka 
upp, men visst har vi ett re-
kryteringsbehov. Intresset 
för vår politik är större än 
vad vi har företrädare, men 
vi har under de senaste veck-
orna haft en mycket positiv 
medlemstillströmning så på 
sikt löser det sig.

Sverigedemokraterna har 
sitt starkaste fäste i norra 
Skepplanda och Hålanda, 
där partiet fick 15,2% av rös-
terna.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Aledemo-
kraterna gick från 11,5% 
väljarstöd 2010 till blott 
7%.

Resultatet är partiets 
sämsta sedan starten 
1998 och ger bara tre 
mandat i kommunfull-
mäktige.

– Ett katastrofval och 
mycket överraskande, 
konstaterade Jan A 
Pressfeldt, Aledemokra-
ternas listetta.
Sex mandat blev tre. Alede-
mokraterna som varit en 
stark del av Ale-Alliansen 
tappade 680 röster och Jan 
A Pressfeldts tid som Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
ordförande ser ut att vara 
över.

– Det är så klart jättetrå-
kigt, men också en lättnad. 
Jag har blivit äldre och ska 
kanske ägna mig mer åt an-
nat. Det blåser ju lite extre-
ma vindar för tillfället och 
det ser ju ut som att vi har 
tappat till Sverigedemokra-
terna. Det är synd att det blir 
så här. Jag tycker vi har tagit 
ansvar för en positiv utveck-

ling av Ale kommun och jag 
vet inte vad det är vi straffas 
för, säger Jan A Pressfeldt.

Hur påverkar detta den 
politiska kartan i Ale?

– De rödgröna har bara 
23 så de har inte mycket 
att jubla över. Det är öppet 
fält, men den som vill rege-
ra måste nog vara beredd att 
samverka med partier de inte 

tidigare haft dörren öppen 
för. Det är så det ser ut. I 
Ale har 1879 väljare röstat på 
Sverigedemokraterna. Det 
är inte respektfullt att non-
chalera alla dessa, menar Jan 
A Pressfeldt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NOL. Folkpartiet libe-
ralerna Ale tappade ett 
tungt mandat i kom-
munfullmäktige.

Nu återstår blott två.
– Det är bara att bryta 

ihop och komma igen, 
men jag har svårt att 
förstå hur det kunde bli 
så här, säger en förvå-
nad Rose-Marie Fihn 
(FP).

Hon tillhör numera vetera-
nerna i Alepolitiken och var 
förväntansfull under sönda-
gens rösträkning.

– Att det skulle gå åt pipan 
på riks hade jag på känn, men 
jag trodde nog att vi skulle få 
bättre betalt för vårt arbete 
lokalt. Jag tycker överhu-
vudtaget att det är konstigt 
att socialliberalism tappar 
anhängare. Det är enligt mig 
en väldigt bra politik, säger 
Rose-Marie Fihn när lokal-
tidningen ber henne analy-
sera valnatten.

Det verkar som att alla 
etablerade partier, förutom 
Miljöpartiet, har tagit stryk 
av det faktum att rösterna i 
Ale numera fördelas på tio 

partier.
De rödgröna får nu 23 

mandat och behöver ytterli-
gare två för att bilda majori-
tet.

Kan dessa två komma 
från Folkpartiet?

– Nej, det tror jag inte, 
men nu pratar jag inte för 
partiet. Vi ska ha möte på 
torsdag, men personligen 
har jag min uppfattning klar. 
De som har röstat på Folk-
partiet i Ale har lagt sin röst 
på ett borgerligt parti och då 
kan vi inte alliera oss med S. 
Det skulle i så fall vara om 
syftet är att skapa en större 
och bredare överenskom-
melse, där samtliga allians-

partier ingår, svarar Fihn.
Sverigedemokraternas 

frammarsch är hon starkt 
kritisk till, vilket hon tydligt 
deklarerat i insändare före 
valet. Nu är SD tredje största 
parti i Ale.

– Det är en otäck rikst-
rend. Jag förstår inte vad väl-
jarna ser hos dem. De pratar 
ju bara invandring och skyl-
ler alla problem på den. De 
har inte förstått att vi faktiskt 
är i behov av invandring för 
att säkerställa att det till ex-
empel finns arbetskraft i vår-
den, säger Rose-Marie Fihn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Robert Jansson, en av få vinnare i årets val. Sverigedemokra-
terna ökade med hela 5,1% och har nu fem mandat i Ale kom-
munfullmäktige.

Solen gick upp även denna måndag, men det var en tung 
morgon för Aledemokraternas Jan A Pressfeldt som tappade tre 
av sina sex mandat i kommunfullmäktige. Detta faktum bäddar 
för en rödgrön ledning i Ale, men den ser ut att bli ytterst svag.

Rose-Marie Fihn (FP) fick en politisk baksmälla när partiet tap-
pade ett tungt mandat i Ale kommunfullmäktige.

SD – valets enda segrare i Ale

Aledemokraterna valets största förlorare Folkpartiet en av alliansens förlorare
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LEDIGA TJÄNSTER

ALE. +945 röster, +5,1%, 
+ två mandat!

Sverigedemokraterna 
i Ale gjorde valsuccé.

– Nu hoppas jag vi får 
möjlighet att påverka 
än mer på detaljnivå, då 
vi får platser i samtliga 
nämnder, säger en nöjd 
Robert Jansson, listetta 
för SD i Ale.

Många förvånades över Sve-
rigedemokraternas valresul-
tat såväl på riks som lokal 
nivå. Robert Jansson var inte 
en av dem.

Nej, det gick precis som 
förväntat. Vi fick fem man-
dat, helt enligt kalkylen, och 
ser nu fram mot att kunna 
driva igenom vår politik. 
Framför allt tror jag vår 
framgång beror på Fredrik 
Reinfeldts utspel i början 
av augusti. Han deklarerade 
då att det inte blir några di-

rekta satsningar på välfärden 
i Sverige, eftersom kostna-
derna för flyktingmottag-
andet kommer att öka mar-
kant. Alliansens ineffektiva 
invandringspolitik blev till 
sist deras fall, säger Robert 
Jansson.

Skola och omsorg
Den positiva utvecklingen 
lokalt har sin grund i rikst-
renden, men Sverigedemo-
kraterna känner också ett 
starkt intresse hos aleborna 
för den lokala politiken.

– Vi har inte lovat guld 
och gröna skogar, tvärtom 
säger vi att nästan alla resur-
ser måste koncentreras på 
kärnverksamheten skola och 
äldreomsorg. 

Sverigedemokraterna har 
gått från ett till tre man-
dat och när valresultatet för 
2014 räknades samman hade 
SD plötsligt blivit Ales tredje 
största parti med 10,6% av 

rösterna, vilket ger partiet 
fem mandat i Ale kommun-
fullmäktige.

– Exakt vad detta inne-
bär för vårt inflytande vet 
jag inte idag. Den rödgröna 
röran har i alla fall ingen 
egen majoritet, så det kan bli 
spännande att följa alepoli-
tiken de närmaste veckorna. 
Nu måste alla positionera 
sig, menar Robert Jansson.

Övriga etablerade partier 
har för avsikt att hålla SD 
isolerade från politiskt in-
flytande. Med fem mandat i 
Ale kommunfullmäktige och 
en ordinarie plats i samtliga 
nämnder blir denna taktik 
allt svårare.

– Vi kommer fortsätta att 
stå upp för vår politik och 
det betyder att vi röstar med 
de rödgröna ibland och med 
alliansen när det passar. Nu 
ser vi mycket fram emot att 
få driva igenom rätten till 
heltid för vårdpersonalen. 

Där är vi helt överens med 
de rödgröna. Dessutom 
kommer vi trycka på för att 
få fler vuxna i skolan, vilket 
ska leda till en bättre stu-
diero för eleverna. Det tror 
jag också att vi kan få gehör 
för.

Har ni tillräckligt med 
representanter för att be-
sätta alla platser ni nu till-
delas?

– Vi ska nog kunna täcka 
upp, men visst har vi ett re-
kryteringsbehov. Intresset 
för vår politik är större än 
vad vi har företrädare, men 
vi har under de senaste veck-
orna haft en mycket positiv 
medlemstillströmning så på 
sikt löser det sig.

Sverigedemokraterna har 
sitt starkaste fäste i norra 
Skepplanda och Hålanda, 
där partiet fick 15,2% av rös-
terna.

PER-ANDERS
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ÄLVÄNGEN. Aledemo-
kraterna gick från 11,5% 
väljarstöd 2010 till blott 
7%.

Resultatet är partiets 
sämsta sedan starten 
1998 och ger bara tre 
mandat i kommunfull-
mäktige.

– Ett katastrofval och 
mycket överraskande, 
konstaterade Jan A 
Pressfeldt, Aledemokra-
ternas listetta.
Sex mandat blev tre. Alede-
mokraterna som varit en 
stark del av Ale-Alliansen 
tappade 680 röster och Jan 
A Pressfeldts tid som Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
ordförande ser ut att vara 
över.

– Det är så klart jättetrå-
kigt, men också en lättnad. 
Jag har blivit äldre och ska 
kanske ägna mig mer åt an-
nat. Det blåser ju lite extre-
ma vindar för tillfället och 
det ser ju ut som att vi har 
tappat till Sverigedemokra-
terna. Det är synd att det blir 
så här. Jag tycker vi har tagit 
ansvar för en positiv utveck-

ling av Ale kommun och jag 
vet inte vad det är vi straffas 
för, säger Jan A Pressfeldt.

Hur påverkar detta den 
politiska kartan i Ale?

– De rödgröna har bara 
23 så de har inte mycket 
att jubla över. Det är öppet 
fält, men den som vill rege-
ra måste nog vara beredd att 
samverka med partier de inte 

tidigare haft dörren öppen 
för. Det är så det ser ut. I 
Ale har 1879 väljare röstat på 
Sverigedemokraterna. Det 
är inte respektfullt att non-
chalera alla dessa, menar Jan 
A Pressfeldt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NOL. Folkpartiet libe-
ralerna Ale tappade ett 
tungt mandat i kom-
munfullmäktige.

Nu återstår blott två.
– Det är bara att bryta 

ihop och komma igen, 
men jag har svårt att 
förstå hur det kunde bli 
så här, säger en förvå-
nad Rose-Marie Fihn 
(FP).

Hon tillhör numera vetera-
nerna i Alepolitiken och var 
förväntansfull under sönda-
gens rösträkning.

– Att det skulle gå åt pipan 
på riks hade jag på känn, men 
jag trodde nog att vi skulle få 
bättre betalt för vårt arbete 
lokalt. Jag tycker överhu-
vudtaget att det är konstigt 
att socialliberalism tappar 
anhängare. Det är enligt mig 
en väldigt bra politik, säger 
Rose-Marie Fihn när lokal-
tidningen ber henne analy-
sera valnatten.

Det verkar som att alla 
etablerade partier, förutom 
Miljöpartiet, har tagit stryk 
av det faktum att rösterna i 
Ale numera fördelas på tio 

partier.
De rödgröna får nu 23 

mandat och behöver ytterli-
gare två för att bilda majori-
tet.

Kan dessa två komma 
från Folkpartiet?

– Nej, det tror jag inte, 
men nu pratar jag inte för 
partiet. Vi ska ha möte på 
torsdag, men personligen 
har jag min uppfattning klar. 
De som har röstat på Folk-
partiet i Ale har lagt sin röst 
på ett borgerligt parti och då 
kan vi inte alliera oss med S. 
Det skulle i så fall vara om 
syftet är att skapa en större 
och bredare överenskom-
melse, där samtliga allians-

partier ingår, svarar Fihn.
Sverigedemokraternas 

frammarsch är hon starkt 
kritisk till, vilket hon tydligt 
deklarerat i insändare före 
valet. Nu är SD tredje största 
parti i Ale.

– Det är en otäck rikst-
rend. Jag förstår inte vad väl-
jarna ser hos dem. De pratar 
ju bara invandring och skyl-
ler alla problem på den. De 
har inte förstått att vi faktiskt 
är i behov av invandring för 
att säkerställa att det till ex-
empel finns arbetskraft i vår-
den, säger Rose-Marie Fihn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Robert Jansson, en av få vinnare i årets val. Sverigedemokra-
terna ökade med hela 5,1% och har nu fem mandat i Ale kom-
munfullmäktige.

Solen gick upp även denna måndag, men det var en tung 
morgon för Aledemokraternas Jan A Pressfeldt som tappade tre 
av sina sex mandat i kommunfullmäktige. Detta faktum bäddar 
för en rödgrön ledning i Ale, men den ser ut att bli ytterst svag.

Rose-Marie Fihn (FP) fick en politisk baksmälla när partiet tap-
pade ett tungt mandat i Ale kommunfullmäktige.

SD – valets enda segrare i Ale

Aledemokraterna valets största förlorare Folkpartiet en av alliansens förlorare
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www.ale.se 
0303-33 00 00

Kom till Trafikantdagen
LÖRDAG 20 SEPTEMBER KL 10.00–14.00 på Ale Torg, 
Nödinge. Kom och inspireras till hållbara resvanor! Goda 
resvanor är positivt för hälsan, plånboken och miljön. 

Gratis cykelservice
Testa elcykel och segway
Ponnyridning

Pyssel för barnen i Ale Kulturrum. Vi bygger Alependeln 
av äggkartonger och siktar på Guinnessrekord för världens 
längsta leksakståg! Ta med en äggkartong som vagn, 

Moveabout visar elbil
Cykelkorgsloppis och cykelpicknick. Rensa hemma och 
fyll cykelkorgen med saker du inte längre vill ha. Loppisen 
äger rum på gräsmattan bakom Ale Kulturrum där vi också 
avnjuter medhavd picknick!

synpunkter på kommunens gång- och cykelvägar.

På gång

Kulturstipendium 2014
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser 
inom kulturområdet. Stipendiet delas ut till person eller 
organisation som är bosatt i, eller har sin kulturella 
verksamhet knuten till Ale.
Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium 
och belöningsstipendium. Stipendierna kan komma att delas 

eller kan hämtas på Kultur- & fritidskontoret, Ale Kulturrum 
i Nödinge. Blanketten kan också beställas på telefon 0303-
330 590. För ytterligare information kontakta enhetschef  
Ragnhild Kappelmark 0303-330 939.

Varning för cykelstölder!
Under sommaren har många cyklar dels stulits och 
dels vandaliserats i vår kommun, framförallt på 
cykelparkeringarna runt pendelstationerna. Både från 
polisens och kommunens sida, ser vi mycket allvarligt på 
detta och vill uppmana cyklister till följande:

Lås din cykel noga! Lås gärna fast den i cykelstället och använd 
godkända lås.
Försäkra din cykel!
Stöldskyddsmärk din cykel! Det ökar chansen att få tillbaks 
en stulen cykel om den är stöldskyddsmärkt. Hör med ditt 
försäkringbolag om hur man gör.
Parkera din cykel vid väl upplysta cykelställ.
Lämna inte kvar cykeln över natten om du inte måste.
Lämna inga värdesaker i cykelkorg eller på pakethållare.
Se även över hur du parkerar din cykel hemma. Bäst är att 
ställa in den i låst förråd/garage.
Polisanmäl alltid en stulen eller vandaliserad cykel.
Vid pågående brott ring alltid 112, för anmälan av stöld/skada 
ring 114 14.
Samma information gäller givetvis även MC och Moped!

Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
29 september 2014 kl.18.00 i Medborgarhuset, Alafors. 
Under kommunfullmäktiges sammanträde berörs bland 
andra följande punkter:

Upphävande av delar i gällande vindbruksplan
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets 
förslag om justering av dagvattenavgiften i VA -taxan 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att 

Nyhet! 
Ale kommun har övergått från att sända 
kommunfullmäktiges möten via närradion, till att 
sända dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in på 
kommunens hemsida, www.ale.se och klicka dig därifrån 
till sändningen. Den 29 september börjar sändningen kl. 
18.00. Ale kommun kommer även fortsättningsvis att spela 
in kommunfullmäktiges möten så att du kan lyssna på dem 
i efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 
kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om under 
punkten Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare 
i förväg på tel. 0303 33 00 00 och anmäl att du vill ställa 
en fråga. Välkommen! Klas Nordh, kommunfullmäktiges 
ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

After Work för företagare
Kom och träffas över en öl, nätverka och mingla med andra 
företagare på After Work. TORSDAGEN 25 SEPTEMBER KL 
16:30 är det premiär för After Work på Mr Johannson i 
Älvängen.
Varje After Work kommer att ha ett tema, där vi lägger några 
minuter på att diskutera aktuella frågor som är en del av 
många företagares vardag och utbyter erfarenheter. Denna 
gång kommer temat vara: Hur jag vågade göra min första 
anställning! En företagare introducerar temat och berättar 
om sina erfarenheter av att gå från egenföretagare till att 

vill dela med sig spontant av sina egna upplevelser.  
Ingen föranmälan krävs, kom som du är och dra gärna med 
dig företagarkollegor. Det går även bra att beställa av den 
Mongoliska buffén till självkostnadspris.

Varmt välkommen!

Nyhet!

Bytardagen
LÖRDAG 27 SEPTEMBER KL 09.00–15.00 kan du skänka 
saker du inte behöver på Sörmossen på Bytardagen. Vad 
har du hemma som du vill bli av med? Kanske har du till 
exempel cyklar, skridskor, kläder, skor, böcker och leksaker 
som någon annan kan få glädje av. Den 27 september 
kan du skänka saker du inte behöver på Sörmossen på 
Bytardagen.
 

återvinningscentral kl 09.00–15.00, så du behöver inte 
dra ditt ÅVC-kort om du enbart vill delta i Bytardagen. I 
stället för att slänga dina gamla saker kan du be bort dem 
till någon annan som behöver dem. Att återanvända är ett 
miljövänligt och enkelt sätt att göra sig av med det som 
du inte längre behöver. Ur miljösynpunkt är det bättre att 
återanvända en pryl jämfört med att återvinna materialet.

På Bytardagen den 27 september ställer vi upp ett särskilt 
bord utanför bommarna på Sörmossen. Där kan du lämna 
prylarna du inte längre vill ha kvar och samtidigt byta till 
dig något på bordet som du själv behöver.

idag emot använda prylar som sedan går vidare för 
återanvändning, ofta via hjälporganisationer.
Bytardagen arrangeras av de elva västsvenska kommunerna 
Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt 
Renova.

2013 

NY VANDRINGSLED LÖDÖSE–VÄNERSBORG
kl 19.00 Skepplanda bibliotek. 
 Bo Björklund och Pelle Dalberg beskriver 
i ord och bild den nya vandringsleden 
Lödöse–Vänersborg. Inträde inkl. fika 40:- 
Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale,  

Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

SEPT

30
TISDAG

BÄBISMYS
kl 10.30–11.30 Skepplanda bibliotek.  
Nu sätter bäbismyset igång för hösten, först 
ut är biblioteket i Skepplanda som bjuder 
på Bäbissagostund. Här får du också lite tips 
på mysiga böcker att läsa tillsammans med 

ditt barn! Varmt välkomna!  Bäbismyset är kostnadsfritt 
men vi vill gärna att du anmäler dig till biblioteket på 
skepplandabibliotek@ale.se eller ringer 0303-33 05 15.

SEPT

15
MÅNDAG

SEMESTRA HEMMA! 
GUIDAS GENOM FÖRHISTORIEN I ALE

Upptäcka några av Ales mest sevärda 
och spännande förhistoriska lämningar! 
Den kunnige guiden Andreas Antelid tar 
er med på en busstur och besöker platser 
som berättar om livet under olika tider 

av historien. Observera att vi delvis kommer röra oss i 
kuperad terräng.

13:00 Påstigning i Nödinge vid Ale kulturrum,
  Vitklövergatan 1 (Fd Ale gymnasium)
13:15 Påstigning i Älvängen vid gamla busstorget,
  Göteborgsvägen 101
13:30 Guidad vandring vid Ranneberget i Älvängen
  Kaffepaus på bergets topp!
Rundtur 
15:00 Guidad vandring vid Backa säteri i Nödinge
15:45 Avstigning i Nödinge
16:00 Avstigning i Älvängen

Arrangemanget har fri entré men de 
som vill åka med i bussen behöver 
föranmäla sig till: sofie.rittfeldt@ale.se 
eller 0704-32 02 09. 

SEPT

21
SÖNDAG

KONSTVANDRING  ÄLVKULTUR
kl 11.00-18.00 För tolfte året i rad öppnar 
konstnärer och konsthantverkare sina 
ateljéer och verkstäder!  Vernissage på 
Älvkulturs samlingsutställning fredag 19 

september kl 19 i Handkrafts lokal på Magasinsgatan 1, 
Trollhättan. Arr: Handkraft

SEPT

20-21
LÖR-SÖN
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Nya Ale kommunfullmäktige
ALE. Aleborna har röstat 
fram ett nytt parlament.

21 kvinnor och 28 
män ska ta besluten i 
kommunfullmäktige.

Yngst är Sverigede-
mokraternas Hanna 
Tjusling, 19-årig student 
från Alafors.

Socialdemokraterna blev 
största parti i kommunfull-
mäktige med 17 mandat och 
partiet har en bra spridning 
både mellan kön och gene-
rationer. Många av dem gör 
debut, däribland Kristina 
Raad, 21, men det fi nns ock-
så meriterade politiker som 
tidigare riksdagsledamoten 

Christina Oskarsson.
Miljöpartiet får tre helt 

nya röster i fullmäktige, 
Carlos Trischler, Jenny 
Sandkvist och Sonny Lan-
derberg. Moderaterna släp-
per fram Carina Zito Aver-
stedt, Maj Holmström och 
Christian Forsäng som nya 
namn.

Nya partiet Framtid i Ale 
har erfarne Tyrone Hans-
son i fronten och färske po-
litikern Lena Wingbro som 
andranamn.

Helt klart pågår en ge-
nerationsväxling i Ale kom-
munfullmäktige.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale – demokraterna, 3 mandat
1. Jan A. Pressfeldt
2. Ingela Nordhall 
3. Ulf-Göran Solving

Socialdemokraterna, 
17 mandat
1. Paula Örn
2. Björn Norberg
3. Kristina Raad
4. Klas Karlsson 
5. Inga-Lill Andersson
6. Thomas Hermansson
7. Catharina Eliasson
8. Dennis Ljunggren
9. Christina Oskarsson
10. Anders Rollings
11. Ann-Christine Paulin 
12. Toni Andersson
13. Ingrid Inhammar
14. Jean Altun
15. Monica Samuelsson
16. Rolf Gustafsson
17. Natalya Raad

Centerpartiet, 2 mandat
1. Elena Fridfelt
2. Åke Niklasson

Folkpartiet liberalerna, 3 mandat
1. Rose-Marie Fihn
2. Klas Nordh

Framtid i Ale, 2 mandat
1. Tyrone Hansson
2. Lena Wingbro

Kristdemokraterna, 2 mandat
1. Sune Rydén, 
2. Jonatan Sundeen, 

Miljöpartiet, 3 mandat
1. Carlos Trischler
2. Jenny Sandkvist
3. Sonny Landerberg

Moderaterna, 10 mandat
1. Mikael Berglund
2. Isabell Korn
3. Carina Zito Averstedt
4. Jan Skog
5. Maj Holmström
6. Ida Löfgren
7. Kajsa Nilson
8. Christian Forsäng
9. Dan Björk
10. Erik Karlsson

Sverigedemokraterna, 5 mandat
1. Robert Jansson
2. Rune Karlsson
3. Lennie Kjellman
4. Björn Lundin
5. Hanna Tjusling

Vänsterpartiet, 3 mandat
1. Johnny Sundling
2. Ann-Jeanette Ferm
3. Tommy Gustafsson

VI VILL FRAMFÖRA VÅRT ALLRA 
STÖRSTA TACK TILL ALLA SOM 
RÖSTADE PÅ OSS. STORT TACK OCKSÅ 
TILL ALLA VALARBETARE, FÖR ERT 
FANTASTISKA ENGAGEMANG  
I ÅRETS VALRÖRELSE....

STUDIO RUBB & STUBB
Långgatan 13, 463 71 Lödöse 
Telefon: 0520-66 00 05

VI SÖKER NU MEDARBETARE TILL STUDIO RUBB & STUBB,  
EN INARBETAD SALONG SEDAN TIO ÅR TILLBAKA

PLATSEN GÄLLER HYRSTOL PÅ 100%
Kontakta Lotta på telefon 0706-16 25 53
efter kl 18.00

FRISÖR? SE HIT!

SURTE. Nybildade 
Framtid i Ale lyckades 
övertyga 635 väljare.

Det betyder två 
mandat i kommunfull-
mäktige.

– Från ingenting till 
två mandat. Det är klart 
vi ska vara nöjda, säger 
Tyrone Hansson (FIA). 

I mars offentliggjorde so-
cialdemokraterna Tyrone 
Hansson och Rolf Eng-
ström att de bildar eget 
parti. Framtid i Ale har som 
ambition att prioritera de lo-

kala frågorna, verka för bre-
da lösningar och samverka – 
gärna över blockgränserna. 
Det gick hem i framför allt 
Bohus och Nödinge. I val-
distrikt Bohus södra nådde 
partiet 7,3% och i Nödinge 
centrum 5,7%.

– Vi har fokuserat på frå-
gor som ligger nära väljarna. 
Ett nytt kommunhus i Bo-
hus skulle betyda mycket för 
orten och dess serviceutbud 
på sikt. I Nödinge fi nns det 
en oro över en planerad för-
tätning av Klöverstigen. Det 
har vi också tagit avstånd 
från, säger Tyrone Hansson.

Vad händer nu då, hur 
blir det med er samver-
kan?

– Det kommer samta-
len de närmaste dagarna 
att avgöra. Vi ingår ingen 
samverkan utan att få gehör 
för våra idéer. De rödgröna 
får med stöd av oss majori-
tet, men en väldigt bräcklig 
sådan. Jag ser gärna breda-
re och blocköverskridande 
överenskommelser, avslutar 
Tyrone Hansson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Framtid i Ale rakt in i fullmäktige

Tyrone Hansson lyckades ta sitt nybildade parti, Framtid i Ale, hela vägen in i fullmäktige. Två 
mandat med 635 röster i ryggen.

Ett stort tack till 
våra väljare för 
nytt förtroende!
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TESTA ELCYKEL! 
Träffa cykelinstruktör och kommunal 
energi- och klimatrådgivare utanför: 

Under  hela trafikantveckan (16-22 september) kan du också tävla 
om fina priser genom att göra  hållbara resor eller ta ett foto på 
dig själv och en cykel. Mer information på www.lillaedet.se 

• Lilla Edets kommunhus mån 22 sept. kl. 15-18 

TACK!
Alla valarbetare för 

ett fantastiskt arbete i årets 
valrörelse och alla alebor 

för ert förtroende!
Nu är ambitionen att bilda 

en S-ledd majoritet i Ale, där 
Sverigedemokraternas rasistiska 

.

www.alesossarna.se
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LILLA EDET. Efter fyra 
år i opposition hopp-
ades Moderaterna på 
regimskifte i Lilla Edet.

Valresultatet blev 
dock inte vad man hade 
önskat.

– Självklart är det en 
besvikelse, säger Peder 
Engdahl.

Det var en lågmäld Peder 
Engdahl som lokaltidning-
en fi ck kontakt med sent på 
söndagskvällen. Valutgången 
blev inte alls vad han hade 
tänkt sig.

– På riksnivå är det en 
jättebesvikelse, inget tal om 
annat. På lokal nivå har vi 
inte backat alls lika mycket, 
knappt en procentenhet. Det 
är dock en föga tröst, säger 
Engdahl.

Vad har du att säga om 
valresultatet i övrigt?

– Att Sverigedemokrater-
na går framåt så pass kraftigt 

är tråkigt. Samtidigt vill jag 
gratulera Centerpartiet som 
har fått tillbaka en del av de 
väljare som man tappade i 
förra valet. Tråkigt däremot 
att Kristdemokraterna tap-
par sitt enda mandat.

Vad blir kontentan av 
söndagens valresultat i 
Lilla Edet?

– Jag vet inte, vi får se vad 
som händer.

JONAS ANDERSSON

S backar men kvar i majoritet

Peder Engdahl (M).

LILLA EDET. Ingemar Ot-
tosson (S) var både vin-
nare och förlorare i sön-
dagens val.

Han lär med all 
sannolikhet sitta kvar 
som Kommunstyrelsens 
ordförande, trots att 
hans eget parti tappar 
ett mandat.

Valets stora segrare 
var Sverigedemokra-
terna som fi ck 16,5% av 
rösterna och gick från 
två till fem mandat.

Valresultatet i Lilla Edet vi-
sar på fortsatt styre för nu-
varande majoritet, men för-
troendet har minskat jämfört 
med valet 2010. Samtliga tre 
majoritetspartier, Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Folkpartiet, backar i 
årets val.

– Naturligtvis är jag besvi-
ken över att vi tappar 3,6% 
och mister ett mandat. Jag är 
också förundrad över Sveri-
gedemokraternas framfart. 
De har inte varit aktiva alls 
i valrörelsen i Lilla Edet och 
har heller inte deltagit i full-
mäktigearbetet. SD:s fram-
gång följer rikstrenden och 

jag kan inte säga annat än att 
jag är förskräckt, förklarar 
Ingemar Ottosson.

Vad har du att säga om 
den nya politiska kartan i 
Lilla Edet?

– Eftersom Sverigede-
mokraterna får fem mandat, 
men bara har tre personer på 
sin lista så innebär det att det 
blir två tomma stolar i full-
mäktige. Vi blir kvar i majo-
ritet med SD som vågmästa-
re. Vi får försöka hitta breda 
politiska lösningar och vad 
jag tror så är det inget par-
ti som kommer att sätta sig 
ned och förhandla med SD, 
avslutar Ingemar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

Ingen framgång för Moderaterna

Ingemar Ottosson (S).

HALLÅ DÄR...

Rosita Johansson, Alafors
– Vården av de gamla, men 
även skolan.

Lennart Persson, Alafors
– Det har jag inte funderat 
så mycket på. I riksdagsvalet 
var det skolan och på lands-
tingsnivå sjukvården.

Klas Östling, Alafors
– Skolan!

Mats Karlsson, Älebräcke
– Jag har inte engagerat 
mig så mycket i lokalpoliti-
ken. Det är väl de klassiska 
frågorna som äldrevården 
och skolan. Att skapa ett 
bra företagsklimat är också 
viktigt för kommunens 
utveckling.

Therese Tingvall, Alafors
– Jag kan inte peka på något 
särskilt område. Det behövs 
något som lyfter kommunen, 
får igång medborgarna och 
ökar trycket.

Vilken fråga
avgjorde kommun-
fullmäktigevalet
för dig?

LILLA EDET. Sverigede-
mokraterna ökade från 
8,8% i förra valet till 
16,5%.

Två mandat blev yt-
terligare tre.

– Kommuninvånarna 
har tröttnat på politi-
kerna. De lyssnar inte, 
säger Anders Johans-
son, etta på SD:s lista till 
kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna får to-
talt fem mandat i kommun-
fullmäktige, men kommer 

bara att besätta tre platser. 
Anledningen till det är den 
låsta vallistan.

– Det hade jag ingen aning 
om. Vi kommer i vilket fall 
som helst att besätta alla 
nämndplatser, förklarar An-
ders Johansson.

Är du nöjd med valresul-
tatet?

– Jag hoppades på 20%, 
men tippade att det skulle bli 
mellan 10 och 15%. Det blev 
16,5%, alltså mer än förvän-
tat.

Varför tror du att så många 
kommuninvånare valde att 

rösta på Sverigedemokrater-
na?

– För att vi vill kommun-
invånarnas bästa. Småtjafset 
som är mellan de olika parti-
erna håller inte. Jag liknar det 
vid bäbisfasoner. Först och 
främst gäller det att få ord-
ning på Lilla Edets ekonomi.

Tror du SD kan växa sig 
ännu starkare i Lilla Edet?

– Det kan vi defi nitivt göra 
och övriga partier är rädda 
för oss. Vi får nya medlem-
mar hela tiden, avslutar An-
ders Johansson.

JONAS ANDERSSON 

”Kommuninvånarna har tröttnat”
Anders Johansson (SD):
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lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med  
företagets bank- och  
försäkringslösningar.

Lennart Svensson Försäkringsrådgivare Företagsförsäkring

Jan-Erik Falk Företags- och Lanbruksrådgivare, Bank

0520-49 49 15

0521-27 32 18

Anmäl dig till höstens

Jägarexamen
Start 20 oktober i Kattleberg, Ale

För anmälan och information.
Studiefrämjandet
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

Utmarksv. 20, 442 39 Kungälv • evidensia.se • 0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppen mottagning mellan 8-10 
måndag - fredag, övrig tid tidsbokning

OBS! I september byter vi växel. Skulle det någon dag inte 
gå att komma fram på vårt ord. nummer är ni välkomna 

att ringa 0708-250914.

Vi fortsätter succén med

NÖDINGE. Efter 16 i 
Sveriges riksdag är 
Christina Oskarsson (S) 
tillbaka på hemmaplan.

Något slut på den 
långa politiska resan ser 
hon däremot inte.

Det är mötet med 
människor som har 
drivit mig hela tiden 
och det vill jag inte vara 
utan, säger hon dagarna 
före valet.

Vi träffas på café Tant Rut på 
Ale Torg. Det politiska enga-
gemanget i Stockholm håller 
som bäst på att avvecklas. 
Christina Oskarsson känner 
både vemod och lättnad. Li-
vet som riksdagsledamot är 
innehållsrikt, men så mycket 
mer än politik fi nns det inte 
tid för.

– Alla relationer blir li-
dande på något sätt. Jag kän-

ner att barn och barnbarn 
har försakats. Det är svårt 
när du tillbringar så myck-
et tid i Stockholm. Det får 
jag försöka ta igen nu, säger 
hon.

Under dramatiska förhål-
landen knep Christina den 
fjärde och sista riksdagsplat-
sen från  Västra Götaland i 
valet 1998.

– Ena stunden var jag 
inne, nästa ute. Plötsligt var 
alla distrikt räknade och vi 
höll mandatet. Jag var riks-
dagskvinna på riktigt. Det 
gick väldigt fort och det var 
en omtumlande tid. Många 
föreställer sig livet som hel-
tidspolitiker som glamou-
röst, men verkligheten är 
något helt annat. För det 
första är det väldigt långa da-
gar. Du går sällan hem från 
arbetsrummet före klockan 
åtta och den första perioden 
fi ck jag bo i ett litet rum om 
25 kvm. Diska fi ck jag göra 
på toaletten. Villkoren blir 
bättre, ju längre tid du har 
suttit i riksdagen, men tids-

faktorn och avståndet till 
familjen kommer du aldrig 
ifrån, berättar hon.

De två första perioderna 
satt Christina i lagutskottet, 
senare i civilutskottet och de 
sista fyra åren har hon varit 
placerad i skatteutskottet.

– Jag tycker alla uppdrag 
har varit givande på sitt sätt, 
men visst har det varit skill-
nad att sitta i opposition. Det 
spelar ingen roll hur mycket 
du jobbar och utreder – din 
fråga kommer inte upp ändå. 
Det är tröstlöst ibland, men 
så fungerar politiken. De se-
naste åren har jag lagt stort 

fokus på folkbokföringsfrå-
gor. Sekretessen håller inte 
alltid, utan myndigheter 
läcker information mellan 
sig. Nu, lagom till att jag slu-
tar, verkar det trots allt vara 
på agendan att lyfta frågan 
på allvar. Trägen vinner, sä-
ger Christina.

Annars är det mest hen-
nes första uppdrag som gjort 
starkast intryck och som hon 
minns bäst.

– Jag skulle föredra om 
atomansvarighetslagen och 
hade inga som helst förkun-
skaper. Det handlade bland 
annat om hur skadestånd 

skulle beräknas till drabbade 
i händelse av en kärnkrafts-
olycka. Ett oerhört kompli-
cerat ärende och jag var oer-
hört nervös när jag föredrog 
beredningen. Så påläst har 
jag aldrig varit varken förr 
eller senare, men frågorna 
uteblev och tur var kanske 
det, säger Christina och 
skrattar.

Hon vittnar om en god 
stämning mellan ledamöter-
na i riksdagen, oavsett parti-
tillhörighet. Svårast har hon 
haft sedan Sverigedemokra-
terna kom in i riksdagen.

– Men jag har faktiskt 
börjat prata med dem också. 
De är valda på samma pre-
misser som jag och min för-
hoppning är att samtalet kan 
föra något gott med sig. 

Efter 16 år i Sveriges riks-
dag har hon många politiska 
minnen om viktiga beslut 
som har tagits. Bäst minns 
hon kunskapslyftet och sats-
ningen på en utbyggd vuxen-
utbildning.

– Mellan 1998 och 2006 
var det oerhört många som 
lyckades skola om sig och 
gick från arbetslöshet till 
jobb som sjuksköterska.

Hon berättar också om 
grovarbetet bakom att fö-
reslå barns rätt till glasögon 
och informationsutbytes-
avtalet mellan länder för de 
som gömmer pengar.

– Du får vara engagerad i 
så många viktiga frågor och 
just den unika möjligheten 
att ständigt få lära nytt kom-
mer jag självklart att sakna.

De fl esta uppdragen har 
Christina redan lämnat, 
men i patientskadenämnden 
som möter människor som 
anmält att de blivit felaktigt 
behandlade i vården, blir 
hon kvar året ut. Sedan vän-
tar uppdrag för Socialdemo-
kraterna i Ale, där hon till att 
börja med sitter i kommun-
fullmäktige.

– Jag har den politiska 
drivkraften kvar och kan 
även tänka mig att göra lite 
annat. Jag går just nu hos en 
personlig coach som hjälper 
mig att författa mitt CV, sen 
får vi se vad de kan leda till.

Med Christina Oskarsson 
i S-leden får partiet värdefull 
erfarenhet i en tid som de 
kommande veckorna främst 
kommer att präglas av stor 
osäkerhet.

Tillbaka efter 16 år i riksdagen
Christina Oskarsson ger 
S värdefull erfarenhet

Christina Oskarsson har lämnat riksdagen efter 16 år och är nu tillbaka i Ale kommunfullmäktige.

CHRISTINA OSKARSSON

Ålder: 63
Familj: Barnen Jim och Jenny 
samt sju barnbarn.
Bor: Lägenhet i Surte cen-
trum.
Skickligaste debattören: 
”Göran Persson var riktigt 
duktig”.
Kommer jag sakna mest från 
riksdagen: ”Alla vänner och 
kollegor som man bygger 
relationer till under 16 år”.
Kommer jag inte sakna från 

riksdagsarbetet: ”Tågpend-
lingen till Stockholm och oron 
över att inte veta om man 
kommer fram i tid”.
Om Socialdemokraternas 
tillbakagång: ”Den nya gene-
rationen känner inte till att 
det är vi som har skapat sjuk-
försäkringen, A-kassan och 
annat som de tar för givet. 
Vi måste dessutom utveckla 
ideologin och anpassa den till 
vår tids utmaningar”.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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ALAFORS. I fredags var 
det något av ett stu-
dentfi rande på Komvux.

Åtta elever avslutade 
sin lärlingsutbildning 
som butikssäljare på 
Handels.

En ny grupp kommer 
att köra igång inom 
kort.

Det fi rades på Komvux till-
fälliga lokaler i Alafors i fre-
dags eftermiddag. 30 veckor, 

som totalt innefattar 600 
gymnasiepoäng, är avklara-
de. 

– Det har varit fyra dagars 
praktik i veckan. Varje fredag 
har vi haft teoretiska studier, 
berättar den av eleverna 
mycket uppskattade läraren 
Ingela Gergils Ryd.

Åldersstrukturen i grup-
pen har sträckt sig från 20 till 
51 år. Sju olika nationaliteter 
har funnits representerade.

– Eleverna har klarat ut-
bildningen med bravur. Det 

har varit mycket bra coach-
ning ute på företagen. Nu 
är samtliga dessa kvinnor 
anställningsbara. De har sina 
betyg, sitt diplom samt en 
massa härligt självförtroende 
med sig, säger Ingela Gergils 
Ryd.

Praktikplatserna har varit 
Ica Supermarket, Ica Kvan-
tum, Coop, Lindex, Ci-
tygross, Jysk och Willys.

JONAS ANDERSSON

En grupp elever som just avslutat sina studier på Komvux lärlingsutbildning som butikssäljare. 
Från vänster Patchara Rakwiset, Marina Sedminek Claesson, Nebahate Sefedini, Ingela Gergils Ryd 
(lärare), Juana Maria Rodriguez, Sarjo Svensson och Sabriu Borgan.

Butikssäljare redo att arbeta
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SKEPPLANDA. I fredags 
fi ck Alboskolan ett cele-
bert besök.

Angolas ambassadör 
HE Brito Antonio So-
zinho hälsades välkom-
men av rektor Thomas 
Sjögren Amcoff.

– Förhoppningen är 
att på sikt kunna få till 
ett utbyte med en skola 
i Angola.

Att Angolas ambassadör pla-
nerade in ett besök på Albo-

skolan får tillskrivas Andrea 
Somfai. Hon jobbar som 
lärare på Alboskolan och 
hennes pappa tjänstgör på 
den angoliska ambassaden i 
Sverige.

– Det är alltid roligt med 
ett internationellt besök, det 
inte varje dag som det sker. 
Det är med stolthet som vi 
visar upp vår skola, förklarar 
Thomas Sjögren Almcoff.

Besöket inleddes med fi ka 
och rundabordssamtal, där-
efter skedde rundvandring 
i klassrummen. Mötet av-

rundades med en gemensam 
lunch.

– Alltid intressant och gi-
vande med den här typen av 
besök. Nu får vi se hur vi går 
vidare och om vi eventuellt 
kan få till ett utbyte. Det är 
inte så vanligt för en mellan-
stadieskola, men vi tänker 
söka pengar från Internatio-
nella programkontoret och 
se vad det kan ge, avslutar 
Thomas Sjögren Almcoff.

JONAS ANDERSSON

Angolas ambassadör HE Brito Antonio Sozinho hälsas välkommen till Alboskolan i Skepplanda av 
rektor Thomas Sjögren Almcoff och lärare Andrea Somfai.

Angolas ambassadör 
besökte Alboskolan

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Peter Eriksson (mäklare), Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), 
Marie Engström (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent),  

Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.
Sarah och Charlotte, privatrådgivare

handelsbanken.se/sparguiden
Ale Torg • Tel 0303-33 67 30
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Håkan & Yvonne 
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husleverantör 
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Tomter och Markområden 
Vi köper eller samarbetar med er markägare. 
Vi utför och driver alla myndighetshandlingar åt er.
Allt från förhandsbesked, avstyckning, bygglov, 
köpehandlingar och försäljning med stark 
marknadsföring i samarbete med

Ring A -Hus i Kungälv, eller besök oss på  Svarvaregatan 17!

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 9 september
Försök till stöld
Försök till stöld i ett arbets-
rum på Komvux i Alafors.

Torsdag 11 september
Inbrott Ledethallen
Polisen larmas till Ledethal-
len i Alafors med anledning 
av att inbrottslarmet tjuter. 
Plåtdörrar och innedörrar är 
uppbrutna. Okänt om något 
saknas.

Lördag 13 september
Inbrott på pizzeria
Strax efter klockan tre på 
morgonen sker försök till 
grov misshandel invid Bohus-
grillen. En person kommer 
på två killar som gör inbrott 
i en pizzeria på platsen. En 
av tjuvarna svingar en yxa 
mot anmälaren som hinner 
undan. Det blir dragkamp om 
yxan och anmälaren kommer 
över yxan på något vis. Polis 
kallas till platsen och de båda 
tjuvarna grips som miss-
tänkta för inbrott samt försök 
till grov misshandel. Ingen 
person kommer till skada.

En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på Ale Torg 
där föraren blåser positivt. 
Han får följa med patrullen 
för provtagning och en rap-
port skrivs.

Okänd gärningsman kros-
sar en ruta till Älvängens 
Skor. Ärendet rubriceras som 
skadegörelse.

Polisen stoppar en person-
bil i Bohus och kontrollerar 
dess förare. En man, född 
1992 och hemmahörande i 
Bohus, misstänks för rattfyl-
leri, narkotikabrott och grov 
olovlig körning.

Europeiska trafi kantveckan 
pågår 16-22 september varje 
år. Kampanjen går ut på att 

motivera medborgarna att 
cykla, gå och använda kol-
lektivtrafi k i så stor utsträck-

ning som möjligt. Trafi kant-
veckan 2014 fokuserar på 
livskvalitet.

– Vi vill uppmuntra våra 
kommuninvånare att hitta 
alternativa färdmedel och 
ställa bilen. Det är första 
gången som Ale deltar fullt 
ut i Trafi kantveckan och för-
hoppningsvis blir det en bra 
respons, säger projektledare 
Caroline Rundlöf.

En arbetsgrupp med re-
presentanter från olika verk-
samheter inom Ale kommun 
har bidragit med idéer till 
utformningen av Trafi kant-
veckan.

Varje dag under veckan 
uppmärksammar kommunen 
olika färdsätt. På tisdag belö-
nar man cyklister vid pendel-
stationerna med en present-
påse, på onsdag genomförs 
återkommande promenad 
med Ale 90 IK i Furulund 
och dessutom slås ett slag 
för sagotipspromenaden i 
Ekskogen mellan Nödinge 
och Nol. Torsdagen är det 
mopeden som står i fokus 
och ett särskilt quiz skickas 
då ut till högstadieeleverna 
med biobiljetter i prispotten. 
Fredagen står kollektivtrafi -
ken i centrum.

– Då kommer bibliotek-
spersonal att stå vid resecen-
trum i Älvängen och dela ut 
en bok till resenärerna. På 
så sätt bollar vi inte bara in 
folkhälsan utan även kultu-
ren i kampanjen. Vi vill visa 
på fördelen med att ta tåget, 
att man kan sitta och läsa en 
bok till och från jobbet, sä-
ger miljöplanerare Annika 
Friberg.

På lördag sker veckans 
stora event med jippo på Ale 
Torg och vid Ale Kulturrum.

– På torget kommer vi 
att erbjuda gratis cykelser-

vice, man får testa elcykel 
och Segway plus att barnen 
kan rida ponny. Cykelkorgs-
loppisen kommer att äga 
rum vid Ale Kulturrum och 
där blir det även pyssel, som 
går ut på att man med tom-
ma äggkartonger ska försöka 
bilda världens längsta tåg, 
förklarar Caroline Rundlöf.

Västtrafi k informerar
I samband med Trafi kantda-
gen kommer Västtrafi k ha 
representanter på plats för 
att informera om kollektiv-
trafi ken och personal från 
Ale kommun tar emot syn-
punkter om gång- och cykel-
vägar, underhåll med mera.

På söndag arrangerar 
Naturskyddsföreningen en 
vandring runt Fågeldam-
marna i Surte.

– Trafi kantveckan avslutas 
på måndag då det är tema 
bil. Bilen är fortfarande ett 
nödvändigt transportmedel 
för många människor, men 
faktum är att det fi nns saker 
att göra för att begränsa mil-
jöpåverkan. Man kan fräscha 
upp minnet över sparsam 
körning eller investera i en-
ergieffektiva däck, föreslår 
Annika Friberg och avslutar 
med följande budskap:

– Goda resvanor är po-
sitivt för hälsan, plånboken 
och miljön!

JONAS ANDERSSON

Europeiska trafikantveckan pågår under perioden 16-22 september och syftar till att motivera in-
vånarna att gå, cykla och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. På lördag ar-
rangeras Trafikantdagen i Nödinge. Från kommunens arbetsgrupp ses Linda Henningsson, Caroline 
Rundlöf och Annika Friberg.

Trafi kantvecka med
fokus på livskvalitet
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Ekonomiska
problem

i företaget?
Företagsakuten erbjuder snabb 

och kostnadsfri rådgivning.
Kontakta oss på 020-100 123

www.foretagsakuten.se

Ett samverkansprojekt, mellan Business Region Göteborg och 
kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg, som drivs av 

Business Region Göteborg. Medfinansiering Västra Götalandsregionen.

NOL. En brand härjade 
på Nols Teknikpark 
natten till lördag. 

Tack vare ett larm 
från allmänheten 
kunde branden snabbt 
begränsas.

En brand uppstod natten 
till lördag i en fabrikslokal 
på Nols Teknikpark nära 
Perstorps fabriksområde 
i Nol. Det fanns ing-
et brandlarm i lokalen. 
Räddningstjänst kallades 
istället dit efter att ett larm 
inkommit.
– Larmet kom från en 
observant medborgare 
som såg rök sippra ut 
från lokalen, berättar 
Anders Falkenberg, 

räddningsledare på Bohus 
räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten fi ck 
snabbt branden under 
kontroll och den kunde 
släckas inom två timmar. 

– Det fanns en hotbild 
om att en fullt utvecklad 
brand skulle kunna sprida 
sig till kemiindustrin, säger 
Anders Falkenberg.

– Det var en fantastiskt 
bra insats av de brandmän 
som var på plats.
Trots räddningstjänstens 
snabba insats fi ck lokalen 
stora rökskador. Orsaken 
till branden är ännu 
okänd, men det fi nns inga 
misstankar om att den 
skulle varit anlagd.

SOFIA KARLSSON

Brand vid Nols Teknikpark

Räddningstjänst tillkallades efter att rökutveckling uppmärk-
sammats från en fabrikslokal.
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NÖDINGE. Just nu pågår Europeiska trafi kantveck-
an.

Ale kommun deltar i kampanjen med olika aktivi-
teter varje dag.

På lördag arrangeras den stora Trafi kantdagen i 
Nödinge med bland annat cykelkorgsloppis och test 
av Segway.
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Tomter och Markområden 
Vi köper eller samarbetar med er markägare. 
Vi utför och driver alla myndighetshandlingar åt er.
Allt från förhandsbesked, avstyckning, bygglov, 
köpehandlingar och försäljning med stark 
marknadsföring i samarbete med

Ring A -Hus i Kungälv, eller besök oss på  Svarvaregatan 17!

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 9 september
Försök till stöld
Försök till stöld i ett arbets-
rum på Komvux i Alafors.

Torsdag 11 september
Inbrott Ledethallen
Polisen larmas till Ledethal-
len i Alafors med anledning 
av att inbrottslarmet tjuter. 
Plåtdörrar och innedörrar är 
uppbrutna. Okänt om något 
saknas.

Lördag 13 september
Inbrott på pizzeria
Strax efter klockan tre på 
morgonen sker försök till 
grov misshandel invid Bohus-
grillen. En person kommer 
på två killar som gör inbrott 
i en pizzeria på platsen. En 
av tjuvarna svingar en yxa 
mot anmälaren som hinner 
undan. Det blir dragkamp om 
yxan och anmälaren kommer 
över yxan på något vis. Polis 
kallas till platsen och de båda 
tjuvarna grips som miss-
tänkta för inbrott samt försök 
till grov misshandel. Ingen 
person kommer till skada.

En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på Ale Torg 
där föraren blåser positivt. 
Han får följa med patrullen 
för provtagning och en rap-
port skrivs.

Okänd gärningsman kros-
sar en ruta till Älvängens 
Skor. Ärendet rubriceras som 
skadegörelse.

Polisen stoppar en person-
bil i Bohus och kontrollerar 
dess förare. En man, född 
1992 och hemmahörande i 
Bohus, misstänks för rattfyl-
leri, narkotikabrott och grov 
olovlig körning.

Europeiska trafi kantveckan 
pågår 16-22 september varje 
år. Kampanjen går ut på att 

motivera medborgarna att 
cykla, gå och använda kol-
lektivtrafi k i så stor utsträck-

ning som möjligt. Trafi kant-
veckan 2014 fokuserar på 
livskvalitet.

– Vi vill uppmuntra våra 
kommuninvånare att hitta 
alternativa färdmedel och 
ställa bilen. Det är första 
gången som Ale deltar fullt 
ut i Trafi kantveckan och för-
hoppningsvis blir det en bra 
respons, säger projektledare 
Caroline Rundlöf.

En arbetsgrupp med re-
presentanter från olika verk-
samheter inom Ale kommun 
har bidragit med idéer till 
utformningen av Trafi kant-
veckan.

Varje dag under veckan 
uppmärksammar kommunen 
olika färdsätt. På tisdag belö-
nar man cyklister vid pendel-
stationerna med en present-
påse, på onsdag genomförs 
återkommande promenad 
med Ale 90 IK i Furulund 
och dessutom slås ett slag 
för sagotipspromenaden i 
Ekskogen mellan Nödinge 
och Nol. Torsdagen är det 
mopeden som står i fokus 
och ett särskilt quiz skickas 
då ut till högstadieeleverna 
med biobiljetter i prispotten. 
Fredagen står kollektivtrafi -
ken i centrum.

– Då kommer bibliotek-
spersonal att stå vid resecen-
trum i Älvängen och dela ut 
en bok till resenärerna. På 
så sätt bollar vi inte bara in 
folkhälsan utan även kultu-
ren i kampanjen. Vi vill visa 
på fördelen med att ta tåget, 
att man kan sitta och läsa en 
bok till och från jobbet, sä-
ger miljöplanerare Annika 
Friberg.

På lördag sker veckans 
stora event med jippo på Ale 
Torg och vid Ale Kulturrum.

– På torget kommer vi 
att erbjuda gratis cykelser-

vice, man får testa elcykel 
och Segway plus att barnen 
kan rida ponny. Cykelkorgs-
loppisen kommer att äga 
rum vid Ale Kulturrum och 
där blir det även pyssel, som 
går ut på att man med tom-
ma äggkartonger ska försöka 
bilda världens längsta tåg, 
förklarar Caroline Rundlöf.

Västtrafi k informerar
I samband med Trafi kantda-
gen kommer Västtrafi k ha 
representanter på plats för 
att informera om kollektiv-
trafi ken och personal från 
Ale kommun tar emot syn-
punkter om gång- och cykel-
vägar, underhåll med mera.

På söndag arrangerar 
Naturskyddsföreningen en 
vandring runt Fågeldam-
marna i Surte.

– Trafi kantveckan avslutas 
på måndag då det är tema 
bil. Bilen är fortfarande ett 
nödvändigt transportmedel 
för många människor, men 
faktum är att det fi nns saker 
att göra för att begränsa mil-
jöpåverkan. Man kan fräscha 
upp minnet över sparsam 
körning eller investera i en-
ergieffektiva däck, föreslår 
Annika Friberg och avslutar 
med följande budskap:

– Goda resvanor är po-
sitivt för hälsan, plånboken 
och miljön!

JONAS ANDERSSON

Europeiska trafikantveckan pågår under perioden 16-22 september och syftar till att motivera in-
vånarna att gå, cykla och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. På lördag ar-
rangeras Trafikantdagen i Nödinge. Från kommunens arbetsgrupp ses Linda Henningsson, Caroline 
Rundlöf och Annika Friberg.

Trafi kantvecka med
fokus på livskvalitet
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Ekonomiska
problem

i företaget?
Företagsakuten erbjuder snabb 

och kostnadsfri rådgivning.
Kontakta oss på 020-100 123

www.foretagsakuten.se

Ett samverkansprojekt, mellan Business Region Göteborg och 
kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg, som drivs av 

Business Region Göteborg. Medfinansiering Västra Götalandsregionen.

NOL. En brand härjade 
på Nols Teknikpark 
natten till lördag. 

Tack vare ett larm 
från allmänheten 
kunde branden snabbt 
begränsas.

En brand uppstod natten 
till lördag i en fabrikslokal 
på Nols Teknikpark nära 
Perstorps fabriksområde 
i Nol. Det fanns ing-
et brandlarm i lokalen. 
Räddningstjänst kallades 
istället dit efter att ett larm 
inkommit.
– Larmet kom från en 
observant medborgare 
som såg rök sippra ut 
från lokalen, berättar 
Anders Falkenberg, 

räddningsledare på Bohus 
räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten fi ck 
snabbt branden under 
kontroll och den kunde 
släckas inom två timmar. 

– Det fanns en hotbild 
om att en fullt utvecklad 
brand skulle kunna sprida 
sig till kemiindustrin, säger 
Anders Falkenberg.

– Det var en fantastiskt 
bra insats av de brandmän 
som var på plats.
Trots räddningstjänstens 
snabba insats fi ck lokalen 
stora rökskador. Orsaken 
till branden är ännu 
okänd, men det fi nns inga 
misstankar om att den 
skulle varit anlagd.

SOFIA KARLSSON

Brand vid Nols Teknikpark

Räddningstjänst tillkallades efter att rökutveckling uppmärk-
sammats från en fabrikslokal.
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NÖDINGE. Just nu pågår Europeiska trafi kantveck-
an.

Ale kommun deltar i kampanjen med olika aktivi-
teter varje dag.

På lördag arrangeras den stora Trafi kantdagen i 
Nödinge med bland annat cykelkorgsloppis och test 
av Segway.
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KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA FÖNSTER

T I O  Å R

10 års produktgaranti 
samt 10 års garanti mot 
kondens mellan glasen

VÄLJ DIN FÄRG
- på den aluminumbeklädda 
utsidan. Insidan är alltid vit.

BRUNRÖD
RAL 3011

ASKGRÅ
RAL 7037

ANTRACITGRÅ
RAL 7016

VIT
NCS S 0502-Y

10x12 vrid brunröd

4.445:-
5.399:-

9x12 fast inkl spröjs

2.370:-
3.495:-

10x12 fast

2.685:-
3.245:-

CE-märkta

Vridfönster, vita   Fasta fönster, vita   Fönster med mittpost, vita
6x6  2.385:- 3.045:- 5x5  1.215:- 1.750:- 10x10 Vrid  4.405:- 5.195:-
10x10  3.625:- 4.325:- 10x5  1.665:- 2.195:- 12x12 Vrid  4.900:- 5.895:-
12x12  4.245:- 5.045:- 10x10  2.065:- 2.695:- 12x12 Fast  3.370:- 4.195:-
14x13  4.795:- 5.995:- 12x12  2.515:- 3.295:-

Prisexempel aluminium (pris avser ej nyhet med antifogglas)

Prisexempel trä (pris avser ej nyhet med antifogglas)
Vridfönster   Fasta fönster (ex spröjs)  Fönster med mittpost
6x6  1.995:- 2.725:- 5x5  995:- 1.445:- 10x10 Vrid  3.665:- 4.495:-
10x10  2.945:- 3.745:- 10x5  1.345:- 1.895:- 12x12 Vrid  4.070:- 5.095:-
12x12  3.445:- 4.395:- 10x10  1.795:- 2.395:- 12x12 Fast  2.955:- 3.595:-
14x13  3.995:- 5.045:- 12x12  2.345:- 2.995:-

P-märkta 3-glas kvalitetsfönster med dubbla energiglas. Du kan själv välja hur 
mycket du vill betala beroende på vilket u-värde du önskar. I tillägg till ditt fönster 
kan du välja mellan mängder tillbehör som t.ex. ventilationslucka, luftspalt, låsbart 
handtag och spröjs.

Modellalternativ:
TRÄ - helt i vitlackerat trä. Kondensminskande glas (antifog) fi nns som tillval med u-värde från 0,77.

ALUMINIUM - vitlackerat trä med aluminiumbeklädd utsida i vitt, askgrått, antracitgrått eller brunrött. 
Kondensminskande glas (antifog) fi nns som tillval med u-värde från 0,79.

PREMIUM - vitlackerat trä med aluminiumbeklädd utsida i vitt, askgrått, antracitgrått eller  
brunrött. Extrautrustat aluminiumfönster med riktigt lågt u-värde. Förutom förträffl ig isolerförmåga får 
du även solskyddsglas och s.k. självrengörande glas – ett yttre glas med självrengörande egenskaper.

FROSTAT GLAS 
OCH SPRÖJS 

FINNS SOM TILLVAL

UPP TILL

30%
RABATT

mot ord. pris

ENERGI FÖNSTER

UTERUM • YTTERDÖRRAR • GARAGEPORTAR • FÖNSTER • MARKISER 
FASADPARTIER • VÄXTHUS • BALKONGER • TRÄDGÅRDSBYGGNADER 
BADRUMSINREDNINGAR • BADKAR • MASSAGEBADKAR • DUSCHAR 
SPA • SKJUTDÖRRAR & INREDNINGAR • DOKUMENTSKÅP

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 28 september 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

NY
BUTIK!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

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

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!

Insynsskyddat 
vid Vimmersjön!

1,5-plans villa 
med stall och 
gäststuga!

 
 

 

 

Enplansvilla 
med källare!

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Visas 18/9. Gamla Kilandavägen 39.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 17/9 och 18/9. Svalered 111.

Pris 1.095.000:- som utgångspris. 
Visas 23/9. Inspektorsvägen 2.
Maria Karlsson Mobil: 070-2406330, 
maria@axelssonsfast.se

Nödinge

Lödöse

Lilla
 Edet
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NÖDINGE. Regiontea-
ter Väst har i projektet 
BOOST tagit tempen på 
var de politiska vindar-
na blåser hos nästa-
gångsväljarna.

Åsikter och tankar har 
samlats in bland högsta-
dieelever i regionen.

I fredags fi ck Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) och Utbildnings-
nämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) ta 
emot ett äppelträd med 
ungdomars önskningar 
för framtiden.

Under de senaste månaderna 
har Regionteater Väst träffat 
ett stort antal högstadieelever 
i regionen och frågat dem om 
hur de ser på samhälle, poli-
tik och framtid. Det rika ma-
terial som de fi ck till svar har 
teatern förvaltat och gjort till 
en scenkonsthändelse. I förra 
veckan besökte Regionteater 
Väst samtliga Västra Göta-
lands 49 kommuner och i 
fredags var turen kommen 
till Ale.

– Med detta projekt ville vi 
belysa det faktum att högsta-
dieungdomar inte har någon 
reell politisk makt och ingen 
rösträtt, men likväl påverkas 
av alla beslut som fattas. Nu 
när det är valår ville vi ta 
chansen att låta dem komma 
till tals och ge ungdomarna 
en känsla av att deras röst 
trots det faktiskt betyder nå-
got, säger Jan Coster och 
Jenny Nilsson, projektleda-
re för BOOST.

Regionteater Väst möt-
te ansvariga politiker på Ale 
Torg för att överlämna ett 
önsketräd, fyllt av lappar 
med åsikter och önskningar 
från unga inför framtiden. På 
lapparna kunde man bland 
annat läsa: ”Bättre skolmat”, 
”Mindre utsläpp”, ”Bättre 
fotbollsplaner” och ”Bli bätt-
re på att slänga skräp rätt”.

– Generellt skulle man 
kunna säga att jämställdhet 
och miljö engagerar ung-
domarna liksom invandrar-
frågan, säger Julia Boström, 
informationsansvarig på Re-
gionteater Väst.

Mikael Berglund och Ele-
na Fridfelt tog emot trädet 
och lovade att hitta ett lämp-
ligt ställe där det kan plante-
ras.

– Det får defi nitivt bli i 
skolmiljö, nära ungdomarna. 
Det påminner dem och oss 
om önskningarna. Förhopp-
ningsvis kommer trädet att 
bära frukt, sade Mikael.

– Jag ansöker om tillfällig 
vårdnad av trädet så länge, 
avslutade Elena Fridfelt.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I fredags 
var det smyginvigning 
av Grillen & Kock-Malin.

Inbjudna gäster 
fi rade tillsammans med 
Älvängens nya företa-
garduo.

– Nu är vi äntligen i 
mål, strålade Marja Har-
desjö och Malin Eklund 
när de hälsade välkom-
men.

Många representanter från 
ortens näringsliv fanns 
på plats när Grillen & 
Kock-Malin slog upp dör-
rarna på glänt i fredags kväll. 
Marja Hardesjö och Malin 
Eklund överöstes med blom-
mor, presenter och lycka 
till-önskningar.

– Det känns otroligt in-
spirerande. Vi har lagt ned 
åtskilliga arbetstimmar och 
investerat mycket pengar i 
lokalen, men nu är vi äntli-
gen i mål. Förhoppningsvis 
kommer Aleborna att upp-
skatta vår affärsidé, säger 
Malin Eklund till lokaltid-
ningen.

Det kommer att bjudas 
klassisk grillmeny med fi nska 
inslag. Hemlagat mos utlo-
vas. Därutöver ska gästerna 
kunna ta del av kaffe samt 
smörgåsar och tårtor.

– Vi har jobbat dag och 
natt den sista tiden. Nu kan 
vi konstatera att det har va-
rit värt allt slit, säger Marja 
Hardesjö.

JONAS ANDERSSON

Marja Hardesjö och Malin Eklund hälsar välkommen till Grillen 
& Kock-Malin.

Invigningsgästerna såg ut att trivas.

Invigningsfest 
hos Grillen & 
Kock-Malin
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Hemlig resa med Ale GK
Fredagen den 12 september åkte Ale GK:s sponsorer, drygt 30 personer, på sedvanlig årlig hemlig 
resa. I år gick den till Åsundsholms GK utanför Ulricehamn vid sjön Åsunden, en fantastisk vacker 
golfbana med underbara greener. Vädret var inget att klaga på, strålande solsken och i stort sett 
vindstilla. Klubben fick mycket beröm av alla deltagare för ett välordnat arrangemang. Mästare i år 
blev Ingvar Masser med 73 slag netto. Ett stort grattis! Vi återkommer med ny resa nästa år. Hör 
gärna av Er till kansliet om Ni önskar bli sponsor till nästa år och få uppleva den glada stämning som 
råder under en sådan här trevlig resa.          Text: Thomas Lundström

Mikael Berglund (M) och Elena Fridfelt (C) tog emot trädet fyllt 
av önskelappar, som Regionteater Väst överlämnade på Ale Torg 
i fredags.

Ungdomar klär trädet med 
sina önskningar för framtiden.

– Nästagångsväljarna har sagt sitt
Önsketräd överlämnades

NÖDINGE. Bokcirklar 
blir allt mer populärt.

Den gemensamma 
nämnaren hos delta-
garna är att de älskar 
litteratur.

– Vill man starta en 
cirkel så är vi bibliote-
karier gärna med vid 
uppstarten för att tipsa 
och inspirera, säger 
Kristina Östlind.

Det pågår bokcirklar på alla 
Ales bibliotek. I Älvängen 
och Skepplanda fi nns bok-
cirklar som varit igång i 
över tio år.

– Genom bokcirklarna 
är det många som fått nya 
vänner, förklarar Kristina 
Östlind och fortsätter:

– Oftast bestämmer del-
tagarna tillsammans vad 
de ska läsa, ibland ett tema 
med olika författare och tit-
lar, ibland läser man samma 
bok. Ibland planerar dock 
bibliotekarien innehållet de 
kommande träffarna.

När lokaltidningen 
hälsar på i Nödinge har 
bibliotekarie Birgitta 

Svensson-Berg just hälsat 
deltagarna välkomna. Den 
här gruppen läser en bland-
ning av litteratur, biografi er 
och Afrika. Närmast på tur 
står ”Allt går sönder” av 
Chinua Achebe.

– Vi träffas en gång i 
månaden. Det är väldigt 
kunskapsberikande. Vi upp-
fattar en bok olika och tyck-
er givetvis olika om inne-
hållet. Ibland händer det att 
man har missat något som 
en annan deltagare fångat 
upp, förklarar Ulla Olsson.

Barbro Wallin ser en 
annan fördel med att ingå i 
en bokcirkel.

– Det är skönt att läsa 

böcker som någon annan 
väljer ut. Annars är det lätt 
att fastna i en bestämd gen-
re.

Bokcirklarna behöver 
nödvändigtvis inte ske på 
biblioteken, men lokaler 
fi nns till förfogande för 
dem som önskar.

– Jag tycker att 4-8 
personer utgör en lagom 
grupp. Förutom att vi på 
biblioteket tillhandahåller 
litteraturen så brukar jag 
skicka med ett författar-
porträtt och recensioner 
på boken, avslutar Birgitta 
Svensson-Berg.

JONAS ANDERSSON

Bokcirklar finns på samtliga bibliotek i Ale kommun. Från vän-
ster: Siv Jinton, bibliotekarie Birgitta Svensson-Berg, Barbro 
Wallin, Ulla Olsson och Lise-Lotte Modin.

”Väldigt kunskapsberikande”
Populärt med bokcirkel:
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS ALEVÄGEN 14 BOAREA CA 72+47 M² / 3 ROK
TOMTAREA 1219 M² ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR
VISAS SÖ 21/9 13.00-14.00, ON 24/9 17.30-18.30
RING OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-24 56 52

CHARMIG VILLA - NOL
Charmigt 30-talshus med en mix av gammalt och nytt. Stor
trädgård, låga driftkostnader samt närhet till goda
kommunikationer med buss eller tåg.

ADRESS SKOLVÄGEN 1B, VÅN 2/3 BOAREA CA 53 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 670 000 KR AVGIFT 3 495
KR/MÅN VISAS TO 18/9 17.30-18.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 2 ROK - BOHUS - CENTRALT
Välskött och renoverad lägenhet i populär förening. Centralt
läge. Smakfullt renoverad. Nära pendeln eller västtåget som
tar dig till Gbg på 15-20 min.

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 KR VISAS RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

LOKAL - BOHUS
Välhållen verkstads/kontors/lagerfastighet i expansiva Ale
kommun. Bruksarea om ca 597 kvm varav verkstad 345 kvm,
kontor 152 kvm och lager 100 kvm. Fastigheten säljs utan
att man tar över ett bolag. Friköpt tomtmark och grusad
parkering om ca 2 370 kvm. Bra läge längs E45.an med ca
15 min till Göteborg och 5 min till Kungälv.

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Total 

avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6289:-
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Supererbjudande!
ALLT INGÅR!

SAMSUNG 32”  LED TV
ingår för 0 kr, ord pris 2990 kr!

Supererbjudande!
ALLT INGÅR!
HD-Box & parabol 0 kr (värde 3490:-)

Installation 0 kr (värde 1350:-)
Startavgift 0 kr (värde 695:-)

32” Samsung LED-TV 0 kr (värde 2990:-)

SISTA  

CHANSEN!SISTA  

CHANSEN!

ALE. Föräldrar som 
skjutsar sina barn till 
skolan i bil är ett snabbt 
växande fenomen.

Av den orsaken ge-
nomförs nu utmaningen 
”På egna ben” där Ale 
kommun deltar.

– Klasser i årskurs 4-6 kan vara 
med i en tävling där eleverna 
samlar poäng genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt till 
skolan, säger Caroline Rund-
löf, energi- och klimatrådgiva-
re i Ale kommun.

Det fi nns många orsaker 
till att skjutsa barn, även om 
skolvägen inte alltid är lång. 
Det vanligaste skälet beskrivs 
ofta med att det är mest prak-
tiskt för familjen för att få ihop 
livspusslet och att föräldrarna 
tycker att vägen till skolan är 
farlig. 

– I Ale kommun har vi på 
senare tid investerat mycket 
pengar i nya gång- och cykel-
vägar i projektet ”Säkra skolvä-

gar”. I en del fall där vi inte har 
kunnat bygga nytt har vi sett 
till att bredda befi ntliga gång- 
och cykelvägar. Vi ser också 
över så gatlyktor fungerar, tar 
bort träd som skymmer sikten 
och så vidare, förklarar Linda 
Henningsson på sektor Sam-
hällsbyggnad.

Att skjutsa sina barn anses 
också i en del fall vara ett sätt 
att visa engagemang. Den-
na omsorg har dock negativa 
aspekter.

– Trängseln ökar vid skolor-
na och farliga situationer upp-
står när föräldrar lämnar sina 
barn med bil på platser som 
inte är dimensionerade för en 
stor mängd biltrafi k. Det är 
inte ovanligt att parkering sker 
på trottoaren, så att barn som 
kommer gående eller cyklande 
tvingas ut i gatan, säger Linda 
Henningsson.

Det går att minska skjutsan-
det och ”På egna ben” ska upp-
muntra fl er barn att gå, cykla 
eller åka kollektivt till skolan.

– Det handlar om att för-

ändra ett invant beteende. De 
barn som går eller cyklar till 
skolan får gratis motion vilket 
främjar folkhälsan. Dessutom 
är det bra ur miljöhänseende, 
säger Linda Henningsson.

”På egna ben” pågår under 
fem veckors tid. Fem mellan-
stadieklasser har anmält sitt in-
tresse till den tävling som just 
nu pågår i Ale kommun.

– Läraren har anmält sina 
klasser och ansvarar sedan för 
de poängkort som rapporteras 
in på webbsidan. Klasserna 
tävlar om etapp- och slutpriser, 
berättar Caroline Rundlöf.

Vad säger ni till de 
föräldrar som ändå måste ta 
bilen?

– Skjutsa bara halva vägen. 
Det är bättre att barnet går en 
del av sträckan än ingen alls 
och det blir färre bilar runt 
skolan. Samåkning är också 
ett alternativ eller varför inte 
”vandrande skolbussar” där 
vuxna kan turas om att prome-
nera med skolbarnen. 

JONAS ANDERSSON

– Skjutsning ett växande fenomen
Utmaningen ”På egna ben” syftar till att barn ska ta sig till skolan på egen hand genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt.

”På egna ben”
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NÖDINGE. Regiontea-
ter Väst har i projektet 
BOOST tagit tempen på 
var de politiska vindar-
na blåser hos nästa-
gångsväljarna.

Åsikter och tankar har 
samlats in bland högsta-
dieelever i regionen.

I fredags fi ck Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) och Utbildnings-
nämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) ta 
emot ett äppelträd med 
ungdomars önskningar 
för framtiden.

Under de senaste månaderna 
har Regionteater Väst träffat 
ett stort antal högstadieelever 
i regionen och frågat dem om 
hur de ser på samhälle, poli-
tik och framtid. Det rika ma-
terial som de fi ck till svar har 
teatern förvaltat och gjort till 
en scenkonsthändelse. I förra 
veckan besökte Regionteater 
Väst samtliga Västra Göta-
lands 49 kommuner och i 
fredags var turen kommen 
till Ale.

– Med detta projekt ville vi 
belysa det faktum att högsta-
dieungdomar inte har någon 
reell politisk makt och ingen 
rösträtt, men likväl påverkas 
av alla beslut som fattas. Nu 
när det är valår ville vi ta 
chansen att låta dem komma 
till tals och ge ungdomarna 
en känsla av att deras röst 
trots det faktiskt betyder nå-
got, säger Jan Coster och 
Jenny Nilsson, projektleda-
re för BOOST.

Regionteater Väst möt-
te ansvariga politiker på Ale 
Torg för att överlämna ett 
önsketräd, fyllt av lappar 
med åsikter och önskningar 
från unga inför framtiden. På 
lapparna kunde man bland 
annat läsa: ”Bättre skolmat”, 
”Mindre utsläpp”, ”Bättre 
fotbollsplaner” och ”Bli bätt-
re på att slänga skräp rätt”.

– Generellt skulle man 
kunna säga att jämställdhet 
och miljö engagerar ung-
domarna liksom invandrar-
frågan, säger Julia Boström, 
informationsansvarig på Re-
gionteater Väst.

Mikael Berglund och Ele-
na Fridfelt tog emot trädet 
och lovade att hitta ett lämp-
ligt ställe där det kan plante-
ras.

– Det får defi nitivt bli i 
skolmiljö, nära ungdomarna. 
Det påminner dem och oss 
om önskningarna. Förhopp-
ningsvis kommer trädet att 
bära frukt, sade Mikael.

– Jag ansöker om tillfällig 
vårdnad av trädet så länge, 
avslutade Elena Fridfelt.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I fredags 
var det smyginvigning 
av Grillen & Kock-Malin.

Inbjudna gäster 
fi rade tillsammans med 
Älvängens nya företa-
garduo.

– Nu är vi äntligen i 
mål, strålade Marja Har-
desjö och Malin Eklund 
när de hälsade välkom-
men.

Många representanter från 
ortens näringsliv fanns 
på plats när Grillen & 
Kock-Malin slog upp dör-
rarna på glänt i fredags kväll. 
Marja Hardesjö och Malin 
Eklund överöstes med blom-
mor, presenter och lycka 
till-önskningar.

– Det känns otroligt in-
spirerande. Vi har lagt ned 
åtskilliga arbetstimmar och 
investerat mycket pengar i 
lokalen, men nu är vi äntli-
gen i mål. Förhoppningsvis 
kommer Aleborna att upp-
skatta vår affärsidé, säger 
Malin Eklund till lokaltid-
ningen.

Det kommer att bjudas 
klassisk grillmeny med fi nska 
inslag. Hemlagat mos utlo-
vas. Därutöver ska gästerna 
kunna ta del av kaffe samt 
smörgåsar och tårtor.

– Vi har jobbat dag och 
natt den sista tiden. Nu kan 
vi konstatera att det har va-
rit värt allt slit, säger Marja 
Hardesjö.

JONAS ANDERSSON

Marja Hardesjö och Malin Eklund hälsar välkommen till Grillen 
& Kock-Malin.

Invigningsgästerna såg ut att trivas.

Invigningsfest 
hos Grillen & 
Kock-Malin
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Hemlig resa med Ale GK
Fredagen den 12 september åkte Ale GK:s sponsorer, drygt 30 personer, på sedvanlig årlig hemlig 
resa. I år gick den till Åsundsholms GK utanför Ulricehamn vid sjön Åsunden, en fantastisk vacker 
golfbana med underbara greener. Vädret var inget att klaga på, strålande solsken och i stort sett 
vindstilla. Klubben fick mycket beröm av alla deltagare för ett välordnat arrangemang. Mästare i år 
blev Ingvar Masser med 73 slag netto. Ett stort grattis! Vi återkommer med ny resa nästa år. Hör 
gärna av Er till kansliet om Ni önskar bli sponsor till nästa år och få uppleva den glada stämning som 
råder under en sådan här trevlig resa.          Text: Thomas Lundström

Mikael Berglund (M) och Elena Fridfelt (C) tog emot trädet fyllt 
av önskelappar, som Regionteater Väst överlämnade på Ale Torg 
i fredags.

Ungdomar klär trädet med 
sina önskningar för framtiden.

– Nästagångsväljarna har sagt sitt
Önsketräd överlämnades

NÖDINGE. Bokcirklar 
blir allt mer populärt.

Den gemensamma 
nämnaren hos delta-
garna är att de älskar 
litteratur.

– Vill man starta en 
cirkel så är vi bibliote-
karier gärna med vid 
uppstarten för att tipsa 
och inspirera, säger 
Kristina Östlind.

Det pågår bokcirklar på alla 
Ales bibliotek. I Älvängen 
och Skepplanda fi nns bok-
cirklar som varit igång i 
över tio år.

– Genom bokcirklarna 
är det många som fått nya 
vänner, förklarar Kristina 
Östlind och fortsätter:

– Oftast bestämmer del-
tagarna tillsammans vad 
de ska läsa, ibland ett tema 
med olika författare och tit-
lar, ibland läser man samma 
bok. Ibland planerar dock 
bibliotekarien innehållet de 
kommande träffarna.

När lokaltidningen 
hälsar på i Nödinge har 
bibliotekarie Birgitta 

Svensson-Berg just hälsat 
deltagarna välkomna. Den 
här gruppen läser en bland-
ning av litteratur, biografi er 
och Afrika. Närmast på tur 
står ”Allt går sönder” av 
Chinua Achebe.

– Vi träffas en gång i 
månaden. Det är väldigt 
kunskapsberikande. Vi upp-
fattar en bok olika och tyck-
er givetvis olika om inne-
hållet. Ibland händer det att 
man har missat något som 
en annan deltagare fångat 
upp, förklarar Ulla Olsson.

Barbro Wallin ser en 
annan fördel med att ingå i 
en bokcirkel.

– Det är skönt att läsa 

böcker som någon annan 
väljer ut. Annars är det lätt 
att fastna i en bestämd gen-
re.

Bokcirklarna behöver 
nödvändigtvis inte ske på 
biblioteken, men lokaler 
fi nns till förfogande för 
dem som önskar.

– Jag tycker att 4-8 
personer utgör en lagom 
grupp. Förutom att vi på 
biblioteket tillhandahåller 
litteraturen så brukar jag 
skicka med ett författar-
porträtt och recensioner 
på boken, avslutar Birgitta 
Svensson-Berg.

JONAS ANDERSSON

Bokcirklar finns på samtliga bibliotek i Ale kommun. Från vän-
ster: Siv Jinton, bibliotekarie Birgitta Svensson-Berg, Barbro 
Wallin, Ulla Olsson och Lise-Lotte Modin.

”Väldigt kunskapsberikande”
Populärt med bokcirkel:

NUMMER 34         VECKA 38| 13

Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS ALEVÄGEN 14 BOAREA CA 72+47 M² / 3 ROK
TOMTAREA 1219 M² ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR
VISAS SÖ 21/9 13.00-14.00, ON 24/9 17.30-18.30
RING OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-24 56 52

CHARMIG VILLA - NOL
Charmigt 30-talshus med en mix av gammalt och nytt. Stor
trädgård, låga driftkostnader samt närhet till goda
kommunikationer med buss eller tåg.

ADRESS SKOLVÄGEN 1B, VÅN 2/3 BOAREA CA 53 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 670 000 KR AVGIFT 3 495
KR/MÅN VISAS TO 18/9 17.30-18.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 2 ROK - BOHUS - CENTRALT
Välskött och renoverad lägenhet i populär förening. Centralt
läge. Smakfullt renoverad. Nära pendeln eller västtåget som
tar dig till Gbg på 15-20 min.

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 KR VISAS RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

LOKAL - BOHUS
Välhållen verkstads/kontors/lagerfastighet i expansiva Ale
kommun. Bruksarea om ca 597 kvm varav verkstad 345 kvm,
kontor 152 kvm och lager 100 kvm. Fastigheten säljs utan
att man tar över ett bolag. Friköpt tomtmark och grusad
parkering om ca 2 370 kvm. Bra läge längs E45.an med ca
15 min till Göteborg och 5 min till Kungälv.

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Total 

avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6289:-

G
äl

le
r 8

/9
 t 

o 
m

 2
0/

9.
 B

eg
rä

ns
at

 a
nt

al
. R

es
er

va
tio

n 
fö

r s
lu

tfö
rs

äl
jn

in
g.

Supererbjudande!
ALLT INGÅR!

SAMSUNG 32”  LED TV
ingår för 0 kr, ord pris 2990 kr!

Supererbjudande!
ALLT INGÅR!
HD-Box & parabol 0 kr (värde 3490:-)

Installation 0 kr (värde 1350:-)
Startavgift 0 kr (värde 695:-)

32” Samsung LED-TV 0 kr (värde 2990:-)

SISTA  

CHANSEN!SISTA  

CHANSEN!

ALE. Föräldrar som 
skjutsar sina barn till 
skolan i bil är ett snabbt 
växande fenomen.

Av den orsaken ge-
nomförs nu utmaningen 
”På egna ben” där Ale 
kommun deltar.

– Klasser i årskurs 4-6 kan vara 
med i en tävling där eleverna 
samlar poäng genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt till 
skolan, säger Caroline Rund-
löf, energi- och klimatrådgiva-
re i Ale kommun.

Det fi nns många orsaker 
till att skjutsa barn, även om 
skolvägen inte alltid är lång. 
Det vanligaste skälet beskrivs 
ofta med att det är mest prak-
tiskt för familjen för att få ihop 
livspusslet och att föräldrarna 
tycker att vägen till skolan är 
farlig. 

– I Ale kommun har vi på 
senare tid investerat mycket 
pengar i nya gång- och cykel-
vägar i projektet ”Säkra skolvä-

gar”. I en del fall där vi inte har 
kunnat bygga nytt har vi sett 
till att bredda befi ntliga gång- 
och cykelvägar. Vi ser också 
över så gatlyktor fungerar, tar 
bort träd som skymmer sikten 
och så vidare, förklarar Linda 
Henningsson på sektor Sam-
hällsbyggnad.

Att skjutsa sina barn anses 
också i en del fall vara ett sätt 
att visa engagemang. Den-
na omsorg har dock negativa 
aspekter.

– Trängseln ökar vid skolor-
na och farliga situationer upp-
står när föräldrar lämnar sina 
barn med bil på platser som 
inte är dimensionerade för en 
stor mängd biltrafi k. Det är 
inte ovanligt att parkering sker 
på trottoaren, så att barn som 
kommer gående eller cyklande 
tvingas ut i gatan, säger Linda 
Henningsson.

Det går att minska skjutsan-
det och ”På egna ben” ska upp-
muntra fl er barn att gå, cykla 
eller åka kollektivt till skolan.

– Det handlar om att för-

ändra ett invant beteende. De 
barn som går eller cyklar till 
skolan får gratis motion vilket 
främjar folkhälsan. Dessutom 
är det bra ur miljöhänseende, 
säger Linda Henningsson.

”På egna ben” pågår under 
fem veckors tid. Fem mellan-
stadieklasser har anmält sitt in-
tresse till den tävling som just 
nu pågår i Ale kommun.

– Läraren har anmält sina 
klasser och ansvarar sedan för 
de poängkort som rapporteras 
in på webbsidan. Klasserna 
tävlar om etapp- och slutpriser, 
berättar Caroline Rundlöf.

Vad säger ni till de 
föräldrar som ändå måste ta 
bilen?

– Skjutsa bara halva vägen. 
Det är bättre att barnet går en 
del av sträckan än ingen alls 
och det blir färre bilar runt 
skolan. Samåkning är också 
ett alternativ eller varför inte 
”vandrande skolbussar” där 
vuxna kan turas om att prome-
nera med skolbarnen. 

JONAS ANDERSSON

– Skjutsning ett växande fenomen
Utmaningen ”På egna ben” syftar till att barn ska ta sig till skolan på egen hand genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt.

”På egna ben”
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ALE. Semestra hemma!
Det är rubriken för 

den aktivitet som ge-
nomförs på söndag.

Aleborna inbjuds att 
tillsammans med arke-
olog Andreas Antelid 
upptäcka några av Ale 
komuns mest sevärda 
och spännande förhisto-
riska lämningar.

Nu på söndag, den 21 sep-
tember, ges en möjlighet att 
stifta bekantskap med någ-
ra av kommunens absoluta 
smultronställen. Intresserade 
kommuninvånare kommer 
att bussas till olika besöksmål. 

Det blir en guidad tur, ty med 
på bussen fi nns Andreas An-
telid, som kommer att berätta 
om hur livet varit i vår del av 
landet under olika tidsperio-
der.

– Allmänheten kommer att 
kunna kliva på bussen vid Ale 
Kulturrum i Nödinge eller 
vid gamla busstorget i Äl-
vängen. Arrangemanget har 
fri entré, men de som vill åka 
med i bussen behöver anmäla 
sig till mig, förklarar kultur-
samordnare Sofi e Pheiffer 
Rittfeldt.

Första stoppet blir Ranne-
berget i Älvängen med sin be-
dårande utsikt över Göta älv. 
Här fi nns också resterna av en 

fornborg. Dessutom utlovas 
kaffepaus på bergets topp.

Färden till Nödinge går via 
Prästalund där Andreas Ante-
lid ska redogöra för de sten-
sättningar, domarringar och 
hällkistor som fi nns där.

Eftermiddagen avrundas 
på Backa Säteri där några av 
kommunens äldsta fornläm-
ningar ska besökas. På sten-
åldersboplatserna i området 
levde människor redan för 10 
000 år sedan.

– Observeras bör att vi rör 
oss i kuperad terräng. Det är 
kläder efter väder som gäller, 
avslutar Sofi e Pheiffer Ritt-
feldt.

JONAS ANDERSSON

– Alebor bussas till sevärda platser

Guidad tur på 
hemmaplan

Det blir kaffepaus på Rannerbergets topp i samband med söndagens guidade busstur genom Ale.
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HÅLANDA. Årets stora 
konstvandring i Göta 
älvdalen står för dörren.

Nu till helgen kom-
mer 42 konstnärer och 
konsthantverkare att 
hålla öppet hus.

Invigningen äger rum 
på Handkraft i Trollhät-
tan på fredag kväll.

Älvkultur är en årligen åter-
kommande aktivitet. Konst-

vandringen arrangeras av 
Handkraft ekonomisk fören-
ing med stöd av diverse sam-
arbetspartners, däribland Ale 
kommun.

– För tolfte året i rad öpp-
nar konstnärer och konst-
hantverkare sina ateljéer och 
verkstäder, berättar samord-
nare Eva Hagberg och fort-
sätter:

– På inomhustorget vid 
Handkraft visas verk av 
samtliga deltagare. Här fi nns 
också kartor så man kan pla-
nera sin rutt.

Konstvandringen sträck-
er sig från Vänersnäs i norr 
till Bohus i söder. Ale bidrar 
med sju representanter.

– För mig blir det första 
gången. Det var kerami-
kern Agneta Gustavsson 
som tipsade mig och tyckte 
att jag skulle vara med. Nu 
är vi två från Hålanda och 
förhoppningsvis blir vi ännu 
fl er i framtiden, säger Ingela 
Berndtsson som i huvudsak 
håller på med ull, tovning 
och spinning.

– Jag har upplevt Älvkul-
tur som besökare och tyckte 
det var oerhört spännande 
att få åka runt bland konst-
närer och konsthantverkare 
i närområdet. Nu vill jag 
inspirera dem som väljer att 
gästa min verkstad. Det pri-

mära är inte att sälja en mas-
sa produkter den här helgen.

Och kaffet håller du 
varmt?

– Självklart! Jag lovar att 
bjuda besökarna på kaffe 
både lördag och söndag, av-
slutar Ingela Berndtsson.
FOTNOT. Ales deltagare i Älvkultur 
2014 är: Ingela Berndtsson, Hålanda, 
Agneta Gustavsson, Hålanda, Iris Bok-
inge, Älvängen, Helene Nork, Kilanda, 
Sabina Kallies, Kilanda, Ale Slöjdare, 
Nol, Martti Risku, Bohus. 

JONAS ANDERSSON

Konstvandring i Göta älvdalen

Ingela Berndtsson deltar för 
första gången på konstvand-
ringen Älvkultur.

HUSBILSMÄSSA 
I SOLLEBRUNN!
Lör-Sön 20-21/9 kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

ELMIA-SUCCÉN 
FORTSÄTTER I 
SOLLEBRUNN!

Boka din Rapido eller 
Itineo 2015 nu för säker 

leverans till våren.

BEG.CHANSEN!

Just nu kanonpris 

vid köp utan byte

Vi har ca 95 

bilar i lager!

3.95% ränta

DET LIGGER 
I LUFTEN

F
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J  &  STYR EN
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T

UP
LINK

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Klarar temperaturer ner till -25°C

• Tystgående

• NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60 • N-Center AB 031-742 35 60

Rörpac AB 031-44 10 30 • Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 • Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

ÄLVÄNGEN Lorensson VVS Teknik AB 0768-33 74 01

KVÄLLSMYS PÅ ALTANEN

Passa på och njut av härliga  

kvällarna utan att frysa!

Få Quartz värmare 

på köpet när du köper  

en terassmarkis före 30/9!

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

www.kungalvssolskydd.se

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare
IP55, 1.500 W

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

FÄRSK LAXFILÉ

69:-/KG

FRALLOR/
TEKAKOR

:-2/ST

PAPRIKA-

LIMPA

PLOCKA DIN  

EGEN LUNCHMAT

FÄRSK TORSKFILÉ

2-PACK 

BAKELSER

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

:-19/ST

Max 2st/hushåll
/ST5990

1 KG
KRONFÅGEL

KYCKLINGFILÉ

:-10/ST

Gäller endast 2,2kg

/KG4990

ARLA
HUSHÅLLSOST
26% FETTHALT

49/KG
90

FÄRSK FLÄSKFILÉ

:-15
Om du handlar andra varor 

 för minst 300:-

500G
BLÅMOCCA

/ST

20:-/ST

ÄGG 20-PACK

/KG390
ROTSAKER

10/HG
90

59:-/KG
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nomförs på söndag.

Aleborna inbjuds att 
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att bussas till olika besöksmål. 
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Kulturrum i Nödinge eller 
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vängen. Arrangemanget har 
fri entré, men de som vill åka 
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sig till mig, förklarar kultur-
samordnare Sofi e Pheiffer 
Rittfeldt.
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berget i Älvängen med sin be-
dårande utsikt över Göta älv. 
Här fi nns också resterna av en 

fornborg. Dessutom utlovas 
kaffepaus på bergets topp.

Färden till Nödinge går via 
Prästalund där Andreas Ante-
lid ska redogöra för de sten-
sättningar, domarringar och 
hällkistor som fi nns där.

Eftermiddagen avrundas 
på Backa Säteri där några av 
kommunens äldsta fornläm-
ningar ska besökas. På sten-
åldersboplatserna i området 
levde människor redan för 10 
000 år sedan.

– Observeras bör att vi rör 
oss i kuperad terräng. Det är 
kläder efter väder som gäller, 
avslutar Sofi e Pheiffer Ritt-
feldt.

JONAS ANDERSSON

– Alebor bussas till sevärda platser

Guidad tur på 
hemmaplan

Det blir kaffepaus på Rannerbergets topp i samband med söndagens guidade busstur genom Ale.
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mer 42 konstnärer och 
konsthantverkare att 
hålla öppet hus.

Invigningen äger rum 
på Handkraft i Trollhät-
tan på fredag kväll.

Älvkultur är en årligen åter-
kommande aktivitet. Konst-

vandringen arrangeras av 
Handkraft ekonomisk fören-
ing med stöd av diverse sam-
arbetspartners, däribland Ale 
kommun.

– För tolfte året i rad öpp-
nar konstnärer och konst-
hantverkare sina ateljéer och 
verkstäder, berättar samord-
nare Eva Hagberg och fort-
sätter:

– På inomhustorget vid 
Handkraft visas verk av 
samtliga deltagare. Här fi nns 
också kartor så man kan pla-
nera sin rutt.

Konstvandringen sträck-
er sig från Vänersnäs i norr 
till Bohus i söder. Ale bidrar 
med sju representanter.

– För mig blir det första 
gången. Det var kerami-
kern Agneta Gustavsson 
som tipsade mig och tyckte 
att jag skulle vara med. Nu 
är vi två från Hålanda och 
förhoppningsvis blir vi ännu 
fl er i framtiden, säger Ingela 
Berndtsson som i huvudsak 
håller på med ull, tovning 
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– Jag har upplevt Älvkul-
tur som besökare och tyckte 
det var oerhört spännande 
att få åka runt bland konst-
närer och konsthantverkare 
i närområdet. Nu vill jag 
inspirera dem som väljer att 
gästa min verkstad. Det pri-

mära är inte att sälja en mas-
sa produkter den här helgen.

Och kaffet håller du 
varmt?

– Självklart! Jag lovar att 
bjuda besökarna på kaffe 
både lördag och söndag, av-
slutar Ingela Berndtsson.
FOTNOT. Ales deltagare i Älvkultur 
2014 är: Ingela Berndtsson, Hålanda, 
Agneta Gustavsson, Hålanda, Iris Bok-
inge, Älvängen, Helene Nork, Kilanda, 
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Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

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

ALVHEM • 0303-33 64 80
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

KILLE ELLER TJEJ
Nu har vi fotboll för dig som är född 2008. Vi 

tränar i ALE-hallen vid Vimmersjön på 
söndagar mellan 12:00-13:00.

Från söndagen den 5 oktober tränar flickor 
födda 2007/08 i en egen grupp mellan

09:00-10:00

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ
--------------------------------------------------------

Vi har lag även för dig som är äldre.
Tider och kontaktpersoner hittar du på vår 

hemsida.
Välkommen

-------------------------------------------------------------------
NÖDINGE – SÅ KLART
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Välkommen

-------------------------------------------------------------------
NÖDINGE – SÅ KLART

Div 3 Nordvästra Götaland
Kungshamn – Ahlafors IF 1-0 
(1-0)
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Niclas Elving 2, Andreas Skånberg 1.

Kortedala 19 26 41
Vänersborgs FK 19 26 38
Skoftebyn 19 17 35
Gunnilse IS 19 21 32
Ahlafors IF 19   7 29
Lunden ÖBK 19   3 29
Säffle FF 19    -3 26
Vänersborgs IF 19  -5 21
Stångenäs 19 -19 21
Kärra KIF 19 -13 18
Kungshamn 19 -31 17
IK Arvika Fotboll 19 -29 15

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sollebrunn 0-1 
(0-0)
Matchens kurrar SBTK: Patric Skån-
berg 3, Oscar Frii 2, Linus Carlsson 1.

Dardania 19 25 48
Skepplanda 19 22 41
Främmestad 19 22 40
Sandared/Sjömarken 19   8 30
Mariedals IK 19  13 24
Östadkulle 19  -2 24
Herrljunga 19     1 23
Sparsrörs AIK 19  -5 23
Säven/Hol 19  -8 21
Sollebrunns AIK 19  -3 16
Hedareds BK 19 -32 15
Stora Mellby SK 19 -41 9

Division 6 Trollhättan
Trollhättans IF – Alvhems IK 
4-1 (2-0)
Mål AIK: Linus Lilja.

Upphärads IS – Lödöse/ 
Nygård 4-0

Division 6 D Göteborg
Älvängen – Nol 1-3 (0-3)
Mål NIK: Bojan Illic, Jonny Stenström, 
Fredrik Johansson. Matchens kurrar 
NIK: Jonny Stenström 3, Raied Juma 
2, Bojan Illic 1. Mål ÄIK: Jonatan 
Franzén. Matchens kurrar ÄIK: Tim 
Webster 3, Jonatan Franzén 2, Niklas 
Pålsheden 1.

Nol IK 16 48 43
Lundby IF 06 16 26 35
Finlandia/Pallo 15 17 32
Hälsö BK 14 14 23
Neutrala 15  -10 23
Älvängens IK 16  30 22
Bosna IF 15     -1 20
Nödinge SK 15    3 19
Fotö GOIF 16 -30 11
Hålta IK 15 -44   9
Santos Cruzazul 15 -53   5

Division 7C Göteborg
Surte IS – Rödbo 3-3
Mål SIS: Jonas Brolin, Jonathan 
Pusterli.
Matchens kurrar: Christopher 
Wilhelmsson 3, Mattias Berner 2, 
Jonathan Pusterli 1.

Hjuviks AIK - Surte IS 3-3
Mål SIS: Jonas Brolin, Christopher 
Wilhelmsson, Christofer Küchler.
Matchens kurrar: Christopher 
Wilhelmsson 3, Christian Magnusson 
2, Krister Pedersen 1.

Division 2 Västergötland S
Kindaholms FF – Skepplanda 
BTK 3-1 (0-1)
Mål SBTK: Amanda Errind.
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 3, 
Matilda Errind 2, Andrea Lindgren 1.

Ulricehamn – Lödöse/Nygård 
1-6 (0-1)
Mål LNIK: Tilda Magnusson Tell 2, 
Evelina Löfström 2, Rebecca Heiner-
ås, Jessica Johannesson.

Skepplanda 16 44 43
Borås GIF 16 30 36
Lödöse Nygård IK 16 21 29
IK Friscopojkarna 16     3 24
Äspereds IF 16  -2 24
Kindaholms IF 16     5 20
Sjömarkens IF 16   0 19
Alingsås KIK 16 -43 12
Ulricehamn 16 -31 11
Sollebrunns AIK 16 -27 10

FOTBOLL

LÖDÖSE. Det blir ingen 
is i Lödöseborg kom-
mande säsong.

Kylaggregatet har inte 
bytts ut och LN 70 har 
inga ekonomiska möjlig-
heter att själva kunna 
bekosta reparationen.

– Vi känner total upp-
givenhet, säger ordfö-
randen Lars Keijser.

Sommar har övergått i höst 
och många började se fram 
emot en ny hockeysäsong 
i Lödöseborg. De åtgärder 
som skulle vidtas, bland an-
nat med ett nytt kylsystem, 
har inte satts i verket.

– Det har varit så många 
turer fram och tillbaka. Re-
noveringen skulle ha skett 

redan i våras, men så hände 
inget. Först fanns det pengar 
och sedan inte. När politi-
kerna i Kultur- och fritids-
nämnden började prata om 
att dra igång arbetet nu i 
höst sade vi stopp på belägg, 
berättar Lars Keijser.

Ta över hallen
För att rädda säsongen 
2014/15 kom ett förslag om 
att LN 70 själva kunde ta 
över driften av ishallen. 

– Vi var inte beredda att 
skriva på ett hyreskontrakt 
förrän det skett en besikt-
ning av kylanläggningen. Vi 
kunde tänka oss att ta över 
hallen om inte kostnaderna 
för att laga bristerna skulle 
skena iväg, förklarar Lars 
Keijser.

Alla tankar på reprations-
försök dömdes emellertid ut. 
Kylanläggningen är för gam-
mal och i för dåligt skick och 
behöver bytas ut. 

Det går inte att ta miste 
på Lars Keijsers besvikelse. 
Klubben var på rejäl fram-
marsch och i fjol startades 
ytterligare ett ungdomslag 
upp, spelare födda 2006. 
Dessutom firade LN 70:s 
A-lag ännu ett guld i våras.

– Lägg därtill intresset 
som var på allmänhetens 
åkning i fjol. Det var 150-
200 personer som kom till 
Lödöseborg varje helg, säger 
Keijser.

Vad som händer med för-
eningens aktiva återstår att 
se. Lars Keijser meddelar 
att A-laget beslutat att ta ett 

sabbatsår medan ungdomar-
na letar andra klubbar att 
spela i.

– Ska du fortsätta att ut-
vecklas som hockeyspelare 
går det inte att hålla upp ett 
år.

– Hela den här historien 
är sorglig. Min personliga 
uppfattning är att om ishal-
len varit belägen i Lilla Edet 
så hade detta aldrig hänt, av-
slutar Lars Keijser. 

JONAS ANDERSSON

Det blir ingen is i Lödöseborg i vinter. Kylanläggningen är 
utdömd och det finns i nuläget inga pengar till att reparera eller 
byta ut anläggningen.

Ingen is i Lödöseborg
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SKEPPLANDA. Besvi-
kelsens moln hängde 
tungt över Forsvallen i 
fredagskväll.

Nästjumbon Solle-
brunns AIK besegrade 
Skepplandas herrar med 
matchens enda mål.

Fullt rättvist dessutom.

Skepplanda jagar serieseger 
eller åtminstone en kvalplats 
till division fyra. Bottenlaget 
Sollebrunns AIK borde vara 
tre givna poäng, men gäs-
ternas motivation visade sig 
vara större än hemmalagets. 
Målchanserna lyste med sin 
frånvaro och när den väl dök 
den första halvlekens sista 
minut hade Mathias Jo-
hansson inte siktet inställt. 
Skepplanda hade förvånans-
värt svårt att etablera spel 
på motståndarens planhalva. 
Passningsspelet höll en 
mycket låg kvalitet matchen 
igenom och SBTK tog sig 

egentligen bara in i straffom-
rådet i samband med hörnor. 
Sollebrunn var en spegel av 
hemmalaget. Ett organiserat 
försvarsspel, men med stora 
brister framåt. Till skillnad 
mot Skepplanda tog laget 
dock vara på sin målchans 
när det hade gått 21 minuter 
av andra halvlek. Underlä-
get till trots och en offensiv 
satsning framåt fick SBTK 
aldrig någon riktigt het kvit-
teringschans. Tvärtom var 

gästerna bara ett ribbskott 
ifrån en 2-0-seger.

– Vi har bara oss själva att 
skylla. Prestationen är myck-
et undermålig och under all 
kritik. Passningsspelet är 
helt obefintligt och visar 
man inte större hjärta än 
så här når man ingan fram-
gångar på fotbollsplanen, 
suckade en enormt besviken 
hemmatränare i Jonas An-
dersson.

Skepplanda har mycket 

att fundera på inför seriens 
tre avslutande matcher. 

I den sista omgången 
möts SBTK och tabelltre-
an Främmestad i en match 
som kan bli helt avgörande 
om vilket lag som får kvala 

till fyran. Det förutsätter att 
Skepplandas undviker fler 
magplask i de kommande 
matcherna mot Sandared 
och Säven/Hol.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Frustration! Patric Skånberg sprang kopiöst, men fick ingen ut-
delning.

Jättechansen! Mathias Johansson fick ett drömläge att sätta 1-0 i första halvlekens sista minut, men missade dessvärre.

SBTK nådde inga höjder!
– Förlorade mot bottenlaget Sollebrunns AIK

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sollebrunns AIK 0-1 (0-0)

FOTBOLL

Emil Frii i en av få framstötar på högerkanten. Försvarsspelet 
var stabilt, men anfallet hade behövt bättre understöd.
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Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Älvängens IK tillhör kom-
munens största föreningar 
och har nästan 300 aktiva 

barn- och ungdomar. Det 
ställer krav på en organisa-
tion med utbildade ledare.

– Det har vi haft en plan 
för länge. Numera pausar 
vi all fotboll emellanåt och 
låter SISU ta hand om våra 
ledare. Vi har stående ledar-
utbildningar, berättar Roger 
Henricsson.

Målet för ÄIK har varit 
att skapa en verksamhet som 
vänder sig till alla från barn-
vagn till rullator.

– Vi har fantastiska för-
utsättningar runt Älvevi. 
Konstgräset var pricken över 
i. Där spelas det fotboll från 
morgon till kväll. Idag har 
vi lag i alla årskullar och på 
sikt är det ju detta som läg-
ger grunden även för en bra 
seniorverksamhet. På flick-
sidan är det svårare när tje-
jerna blir lite äldre. Det är 

vi inte ensamma om och det 
är därför vi ar ett samarbete 
med både Ahlafors IF och 
Lödöse-Nygård. Jag skul-
le gärna se att vi även fick 
med Skepplanda BTK i den-
na samverkan, säger Roger 
Henricsson.

Med landslagsspelarna 
Pontus Dalberg, som dess-
värre skadat sig och missar 

torsdagens P-15-landskamp, 
och Maja Henricsson kan 
ÄIK jämfjöra sig med stor-
heter som AIK. 

– Ja, det är bara ÄIK och 
AIK som har landslagsspe-
lare i samma årgång på både 
pojk- och flicksidan, avslutar 
Roger Henricsson stolt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu är det skördetid för ÄIK:s talangfabrik

ÄLVÄNGEN. Maja Hen-
ricsson spelar i veckan 
sitt livs första lands-
kamper.

En dröm går därmed i 
uppfyllelse.

– Det är ju det här som 
är målet, att få spela 
med de allra bästa, 
säger hon.

F15-landslaget möter Norge 
i ett dubbelmöte i Karlstad. 
Maja Henricsson har tidiga-
re i år tränat med distriktsla-
get och varit uttagen till ett 
elitläger. Till sist skulle 19 
tjejer tas ut till den blågula 
truppen.

– Det är klart att jag hopp-
ades, men när de väl ringde 
blev jag ändå både chock-
ad och överraskad, berättar 
Maja som normalt spelar 
med ÄIK:s juniorlag.

Det var på ett förberedan-
de landslagsläger 4-7 augusti 
som kaptenerna plockade ut 
de tjejer som skulle få chan-
sen att förverkliga den blå-

gula drömmen. En av dem 
var Maja Henricsson.

– Det ska bli oerhört kul. 
Just att få ta på sig lands-
lagströjan och spela inför 
mycket publik känns mest 
spännande, menar Maja som 
i klubblaget spelar i anfallet 
men som nu är uttagen som 
vänsterytter.

– Jag spelar där de place-
rar mig, svarar Maja lojalt.

Hon började spela fotboll 
som 7-åring 
och brinner för 
sporten. Hon 
har också haft 
tur och ham-
nat i en gylle-
ne generation. 
Älvängens F-99 
vinner det mesta. I laget 
finns landslagsspelare i bas-
ket, golf och judo. Talang i 
överflöd med andra ord.

– Vi har en bra gemenskap 
och trivs ihop. Det betyder 
mycket, säger Maja innan 
hon springer hem för att fyl-
la på energiintaget.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Landslaget i sikte!

Maja Henricsson har siktet inställt på att fortsätta utvecklas inom fotboll. Drömmen är att bli proffs och självklart att få spela i blå-
gult. Det sistnämnda får hon göra när F-15-landslaget möter Norge i Karlstad två gånger den här veckan.

MAJA HENRICSSON

Ålder: 15
Gör: Går i årskurs 8 på Aro-
seniusskolan i Älvängen.
Klubb: Älvängens IK.
Tränar: 3 gånger i veckan + 
match.
Förebild: ”Det står mellan 
Lotta och Asllani i landsla-
get, men min tvillingsyster 
Ronja är också fantastisk. 
Hon har en grym inställ-
ning”.
Favoritlag: Real Madrid.
Målsättning: ”Det är klart 
man vill bli proffs, men 
blir jag inte det, skulle jag 
gärna vilja spela i damall-
svenskan”.
Favoritsko: Adidas.
Favoritämne i skolan: SO.
Styrka som spelare: Snabb 
med boll och en känslig 
vänster.
Kan förbättras: ”Högern”.

TRE SNABBA

Lotta Schelin eller Kosovare Asllani
Zlatan eller Ronaldo
Pia Sundhage eller Erik Hamrén

ÄLVÄNGEN. Älvängens IK:s ungdomsverksamhet 
går på högvarv.

I Pontus Dahlberg och Maja Henricsson har klub-
ben levererat två ungdomslandslagsspelare.

– Det är skördetid efter flera års målmedvetet 
arbete, säger Roger Henricsson, en av många eld-
själar i ÄIK.

Ahlafors torskade mot Kungshamn
KUNGSHAMN. Ahlafors 
IF skulle bara hämta tre 
poäng borta mot bot-
tenlaget Kungshamn.

Men det blev torsk.
Nu väntar seriens 

verkliga tabelljumbo Ar-
vika hemma på lördag.

Kungshamn som länge varit 
sist i division 3 nordvästra 

Götaland har börjat röra på 
sig rejält i höst. Mot Ahla-
fors IF tog laget sin tredje 
raka seger och tog därmed 
sista chansen att rädda nytt 
kontrakt.

Det var annars Ahlafors 
IF som inledde bäst och ska-
pade det mesta av det som 
kan kallas kreativt. Dessvär-
re hade laget svårt att ta sig 

förbi hemmaförsvaret som 
avväpnade de gulsvarta inn-
an de hann ta sig in i straff-
området.

Efter dryga tjugo mi-
nuter var olyckan framme. 
Skadeförföljde lagkaptenen, 
Jonathan Lindström, fick 
kliva av med en krånglande 
ljumske. Skadans omfatt-
ning är inte känd. Jonatan 

Berntsson fick ersätta på 
det centrala mittfältet. Som 
om inte skadan vore nog fick 
hemmalaget också utdelning 
i 26:e matchminuten. Det 
var en av Kungshamns få 
framstötar.

Ahlafors IF hade ett gyl-
lene tillfälle att kvittera före 
pausvilan, men Niclas El-
vings avslut tog i stolpen.

I andra halvlek jagade de 
gulsvarta gästerna en kvitte-
ring med alla medel, men det 
här var kvällen då utdelning-
en uteblev. Ahlafors vann 
hörnstatistiken med för-
krossande 10-2. Nu räckte 
inte det. AIF förlorade och 
får ta nya tag mot Arvika på 
lördag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 3 NV Götaland
Kungshamn – Ahlafors IF 1-0 (1-0)

FOTBOLL

Martin Rundqvist fick på nytt 
chansen från start.
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Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Älvängens IK tillhör kom-
munens största föreningar 
och har nästan 300 aktiva 

barn- och ungdomar. Det 
ställer krav på en organisa-
tion med utbildade ledare.

– Det har vi haft en plan 
för länge. Numera pausar 
vi all fotboll emellanåt och 
låter SISU ta hand om våra 
ledare. Vi har stående ledar-
utbildningar, berättar Roger 
Henricsson.

Målet för ÄIK har varit 
att skapa en verksamhet som 
vänder sig till alla från barn-
vagn till rullator.

– Vi har fantastiska för-
utsättningar runt Älvevi. 
Konstgräset var pricken över 
i. Där spelas det fotboll från 
morgon till kväll. Idag har 
vi lag i alla årskullar och på 
sikt är det ju detta som läg-
ger grunden även för en bra 
seniorverksamhet. På flick-
sidan är det svårare när tje-
jerna blir lite äldre. Det är 

vi inte ensamma om och det 
är därför vi ar ett samarbete 
med både Ahlafors IF och 
Lödöse-Nygård. Jag skul-
le gärna se att vi även fick 
med Skepplanda BTK i den-
na samverkan, säger Roger 
Henricsson.

Med landslagsspelarna 
Pontus Dalberg, som dess-
värre skadat sig och missar 

torsdagens P-15-landskamp, 
och Maja Henricsson kan 
ÄIK jämfjöra sig med stor-
heter som AIK. 

– Ja, det är bara ÄIK och 
AIK som har landslagsspe-
lare i samma årgång på både 
pojk- och flicksidan, avslutar 
Roger Henricsson stolt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu är det skördetid för ÄIK:s talangfabrik

ÄLVÄNGEN. Maja Hen-
ricsson spelar i veckan 
sitt livs första lands-
kamper.

En dröm går därmed i 
uppfyllelse.

– Det är ju det här som 
är målet, att få spela 
med de allra bästa, 
säger hon.

F15-landslaget möter Norge 
i ett dubbelmöte i Karlstad. 
Maja Henricsson har tidiga-
re i år tränat med distriktsla-
get och varit uttagen till ett 
elitläger. Till sist skulle 19 
tjejer tas ut till den blågula 
truppen.

– Det är klart att jag hopp-
ades, men när de väl ringde 
blev jag ändå både chock-
ad och överraskad, berättar 
Maja som normalt spelar 
med ÄIK:s juniorlag.

Det var på ett förberedan-
de landslagsläger 4-7 augusti 
som kaptenerna plockade ut 
de tjejer som skulle få chan-
sen att förverkliga den blå-

gula drömmen. En av dem 
var Maja Henricsson.

– Det ska bli oerhört kul. 
Just att få ta på sig lands-
lagströjan och spela inför 
mycket publik känns mest 
spännande, menar Maja som 
i klubblaget spelar i anfallet 
men som nu är uttagen som 
vänsterytter.

– Jag spelar där de place-
rar mig, svarar Maja lojalt.

Hon började spela fotboll 
som 7-åring 
och brinner för 
sporten. Hon 
har också haft 
tur och ham-
nat i en gylle-
ne generation. 
Älvängens F-99 
vinner det mesta. I laget 
finns landslagsspelare i bas-
ket, golf och judo. Talang i 
överflöd med andra ord.

– Vi har en bra gemenskap 
och trivs ihop. Det betyder 
mycket, säger Maja innan 
hon springer hem för att fyl-
la på energiintaget.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Landslaget i sikte!

Maja Henricsson har siktet inställt på att fortsätta utvecklas inom fotboll. Drömmen är att bli proffs och självklart att få spela i blå-
gult. Det sistnämnda får hon göra när F-15-landslaget möter Norge i Karlstad två gånger den här veckan.

MAJA HENRICSSON

Ålder: 15
Gör: Går i årskurs 8 på Aro-
seniusskolan i Älvängen.
Klubb: Älvängens IK.
Tränar: 3 gånger i veckan + 
match.
Förebild: ”Det står mellan 
Lotta och Asllani i landsla-
get, men min tvillingsyster 
Ronja är också fantastisk. 
Hon har en grym inställ-
ning”.
Favoritlag: Real Madrid.
Målsättning: ”Det är klart 
man vill bli proffs, men 
blir jag inte det, skulle jag 
gärna vilja spela i damall-
svenskan”.
Favoritsko: Adidas.
Favoritämne i skolan: SO.
Styrka som spelare: Snabb 
med boll och en känslig 
vänster.
Kan förbättras: ”Högern”.

TRE SNABBA

Lotta Schelin eller Kosovare Asllani
Zlatan eller Ronaldo
Pia Sundhage eller Erik Hamrén

ÄLVÄNGEN. Älvängens IK:s ungdomsverksamhet 
går på högvarv.

I Pontus Dahlberg och Maja Henricsson har klub-
ben levererat två ungdomslandslagsspelare.

– Det är skördetid efter flera års målmedvetet 
arbete, säger Roger Henricsson, en av många eld-
själar i ÄIK.

Ahlafors torskade mot Kungshamn
KUNGSHAMN. Ahlafors 
IF skulle bara hämta tre 
poäng borta mot bot-
tenlaget Kungshamn.

Men det blev torsk.
Nu väntar seriens 

verkliga tabelljumbo Ar-
vika hemma på lördag.

Kungshamn som länge varit 
sist i division 3 nordvästra 

Götaland har börjat röra på 
sig rejält i höst. Mot Ahla-
fors IF tog laget sin tredje 
raka seger och tog därmed 
sista chansen att rädda nytt 
kontrakt.

Det var annars Ahlafors 
IF som inledde bäst och ska-
pade det mesta av det som 
kan kallas kreativt. Dessvär-
re hade laget svårt att ta sig 

förbi hemmaförsvaret som 
avväpnade de gulsvarta inn-
an de hann ta sig in i straff-
området.

Efter dryga tjugo mi-
nuter var olyckan framme. 
Skadeförföljde lagkaptenen, 
Jonathan Lindström, fick 
kliva av med en krånglande 
ljumske. Skadans omfatt-
ning är inte känd. Jonatan 

Berntsson fick ersätta på 
det centrala mittfältet. Som 
om inte skadan vore nog fick 
hemmalaget också utdelning 
i 26:e matchminuten. Det 
var en av Kungshamns få 
framstötar.

Ahlafors IF hade ett gyl-
lene tillfälle att kvittera före 
pausvilan, men Niclas El-
vings avslut tog i stolpen.

I andra halvlek jagade de 
gulsvarta gästerna en kvitte-
ring med alla medel, men det 
här var kvällen då utdelning-
en uteblev. Ahlafors vann 
hörnstatistiken med för-
krossande 10-2. Nu räckte 
inte det. AIF förlorade och 
får ta nya tag mot Arvika på 
lördag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 3 NV Götaland
Kungshamn – Ahlafors IF 1-0 (1-0)

FOTBOLL

Martin Rundqvist fick på nytt 
chansen från start.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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HERR
Lödöse/Nygård IK-

Wargöns IK 
Söndag 21/9 

kl 15.00 
på Tingevi vs

IK ARVIKA 
Lördag 20 sep  kl 15.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd:

Ale Torg

KINDAHOLM. SBTK:s 
damer noterade årets 
första förlust.

Ledning med 1-0 i 
paus hjälpte inte.

– Jag testade lite 
grann i andra halvlek 
och får delvis ta på mig 
förlusten, säger träna-
ren Stig Persson.

Skepplanda BTK är redan 
klara seriesegrare och har 
nu ett kval att se fram emot 
för att om möjligt kunna ta 
klivet upp i ettan. I den för-
sta av tre kvarvarande serie-
matcher blev det förlust mot 
Kindaholm – årets första.

Gästerna fi ck annars 
en smakstart på matchen. 
Amanda Errind gjorde 0-1 
redan i den sjätte spelminu-
ten.

– Vi gör en bra första 
halvlek, men orkar tyvärr 
inte hela vägen, sammanfat-
tar Stig Persson.

Efter pausvilan gjorde 
Kindaholm tre mål vilket är 
anmärkningsvärt ur SBTK-
ögon sett.

– Tidigare i år har vi bara 
släppt in tio mål på femton 
matcher. Nu kom det tre på 
en halvlek, säger Persson.

Kindaholm spelade tufft 
och gav allt i varje närkamp. 
Skepplanda förmådde inte 
svara upp på samma sätt som 
man brukar och förlusten var 
ett faktum.

– Tjejerna var rejält be-
svikna, de vill vinna varje 
match. Det är rätt inställ-
ning, säger Stig Persson.

Närmast väntar Borås 
GIF på hemmaplan och se-
dan avslutas serien borta mot 
Ulricehamn. I kvalet kom-
mer SBTK att få möta Mos-
sen och Stenungsund.

JONAS ANDERSSON

 Andrea Lindgren 
 svarade för en bra 
 Insats borta mot 
 Kindaholm, men 
 det hjälpte inte. 
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Division 2 Västergötland S
Kindaholms FF – SBTK 3-1 (0-1)

FOTBOLL

SBTK:s damer föll borta

- 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
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Snabba mål avgjorde derbyt för Nol
ÄLVÄNGEN. Nol vann 
även årets sista derby-
match.

Älvängen bortabese-
grades med klara 3-1.

Stekhete Bojan Ilic 
dundrade in en fris-
park redan efter ett par 
minuter.

Nol har tagit full pott i årets 
derbyn. Både Älvängen och 
Nödinge har kammat noll 
när de NIK stått för mot-
ståndet. Mot ÄIK fanns det 
en del frågetecken, då tre 
ordinarie startspelare sakan-
des. Anders Isaksson, Ras-
mus Johansson och Jesper 
Garvetti var alla avstängda, 
men med anfallaren Bojan 
Ilic i sitt livs (?) form fi nns 
det inget som kan stoppa se-
rieledarna. Förutom Bojans 
klassmål efter ett par minuter 
såg även Jonny Stenström 
till att nicka in 2-0 efter bara 
tio minuter. Passningen till 
huvudet slogs av Martin 
Eriksson. Fram till dess var 
det uppvisning av Nol, men 
som vanligt med en tidig 
tvåmålsledning infann sig en 
bekvämlighet och ÄIK kom 
in i matchen. Nol har dock 
vind i seglet och på en snabb 
omställning kunde Fredrik 
Johansson dryga ut ledning-
en till 3-0 strax före halv-
tidsvilan, snyggt framspelad 

av Bojan Ilic. Ledningen var 
emellertid i överkant.

–  Ja, vi hade behövt haft 
omvänd ordning. Om vi fått 
2-0 kunde vi möjligtvis ha 
hotat dem, men idag var vi 
inte tillräckligt bra. Killarna 
kämpade och försökte, fast 
som matchen utvecklade sig 
var vi chanslösa, sa ÄIK:s 
tränare Peter Eriksson efter 
matchen.

Lite nerv blev det när ÄIK 
reducerade genom att Jo-
natan Franzén skickade in 
en frispark i början av andra 
halvlek. Hemmalaget fi ck 
energi och vann en del när-
kamper, men serieledarna 
stod upp.

– Vi gör ingen jättemat-
ch idag, men det går inte att 
gnälla när vi vinner med 3-1 
borta mot Älvängen. Det är 

alltid svårt att möta dem. De 
sliter som djur och ger ald-
rig upp. Jag tycker de ska ha 
en stor eloge för sin insats, 
menade Noltränaren Peter 
Karlsson som dock erkände 
att seriesegern nu är nära.

– Vi behöver fyra poäng 
till, gärna fem, för att vara 
helt klara. Det ser självklart 
väldigt bra ut och idag hade 
vi dessutom tre ordinarie 
borta. Vi ska greja det här, 
men vi måste göra jobbet.

ÄIK ägde mycket boll i 
andra halvlek, men förmåd-
de inte skapa några heta 
målchanser. Nol spelade av 
matchen och inkasserade tre 
friska poäng, därmed tog la-
get ett stort steg mot avance-
mang. Till Älvängens försvar 
bör nämnas att ordinarie 

målvakten Pontus Dahl-
berg saknades, likaså form-
starke Niklas Ahlbom.

Div 6 D Göteborg
Älvängen – Nol 1-3 (0-3)

RESULTAT

FOTBOLL I ALE

Lör 20 sept kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Lundby

Lör 20 sept kl 13.00
Surte IP
Surte – Sparta

Lör 20 sept kl 14.00
Nolängen
Nol – Hålta

Lör 20 sept kl 14.00
Forsvallen
SBTK dam – Borås

Lör 20 sept kl 15.00
Sjövallen
Ahlafors – Arvika

Sön 21 sept kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Bosna

Sön 21 sept kl 17.00
Gläntevi
Alvhem – Trollh. Syr

Fredrik Johansson höll tungan rätt i mun innan han skickade in 
0-3 på Älvevi. 

Nol jublar efter 0-2-målet.



ÄLVÄNGEN. På lördag 
arrangeras Repslagar-
dagen.

I samband med det 
gästar trollkarlen Mr Ju-
nior Repslagarmuseet.

En fartfylld familjefö-
reställning utlovas.

Förra årets föreställning 
blev en succé och därför 
vill Repslagarmuseet att alla 
barn ska ha möjlighet att se 
föreställningen med den po-
puläre trollkarlen igen. Mr 
Junior är en allsidig trolle-
rikonstnär med reptrick som 
specialitet.

Mr Junior, som egentligen 
heter Sven-Arne Karlberg, 
är en lång man med flera ess 
innanför rockärmen. Mr Ju-
nior är född i Vedum 1943 
och är medlem i Svensk Ma-
gisk cirkel sedan 2008. Han 
har varit en ganska anonym 
trollkarl, men sedan han blev 
pensionär har trolleriet tagit 
ny fart med många offent-
liga framträdanden per år. 
Mr Junior har vunnit ett 
flertal tävlingar och tog en 
fjärdeplats i SM i scentrol-
leri 2008. 2012 blev det en 
fjärdeplacering i SM i scen-
magi och en tredjeplacering 
i salongsmagi. Han har fått 
barn att lära sig trolla i trol-
leriskolan.

På repslagardagen kom-
mer vi få se delar av den 
tävlingsakt som han tävlade 
med i Svenska Mästerskapen 
i trolleri 2012. Barnen får ak-
tivt delta i förställningen och 
en del lär sig nog något trick. 
Detta är en föreställning som 
roar både barn och vuxna.

På lördag uppträder trollkar-
len Mr Junior på Repslagar-
museet i Älvängen.

Trollerikonster 
med Mr Junior

NÖDINGE. Blåvingar 
var först ut i höst, snart 
väntar en ny teaterupp-
levelse i Ale Kulturrum.

”Alla heter Allan” 
visas torsdagen den 2 
oktober.

På scen står Ulf Dohl-
sten och Ola Hedén.

I sin lägenhet går Allan, en 
gång världens starkaste man 
på tivoli, och vårdar sina 
krukväxter lika ömt som 
minnet av sin bortgångna 
fru. Han väntar på att fastig-
hetsskötaren ska komma och 
reparera flottören i toalet-
ten. Plötsligt hörs skottloss-
ning från gatan utanför och 
in stormar en ung man som 
misslyckats med att råna en 
garnbutik.

Detta är upptakten till 
pjäsen ”Alla heter Allan”. 
Pjäsen är specialskriven 
åt Ulf Dohlsten och Ola 
Hedén av Bengt Järnblad.

– Det är en varm, ömsint, 
charmig, rolig och finstämd 
föreställning, säger Ulf 
Dohlsten till Alekuriren.

Pjäsen bottnar i tankar 
kring livets obegripligheter 
och vår längtan efter gemen-

skap. 
– Det ska bli mycket trev-

ligt att få återvända till tea-

tersalongen i Nödinge. Jag 
har varit där flera gånger 
tidigare, säger Ulf Dohlsten.

Biljetter finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Ola Hedén och Ulf Dohlsten kommer till Ale Kulturrum torsdagen den 2 oktober med föreställningen ”Alla heter Allan”.

”Alla heter Allan” visas i Nödinge
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ÄLVÄNGEN. Den 24 
september har Repsla-
garmuseet glädjen att 
inviga två nya utställ-
ningar. 

I stora utställningshal-
len visas ”Västkust” av 
kalligrafen och bildkon-
stnären 

Catrine Rho-
man-Fransson 

I lilla hallen kan vi 
se gruppen Konstnär-
salliansens utställning 
”Abstrakt-realism”. 

Cathrine Rohman-Fransson 
presenterar i text- och bild-
konst en utställning inspire-
rad av naturen och livsstilen 

på vår vackra, svenska väst-
kust. Cathrine har en konst-
närlig grundutbildning samt 
är utbildad kalligraf i USA. 
Utöver egen konst, illustra-
tioner och beställningsarbe-
ten så håller hon även kurser 
i kalligrafi. Hon erbjuder 
även andra relaterade kur-
ser, säljer konstnärsmaterial 
med mera. Cathrine håller 
föreläsningar kring skriftens 
uppkomst och utveckling 
och driver sedan 2004 eget 
företag – Cat Kalligrafi. 

Hon jobbar mest i akryl 
och akvarell och blandar 
gärna olika material för att 
få fram spännande effekter. 
Bokstäver är oftast i fokus, 
men hon målar även bilder i 
akryl och akvarell samt illus-

trerar tidningar och böcker. 
Cathrines motto är att allt 
går att skriva på.

På sin fritid sysslar hon 
gärna med keramik, smyck-
en, fotografering och hon 
läser gärna böcker, ty det 
skrivna ordet ligger ju henne 
varmt om hjärtat. 

För er alla som efter ut-
ställningen har fått mersmak 
för det handtextade ordet 
och vill lära sig mer om kal-
ligrafi har nu chansen. Den 
12 december anordnar Ca-
thrine Rhoman-Fransson en 
julkortsworkshop på Repsla-
garmuseet. Slutresultatet 
kan bli ett vackert dekorerat 
handtextat julkort att skicka 
till någon nära vän. Onsdagen den 24 september invigs två nya utställningar på 

Repslagarmuseet – ”Västkust” och Abstrakt-realism”.

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet
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ÄLVÄNGEN. På lördag 
arrangeras Repslagar-
dagen.

I samband med det 
gästar trollkarlen Mr Ju-
nior Repslagarmuseet.

En fartfylld familjefö-
reställning utlovas.

Förra årets föreställning 
blev en succé och därför 
vill Repslagarmuseet att alla 
barn ska ha möjlighet att se 
föreställningen med den po-
puläre trollkarlen igen. Mr 
Junior är en allsidig trolle-
rikonstnär med reptrick som 
specialitet.

Mr Junior, som egentligen 
heter Sven-Arne Karlberg, 
är en lång man med flera ess 
innanför rockärmen. Mr Ju-
nior är född i Vedum 1943 
och är medlem i Svensk Ma-
gisk cirkel sedan 2008. Han 
har varit en ganska anonym 
trollkarl, men sedan han blev 
pensionär har trolleriet tagit 
ny fart med många offent-
liga framträdanden per år. 
Mr Junior har vunnit ett 
flertal tävlingar och tog en 
fjärdeplats i SM i scentrol-
leri 2008. 2012 blev det en 
fjärdeplacering i SM i scen-
magi och en tredjeplacering 
i salongsmagi. Han har fått 
barn att lära sig trolla i trol-
leriskolan.

På repslagardagen kom-
mer vi få se delar av den 
tävlingsakt som han tävlade 
med i Svenska Mästerskapen 
i trolleri 2012. Barnen får ak-
tivt delta i förställningen och 
en del lär sig nog något trick. 
Detta är en föreställning som 
roar både barn och vuxna.

På lördag uppträder trollkar-
len Mr Junior på Repslagar-
museet i Älvängen.

Trollerikonster 
med Mr Junior

NÖDINGE. Blåvingar 
var först ut i höst, snart 
väntar en ny teaterupp-
levelse i Ale Kulturrum.

”Alla heter Allan” 
visas torsdagen den 2 
oktober.

På scen står Ulf Dohl-
sten och Ola Hedén.

I sin lägenhet går Allan, en 
gång världens starkaste man 
på tivoli, och vårdar sina 
krukväxter lika ömt som 
minnet av sin bortgångna 
fru. Han väntar på att fastig-
hetsskötaren ska komma och 
reparera flottören i toalet-
ten. Plötsligt hörs skottloss-
ning från gatan utanför och 
in stormar en ung man som 
misslyckats med att råna en 
garnbutik.

Detta är upptakten till 
pjäsen ”Alla heter Allan”. 
Pjäsen är specialskriven 
åt Ulf Dohlsten och Ola 
Hedén av Bengt Järnblad.

– Det är en varm, ömsint, 
charmig, rolig och finstämd 
föreställning, säger Ulf 
Dohlsten till Alekuriren.

Pjäsen bottnar i tankar 
kring livets obegripligheter 
och vår längtan efter gemen-

skap. 
– Det ska bli mycket trev-

ligt att få återvända till tea-

tersalongen i Nödinge. Jag 
har varit där flera gånger 
tidigare, säger Ulf Dohlsten.

Biljetter finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Ola Hedén och Ulf Dohlsten kommer till Ale Kulturrum torsdagen den 2 oktober med föreställningen ”Alla heter Allan”.

”Alla heter Allan” visas i Nödinge
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ÄLVÄNGEN. Den 24 
september har Repsla-
garmuseet glädjen att 
inviga två nya utställ-
ningar. 

I stora utställningshal-
len visas ”Västkust” av 
kalligrafen och bildkon-
stnären 

Catrine Rho-
man-Fransson 

I lilla hallen kan vi 
se gruppen Konstnär-
salliansens utställning 
”Abstrakt-realism”. 

Cathrine Rohman-Fransson 
presenterar i text- och bild-
konst en utställning inspire-
rad av naturen och livsstilen 

på vår vackra, svenska väst-
kust. Cathrine har en konst-
närlig grundutbildning samt 
är utbildad kalligraf i USA. 
Utöver egen konst, illustra-
tioner och beställningsarbe-
ten så håller hon även kurser 
i kalligrafi. Hon erbjuder 
även andra relaterade kur-
ser, säljer konstnärsmaterial 
med mera. Cathrine håller 
föreläsningar kring skriftens 
uppkomst och utveckling 
och driver sedan 2004 eget 
företag – Cat Kalligrafi. 

Hon jobbar mest i akryl 
och akvarell och blandar 
gärna olika material för att 
få fram spännande effekter. 
Bokstäver är oftast i fokus, 
men hon målar även bilder i 
akryl och akvarell samt illus-

trerar tidningar och böcker. 
Cathrines motto är att allt 
går att skriva på.

På sin fritid sysslar hon 
gärna med keramik, smyck-
en, fotografering och hon 
läser gärna böcker, ty det 
skrivna ordet ligger ju henne 
varmt om hjärtat. 

För er alla som efter ut-
ställningen har fått mersmak 
för det handtextade ordet 
och vill lära sig mer om kal-
ligrafi har nu chansen. Den 
12 december anordnar Ca-
thrine Rhoman-Fransson en 
julkortsworkshop på Repsla-
garmuseet. Slutresultatet 
kan bli ett vackert dekorerat 
handtextat julkort att skicka 
till någon nära vän. Onsdagen den 24 september invigs två nya utställningar på 

Repslagarmuseet – ”Västkust” och Abstrakt-realism”.

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet
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Berlin bakom fasaden
4 dagar i Tyskland

Upstalsboom Hotel Friedrichshain ★★★★ 
I centrumkvarteret Friedrichshain har man möjlighet för att 
se genom fasaden i det originella och färgrika Berlin. Ta dig 
in till centrum på några minuter och se t.ex. Potsdamer Platz, 
Kurfürstendamm eller Checkpoint Charlie. 
Ankomst: Valfri t.o.m. 27/12 2014 samt 1/1-27/2 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

Pristillägg t.o.m. 31/10: 400:-

2 nätter 1.149:- 

4 nätter 1.949:- 
4 julmarknader i Berlin26/11 2014-6/1 2015

4 ju
26

2 barn 
0-13 år gratis

Upplev Jönköping
3 dagar vid Vätt ern, Småland

Clarion Collection Hotel Victoria 
Hotellet ligger i hjärtat av Jönköping nere 
vid Vätterns blanka spegel, 250 meter 
från Centralstationen och med shopping 
och restauranger alldeles runt hörnet. 

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

Hotel Victoria

1 barn 0-5 år gratis

3 nätter 1.549:- 

Ankomst: Fredagar och 
lördagar t.o.m. 19/12 2014 
och 2/1-6/6 2015. Valfri 
24/10-1/11 2014, 6-21/2, 
13-16/5, 21-23/5 2015. 

Tyska Vadehavskusten
4 dagar i Schles wig-Holstein
Hotel Arlau-Schleuse ★★★  
Området längs Vadehavskusten 
från Ejderen upp till den danska 
gränsen kallas för Nordfriesland. 
Naturen här präglas av marsk, 
torrlagda ängar och vallar. Vid 
den yttersta vallen ligger ert 
charmerande hotell där de små 
vägarna inbjuder till upptäcks-
färder i det här speciella land-
skapet. Upplev bl. a. stararnas 
samling, även kallad svart sol 
som äger rum både under vår 
och höst. Du finner också många 
andra utflyktsmöjligheter som 
t.ex. den spännande kanalstaden 
Friedrichstadt (32 km) eller 
Niebüll 
(33 km).

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: 
Valfri 1/10-20/12 2014, 2/1-
17/2 samt 23/2-29/5 2015.  

Hotel Arlau-Schleuse 

 EXTRA: 1/11 2014-31/3 2015 ersätts en av middagarna med en 5-rätters middag 

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

2 nätter 1.099:- 

4 nätter 1.999:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 21 sept kl 18.00
Onsdag 24 sept kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

I Mumindalen
En musikalisk resa i Tove 

Janssons förtrollade värld. Träffa 
Mumintrollet, Snusmumriken,  

Lilla My och alla de andra.
Söndag 28 september kl 14

Entre: 60:-

Macbeth
Direktsändning från

 Metropolitan Opera i New york. 
Lördag 11 oktober kl 19

Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR

LÖDÖSE. En festival för 
ungdomar, av ungdo-
mar.

På fredag är det dags 
för Lödöse Ungdomsfes-
tival 2014.

Musiken kommer att 
dominera arrangemang-
et som äger rum på Lju-
daborgs utomhusscen.

Den har använts till teater, 
konserter och marknader av 
olika slag. På fredag kommer 
Ljudaborg att utgöra platsen 
för den första upplagan av 
Lödöse Ungdomsfestival.

– På tiden att Ljudaborg 
också blir en arena för den 
yngre generationen. Vi ge-
nomför denna happening 
tillsammans med det lokala 
föreningslivet. Det är ung-
domarna som står i cen-
trum och som har skapat 
innehållet i festivalen, säger 
verksamhetsutvecklare Kim 
Dahlberg på Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Festivalen bedrivs som ett 
Leaderprojekt med Studie-
förbundet Vuxenskolan som 
projektägare. Fritidsgården i 
Lödöse har utgjort en natur-
lig bas i dialogen med trak-
tens ungdomar.

– Här får de möjlighet 
att organisera sin egen fritid 
och skapa ett arrangemang 
så som de själva vill. Fri-

tidsledarna, som jobbar helt 
ideellt, gör ett kanonjobb 
och har pushat ungdomarna 
i att lyfta fram sina idéer. Vi 
börjar i liten skala, men på 
sikt kan detta arrangemang 
komma att växa, säger Kim 
Dahlberg.

Lödöse Ungdomsfesti-
val tar sin början redan på 
eftermiddagen och avslutas 
timmen före midnatt. Sju 
olika musikgrupper kommer 
att uppträda på scenen och 
därutöver blir det femkamp 
och uppvisning av EPA-trak-
torer.

– Det fi nns ett stort mo-
torintresse på orten och då 
känns det som ett självklart 
inslag, säger Kim Dahlberg.

Blir det någon servering?
– Ja, det synkroniserar 

ungdomarna på egen hand. 
Det blir grillat, läsk och di-
verse annat gott.

Dagen till ära ska Ljuda-
borgs utomhusscen färgsät-
tas för att skapa en festlig 
och mysig atmosfär.

– Det råder fri entré till 
Lödöse Ungdomsfestival. 
Vi hoppas på fortsatt fi nt 
höstväder och jag är överty-
gad om att vi går en lyckad 
fredagskväll till mötes. Det 
engagemang som alla in-
blandade parter visar upp 
borgar för det, avslutar Kim 
Dahlberg.

JONAS ANDERSSON

– Festivaldags i Lödöse

Ungdomar intar
Ljudaborg

Ljudaborg blir en mötesplats för ungdomar. Nu på fredag ar-
rangeras Lödöse Ungdomsfestival för första gången. 

Kim Dahlberg, verksamhetsutvecklare för Lödöse Ungdomsfesti-
val 2014 via Studieförbundet Vuxenskolan.
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Nu drar vi i gång på 
Backavik igen. Under 
rubriken ”Nödinge Förr” 
kommer vi att ta upp oli-
ka samhällsfunktioner. Vi 
börjar den 23 september 
med Affärsverksamheten. 
Bland annat kommer 
Sven-Erik Sällberg att 
medverka.

Den 7 oktober be-
handlar vi skolan. Här 
har deltagarna säkerligen 
egna erfarenheter så att 
det förslår. 14 dagar sena-
re, den 21 oktober, gäller 
det äldreomsorgen med 
Birgitta Hogander som 
expert. Barnomsorgen 
behandlas den 4 novem-
ber och då har Hjördis 
Christiansson lovat att 
komma.

Calle Enelund, som 
verkat inom fritidsverk-
samheten i många år, 
kommer den 18 novem-
ber. Avslutningen blir den 
2 december. Programmet 
meddelas senare.

Arrangemangen sker 
i samarbete mellan SPF 
Alebygden och Studieför-
bundet Vuxenskolan. Alla 
pensionärer är välkomna.

Lennart Mattsson

SPF Alebyggen – 
Nödinge Förr på 
Backavik
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Vill du bli 
Ale Lucia?

Namn ................................................................

Personnr ...........................................................

Adress ...............................................................

Ort......................................................................

Telefon ..............................................................

E-post ...............................................................

JOSEPHINE KINNANDER 
Ale Lucia 2013

alelucia@alekuriren.se

AHLAFORS IF
1913 2014
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Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 20 sept och  
söndag 21 sept kl 11-18

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 20 och 21 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 19 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

REPSLAGARDAGEN
Lördag 20 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

FENDERJAKT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Trolleri- & Reptrick med Mr Junior - Teatervinden

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Line dance

14.00 Visning av tjärverket

KONSTHANTVERKS- 
LOTTERI

REPSLAGNING PÅ GAMMALT VIS

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

MAGISKA REP-

TROLLERIER

CAFÉ, REPSLAGAR- BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

 

Onsdagen den 3 
september ordnade SPF 
Älvsborgs Norra-distriktet 
en seniordag i Ursand strax 
norr om Vänersborg. Nästan 
250 besökare kunde glädja 
sig åt ett fantastiskt vackert 
väder.

Efter kaffe och smörgås 
vid entrén erbjöds ett antal 
aktiviteter: tipspromenad, 
pröva på boule, prova 
specialcyklar med mera. 
Under större delen av dagen 
bjöds på musikunderhållning 
av Lars-Eric Frendberg 
och Timo Rahkonens 
jazzgrupp.

Efter lunch var det dags 
för dagens stora evenemang; 
uttagningen till SPF:s 
tävling Hjärnkoll. Tolv 
av distriktets föreningar 
hade antagit utmaningen. 
Kenneth Johansson från Le-
rumsföreningen hade gjort 
frågorna och ledde också 
tävlingen. När de sexton 
frågorna avverkats fanns ett 
segrande lag: SPF Göta Älv-
dalsbygden från Lilla Edets 
kommun. Laget vann med 
13 poäng över Flundre och 
Veteranerna, båda 12 poäng.

SPF Göta Älvdals-
bygdens lag bestod av 
Christer Grönvall, Ul-
la-Britt Kvist och Gösta 
Mellberg. De kommer att 
representera vårt distrikt 
den 11 november vid SPF-
mästerskapet ombord på 
Viking Cinderella.

LÖDÖSE. European Heri-
tage Days lockar tusentals 
besökare runt om i Europa 
varje år och syftet är att bi-
dra till att skapa förståelse 
och intresse för kulturarv 
och kulturmiljöer. I Sverige 
heter evenemanget Kultur-
arvsdagen vilken ägde rum i 
söndags.

Årets tema för Kultur-
arvsdagen var ”I krigens 
spår”. För trots en lång tid 
av fred fi nns spåren i allt 
från förhistoriska byggnader, 
fästningar, slott, fornborgar, 
parker, minneslundar, min-
nesmärken, ransonerings-
kort, fi lm och musik, kläder 
och rustningar, till berättel-

ser om särskilda händelser 
och människor.

På Lödöse museum fö-
reläste Ing-Marie Trägårdh 
under rubriken ”Västsverige 
– en medeltida krigszon” och 
visade medeltida föremål 
från Lödöse med anknytning 
till krig. 

JONAS ANDERSSON

 SPF Göta Älvdalsbygdens vinnande lag i Hjärnkoll. Från 
 vänster Christer Grönvall, Ulla-Britt Kvist och Gösta Mellberg.  

Kulturarvsdagen firades på Lödöse museum i söndags.

Vann
Hjärnkoll

Kulturarvsdagen på Lödöse museum
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Onsdagen den 3 
september ordnade SPF 
Älvsborgs Norra-distriktet 
en seniordag i Ursand strax 
norr om Vänersborg. Nästan 
250 besökare kunde glädja 
sig åt ett fantastiskt vackert 
väder.

Efter kaffe och smörgås 
vid entrén erbjöds ett antal 
aktiviteter: tipspromenad, 
pröva på boule, prova 
specialcyklar med mera. 
Under större delen av dagen 
bjöds på musikunderhållning 
av Lars-Eric Frendberg 
och Timo Rahkonens 
jazzgrupp.

Efter lunch var det dags 
för dagens stora evenemang; 
uttagningen till SPF:s 
tävling Hjärnkoll. Tolv 
av distriktets föreningar 
hade antagit utmaningen. 
Kenneth Johansson från Le-
rumsföreningen hade gjort 
frågorna och ledde också 
tävlingen. När de sexton 
frågorna avverkats fanns ett 
segrande lag: SPF Göta Älv-
dalsbygden från Lilla Edets 
kommun. Laget vann med 
13 poäng över Flundre och 
Veteranerna, båda 12 poäng.

SPF Göta Älvdals-
bygdens lag bestod av 
Christer Grönvall, Ul-
la-Britt Kvist och Gösta 
Mellberg. De kommer att 
representera vårt distrikt 
den 11 november vid SPF-
mästerskapet ombord på 
Viking Cinderella.

LÖDÖSE. European Heri-
tage Days lockar tusentals 
besökare runt om i Europa 
varje år och syftet är att bi-
dra till att skapa förståelse 
och intresse för kulturarv 
och kulturmiljöer. I Sverige 
heter evenemanget Kultur-
arvsdagen vilken ägde rum i 
söndags.

Årets tema för Kultur-
arvsdagen var ”I krigens 
spår”. För trots en lång tid 
av fred fi nns spåren i allt 
från förhistoriska byggnader, 
fästningar, slott, fornborgar, 
parker, minneslundar, min-
nesmärken, ransonerings-
kort, fi lm och musik, kläder 
och rustningar, till berättel-

ser om särskilda händelser 
och människor.

På Lödöse museum fö-
reläste Ing-Marie Trägårdh 
under rubriken ”Västsverige 
– en medeltida krigszon” och 
visade medeltida föremål 
från Lödöse med anknytning 
till krig. 

JONAS ANDERSSON

 SPF Göta Älvdalsbygdens vinnande lag i Hjärnkoll. Från 
 vänster Christer Grönvall, Ulla-Britt Kvist och Gösta Mellberg.  

Kulturarvsdagen firades på Lödöse museum i söndags.

Vann
Hjärnkoll

Kulturarvsdagen på Lödöse museum

Snart drar förhandling-
arna om nästa års hyror 
i gång. Vi utgår från 

att hyresvärdarna i Ale tar 
sitt ansvar och visar största 
möjliga återhållsamhet i 
hyreskraven.

Det fi nns en rad goda 
skäl till detta och det allra 
viktigaste är hyresgästernas 
ekonomi. Vi vet utifrån en 
stor hyresgästundersökning 
som vi lät Statistiska Cen-
tralbyrån (SCB) genomföra 
under förra året att närma-
re sex av tio hyresgäster i 
Storgöteborg betalar mellan 
32 och 39 procent av sin in-
komst efter skatt i hyra. Det 
är naturligtvis en orimligt 
hög andel och fortsätter det 
på det här viset kommer inte 
folk längre att ha råd att bo.

Det är också så att för 
varje procent hyran höjs i vår 

region så försvinner runt 120 
miljoner kronor i köpkraft. 
Pengar som skulle kunna 
användas till annan konsum-
tion, vilket i sin tur skulle 
bidra till att få hjulen att 
snurra aningen snabbare och 
därmed också skapa förut-
sättningar för fl er jobb.

Men det fi nns fl er skäl 
som talar för att ledstjärnan 
för hyresvärdarna måste vara 
största möjliga återhållsam-
het i förhandlingarna om 
nästa års hyror. De senaste 
åren har hyrorna ökat mer 
än infl ationen. Sedan år 2009 
har andra priser i samhället 
ökat med knappt 5 procent. 
Under samma period har hy-
rorna i Göteborgsregionen 
stigit med nästan 13 procent.

Ett vanligt argument 
för att höja hyran är höjda 
kommunala taxor och 

avgifter. Här vilar självklart 
ett tungt ansvar på kommu-
nernas politiker som beslutar 
om taxornas storlek. Men i 
stället för att slentrianmäs-
sigt vältra över varje ökad 
kostnad på hyresgästerna 
behöver bostadsbolagen 
sätta betydligt större press på 
leverantörerna.

Vi välkomnar såväl privata 
som kommunala bostadsbo-
lag att tillsammans med oss 
ta ett gemensamt ansvar för 
Göteborgsregionens bostads-
marknad. 

Det innebär rimliga 
hyror och en bra kvalitet i 
förvaltningen. Det innebär 
också lägre kommunala taxor 
för värme, el, vatten och 
sophämtning.

Bengt Svensson
Ordförande Hyresgästföreningen

Region Västra Sverige

Hyresförhandlingarna drar igång

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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Tack alla 
som röstade  
socialliberalt!
Tack alla  
valarbetare!

Vi har nu fått ett valre-
sultat i Ale kommun. 
Vi har däremot inte 

fått något tydligt majori-
tetsförhållande för någon 
av de nuvarande samarbets-
grupperna i kommunen. Vi 
socialdemokrater behåller 
våra 17 mandat i fullmäktige 
och är därmed större än 
Alliansens totalt 16 mandat 
(M 10, Fp 2, C 2 och Kd 2). 
De rödgröna partierna (S, V 
och Mp) samlar 23 mandat 
och är därför större än Ales 
nuvarande politiska ledning 
bestående av Alliansen samt 
Aledemokraterna som sam-
lar ett stöd på 19 mandat. 
Sverigedemokraterna ökar, 
tack och lov inte så mycket 
som i landet, men får ändå 
ett väljarstöd på 10% och 5 
mandat i fullmäktige. I Ale 
får vi också in ett nytt parti 
i fullmäktige, Framtid i Ale 
med 2 mandat. 

Vad innebär allt det här? 
För oss socialdemokrater 

betyder det att väljarna har 
varit mycket missnöjda med 
den nuvarande AD-Allian-
sen politik under mandat-
perioden. Ales nuvarande 
ledning har tappat 5 av sina 
24 mandat och går kraftigt 
bakåt. Det innebär också 
att många väljare känner 
osäkerhet och rädsla och 
tyvärr väljer att manifestera 
den genom att lägga sin röst 
på SD. 10 % av väljarna har 
lagt sin röst på ett rasistiskt 
parti med fascistiska rötter. 
Det är djupt sorgligt. Det är 
också djupt sorgligt att SD 
skulle kunna bli vågmästa-
re om inte vi partier som 
representerar de 90 % av 
befolkningen som inte vill 
ge SD infl ytande förmår ta 
ansvar för det politiska läget 
i Ale. 

Vi socialdemokrater vill 
gärna samverka brett för 
att skapa en tydlig politisk 
majoritetsledning i Ale. Vi 
tycker inte att den senaste 

mandatperiodens osäkerhet, 
där SD till exempel vid ett 
tillfälle fällde AD-Alliansens 
budget på grund av frågan 
om is i Ale arena och vid 
fl era andra skapat otydliga 
förutsättningar, har varit 
bra. 

Vi är öppna för 
att samarbeta över 
blockgränserna. Vår 
ambition är att kunna bilda 
en socialdemokratiskt ledd 
majoritet som inte ger SDs 
rasistiska politik infl ytande 
i kommunen. Vi hoppas att 
företrädarna för fl er partier 
och deras väljare vill vara 
med och ta ansvar för Ale. 

Paula Örn (S)
Kommunalråd

”Vi måste ta ansvar för att hålla SD 
utanför infl ytande i kommunen!”

SPF Alebygden på Skändlaberget
På Hisingen fi nns några berg som 
sticker upp över jordbrukslandska-
pet. Ett av de mest intressanta är 
Skändlaberget. Här hade Elvy Bör-
jesson och Anna-Greta Singstrand 
rekognoserat en sju kilometer lång 
sträcka. 25 medlemmar ställde upp 
i ett strålande väder. Vandringen 

var mycket kuperad men med ge-
mensamma krafter klarade alla sig 
runt. Kaffet avnjöts på en vacker 
utsiktsplats med utsikt över Säve.

Deltagarna tackade arrangörer-
na med en applåd. Denna veckas 
vandring går i Kroksjön i Risveden.

Lennart Mattsson

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

SPF:s fredagsvandring gick till Skändlaberget.



VECKA 38         NUMMER 34|24

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

GEMENSKAPSTRÄFFAR
Program, fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
Onsdag 24 september kl 14-16 
 i Surte församlingshem
Thomas Kolandivelu talar om  
”Två kulturer möts”. 

Söndagsgudstjänst
Söndag 28 september  
kl 11 i Nödinge kyrka 
Åke Andreasson. Ida Andersson, 
sång. Svetla Tsvetkova, orgel och 
piano. Kyrkmingel.

 

Torsdag 25 september kl 15-17
i Bohus servicehus
Christer Paulsson underhåller 
med sång och musik. 

Musikgudstjänst med mässa 
Söndag 28 september 
 kl 17 i Surte kyrka
”Händel, Mozart och Ellington”. Åke 
Andreasson. Ida Andersson, sång. 
Svetla Tsvetkova, orgel och piano. 
Kyrkmingel.

NÖDINGE FÖRSAMLING

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Haga Motettkör framför under 
ledning av Ulrike Heider ett kon-
sertprogram med variationsrik 
repertoar som speglar årstidernas 
färgsprakande skiftningar. 
Musik av bl.a. Georg Riedel, 
J. Brahms, H. Schütz och S-E Bäck.

Musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka 
söndag 21 september kl. 18.00 

ÅRSTIDERNA 
En körresa från vinter till höst

Förmiddagscafé
Torsdag 18 sept. 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

Välkommen till höstens första 
Förmiddagscafé. Idag gästas vi av 
Gunnar Lindgren, hans saxofon 
och hans berättelser om musikens 
betydelse för oss människor.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

21 september kl. 15-17
i Älvängens Blå Kyrka

Välkommen till ett par ”röriga” 
och ”rörliga” timmar tillsammans 

med människor i alla åldrar. 
Prat och mat, pyssel och pussel,  
möte med Gud och människor. 

Välkomna! 

Messy 
Church

UNDERHÅLLNING
ALLSÅNG • DANS

Spelmanslaget
KAFFERAST
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Lördag 11 oktober kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljetter:
0303-338613, 070-4917384  

och hos ALEVIRA (gamla Posten)
Göteborgsvägen 74, Älvängen

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

MUSIKMÄSSA
tillsammans med gästande kören

KORSDRAGET
Söndag 21 september kl 17.00 

Skepplanda kyrka
Margareta Herngren, dirigent

Präst Mika Auvinen

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tors 18 sept kl 15

i Bohus servicehus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning

Kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

MISSIONSKYRKAN 40 ÅR!
Lörd 20 september 16.00

Konsert med kören FRIHET
Servering  med

Återblickar, minnen och bilder

Tisdagen den 9 september hade PRO 
Lödöse-Nygård medlemsmöte i Alegården. 
PRO hade bjudit in ”Glädjekören” från 
Skepplanda för att underhålla i 45 minuter. 
En härlig kavalkad av gamla goa låtar. Bland 
annat var det en herre i kören, som gjorde 
en sjungande hattparad om olika sorters 
herrhattar.

Programmet avslutades med att Anita 
och Leif gjorde parodi på Carmencita och 
Fritjof, som de kallade Tango i Nice. Allt 
detta under ledning av en dragspelande 
Camilla Hansson.

Kaffe och fralla serverades sedan, så blev 
det lotteridragning och sist men inte minst 
blev det mötesförhandlingar. En trevlig ef-
termiddag som vi vill ha fl er av.            Pia Ek                       

Medlemsmöte i Alegården

Som övertygad kristen 
är det intressant att 
höra vilka anledningar 

människor har till att inte 
tro på Jesus. Det som är 
självklart för mig väljer 
många andra bort. Varför? 
Varför tror inte du på den 
Jesus som Bibeln berättar 
om?

Jag har mött många olika 
svar på den frågan. Ett av de 
sorgligaste svaren jag regel-
bundet möter är ett allmänt 
avståndstagande till religio-
ner överhuvudtaget; ”för de 
leder bara till massa krig”. 
Det är ett sorgligt svar, dels 
för att det inte är sant, dels 
för att det ändå säger något 
om våra misslyckanden. 

I en artikel om 
religion och konfl ikter 
på webbplatsen 
Säkerhetspolitik.se
(drivs och förvaltas 
av Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB)) skriver 
man att det fi nns väldigt 
lite stöd inom forskning på 
området för uppfattning 
att religion har ett tydligt 
samband med krig. Religion 
kan spela en tudelad roll, 
den kan öka motivationen 
att strida, men den kan 
också bidra till fred och 
försoning. 

Eller som forskaren 
William T. Cavanaugh 
uttryckt: ”Myten om det 
religiösa våldet skapar en 
tudelning mellan oss, den 
sekulära västvärlden som är 
rationell och fredsskapande, 
och dem, horderna av 
religiösa fanatiker i den 
muslimska världen. Deras 
våld är religiöst och därför 
är det irrationellt och 
splittrande. Vårt våld å 
andra sidan är sekulärt, 
rationellt och fredsskapande, 
alltså måste vi bomba dem 

tills de vet bättre.”
Havet med orsaker till 

krig tycks aldrig ta slut. 
Att främst koppla dem till 
religion är fel. Det vi kan 
säga är att allt krig splittrar 
och förstör, oavsett vilka 
avsikter som ligger bakom. 

Även om påståendet 
att krig främst orsakas av 
religioner är felaktigt, så 
kan jag inte blunda för det. 
Ibland stämmer det att 
religiösa motsättningar kan 
leda till krig. Som kristen 
kan jag inte heller bara 
skylla på andra religioner. 
Även vi har orsakat alldeles 
för många konfl ikter. Det är 
sorgligt. 

Det är framförallt sorgligt 
eftersom vi bekänner oss 
till Fridsfursten, Jesus 
Kristus. Han bad enligt 
Johannesevangeliet 
om enhet bland hans 
efterföljare. ”Då skall 
världen förstå att du har 
sänt mig och älskat dem så 
som du har älskat mig ”. 
Tyvärr får världen inte alltid 
se det, och därför kan man 
inte heller förstå vem Jesus 
verkligen är. 

Min utmaning till dig 
som inte tror på Jesus är att 
i första hand läsa i Bibeln 
om Jesus. Gå gärna till en 
kyrka och hör om Jesus. 
Kanske kommer du då också 
att möta Jesus och förstå 
vem han är, förstå att mötet 
med Jesus handlar mer om 
relation än religion. Om vi 
som kristna hade förmått 
att fullt ut leva ut det Jesus 
stod för, då skulle världen 
förstå. Nu får vi hoppas på 
att människor kan se igenom 
våra brister och se vem Jesus 
verkligen är. Vågar du göra 
det?   

Gud välsigne dig!
Elias Berg

Pastor i Smyrnakyrkan Älvängen

Varför tror du 
inte på Jesus?

BETRAKTELSE DÖDA

Anita Engman. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 9 
september begravningsguds-
tjänst för Anita Engman, 
Skepplanda. Officiant var 
Daniel Brattgård.

Lars Ahl. I Nödinge kyrka 
hölls onsdagen 10 september 
begravningsgudstjänst för 
Lars Ahl, Nödinge. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Bent Östermarker. I Surte 
kapell hölls fredagen 12 
september begravningsguds-
tjänst för Bent Östermarker, 

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA

Jordfästningar

PREDIKOTURER

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

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd kl 17, 
Musikmässa M Auvinen. 
Hålanda sönd kl 10, Guds-
tjänst M Auvinen. S:t Peder 
sönd kl 10, Gudstjänst I 
Olenius. Torsd kl 12, Sopp-
lunch. Ale-Skövde sönd kl 
12, Mässa I Olenius. Tunge, 
se övriga. 

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 18/9 Starrkärrs för-
samlingshem kl 10, Förmid-
dagscafé, se annons. Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa, 
Nordblom. Sönd 21/9  Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Älvängens 
kyrka kl 15, Messy-church, 
Andersson, Holmgren-Mar-
tinsson. Starrkärrs kyrka kl 
18, Musikgudstjänst ÅRSTI-
DERNA, se annons. Onsd 
24/9 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Anders-
son.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tisd 16/9 kl 8-9, Bön. Onsd 

17/9 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18-19, Bön. Torsd 
18/9 kl 15, RPG i Smyrna 
Bengt Kindbom Skövde 
”Människor jag mött” kl 
18.15, Hobby. Fred 19/9 kl 
19:30, Café#GiveAndFor-
give - ungdomscafé. Lörd 
20/9 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 21/9 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall 
predikar, Äventyret, kyrk-
kaffe. Månd 22/9 kl 10, RPG 
Stavgång. Tisd 23/9 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen - terminsstart.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Torsd 18/9 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan: ”Människor 
jag mött” Bengt Kindbom. 
Kl 19.30, Körövning. Lörd 
20/9 kl 16, Sånggudstjänst 
med kören FRIHET, Leif 
Jöngren följt av Servering 
med bilder, röster och 
minnen runt de 40år som 
gått sedan vår kyrka invig-
des. Sö 21/9 kl 13-15, Öppet 
Hus i kyrkan. Kl 18, Bön 
och Lovsång Leif jöngren, 
Filip Larsson. Kl  19, Ton-
årscafé. Må 22/9 kl 18, 
Spårarscouterna. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Ti 23/9 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10-13, 
Stickcafé. On 24/9 kl 19, 
Bibelstudium.

Nödinge församling
Sön 21/9 kl 11 i Surte kyrka: 
Söndagsmässa, Gunnar 
Kampe. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst 
”Visor i folkton”. Gunnar 
Kampe, gitarr och sång. 
Katia Guterstam, piano. 
Ons 24/9 kl 14 i Surte: 
Onsdagsträff, Thomas 
Kolandivelu talar om ”Två 
kulturer möts”. Tors 25/9 kl 
15 i Bohus servicehus: Tors-
dagsträff, Christer Paulsson 
underhåller med sång och 
musik.

Bohus pingstkyrka
Onsd 17/9 kl 19, Ek.bön i 
Surte missionskyrka. Sönd 
21/9 kl 11, Arvet efter Lewi. 
Tommy Dahlman och 
Emilia Lindberg. Onsd 24/9 
kl 19, Sång bibelläsning och 
bön.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 17/9 15:00. Onsdags-
träff; Kungar och tiggare i 
Henry Kindboms vänkrets. 
Onsd 17/9 18:30. Tonår. 

Onsd 17/9 19:00. Gemen-
sam bön i Surte missions-
kyrka. Onsd 17/9 21:00. 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Fred 19-Sönd 
21/9. Tillsammansläger på 
Råddehult, i Boråstrakten. 
Sönd 21/9 kl 11, Läger-
gudstjänst, på Råddehult. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Lunch. Anmäl dig innan till 
Michael, på 0736-838 938. 
Månd 22/9 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 23/9 
kl 10, Barnrytmik för barn 
1-1,5 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Anmälan till 
Lisa, på 0707-51 82 47. Tisd 
23/9 kl 10:45, Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med 
deras föräldrar. Sopplunch 
för 20:- efteråt. Anmälan 
till Lisa, på 0707-51 82 47. 
Onsd 24/9 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 24/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsdag 17 sept. 18.30 
Spårar - UpptäckarScout. 
Onsdag 24 sept. 18.30 Tonår 
- ÄventyrarScout.

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma

Mormor och Syster

Tina Pedersen

* 15 december 1967

har idag lämnat oss i
sorg och saknad.

Skepplanda
7 september 2014

DAN
EMILIE, JENNIE, TIM

Alicia, Melanie

Syskon med familjer

Vi fick låna en ängel för

en stund

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 18
september kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Bohus. Officiant var kommi-
nister Reine Bäck.

Jan-Olof Johansson. I 
Starrkärrs kyrka hölls freda-
gen 12 september begrav-
ningsgudstjänst för Jan-Olof 
Johansson, Skepplanda. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren Mar-
tinsson.

Håkan Boman, Nygård har 
avlidit. Han var född 1954 och 
sörjes närmast av makan Berit, 
far samt syster med familj.

Ruth Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar döttrar med 
familjer som närmast sörjande.

Henry Christensen, 
Nödinge har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar makan 
Irma, barn med familjer samt 
broder med familj som när-
mast sörjande.

Elaine Olaisson, Surte har 
avlidit. Född 1924 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Tina Pedersen, Skepplanda 
har avlidit. Född 1967 och 
efterlämnar maken Dan, barn, 
barnbarn samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Ulla Peterson, Surte har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tap-
pats). Ögon är bärnstens-
färgade/gyllenbruna. Vita 
tassar och ½ bakben. Om 
Du sett eller vet något – 
snälla hör av Dig! All info är 
av stor vikt! 
Ring: 0303-233040 eller 
0735-284888. Hittelön!
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GEMENSKAPSTRÄFFAR
Program, fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
Onsdag 24 september kl 14-16 
 i Surte församlingshem
Thomas Kolandivelu talar om  
”Två kulturer möts”. 

Söndagsgudstjänst
Söndag 28 september  
kl 11 i Nödinge kyrka 
Åke Andreasson. Ida Andersson, 
sång. Svetla Tsvetkova, orgel och 
piano. Kyrkmingel.

 

Torsdag 25 september kl 15-17
i Bohus servicehus
Christer Paulsson underhåller 
med sång och musik. 

Musikgudstjänst med mässa 
Söndag 28 september 
 kl 17 i Surte kyrka
”Händel, Mozart och Ellington”. Åke 
Andreasson. Ida Andersson, sång. 
Svetla Tsvetkova, orgel och piano. 
Kyrkmingel.

NÖDINGE FÖRSAMLING

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Haga Motettkör framför under 
ledning av Ulrike Heider ett kon-
sertprogram med variationsrik 
repertoar som speglar årstidernas 
färgsprakande skiftningar. 
Musik av bl.a. Georg Riedel, 
J. Brahms, H. Schütz och S-E Bäck.

Musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka 
söndag 21 september kl. 18.00 

ÅRSTIDERNA 
En körresa från vinter till höst

Förmiddagscafé
Torsdag 18 sept. 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

Välkommen till höstens första 
Förmiddagscafé. Idag gästas vi av 
Gunnar Lindgren, hans saxofon 
och hans berättelser om musikens 
betydelse för oss människor.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

21 september kl. 15-17
i Älvängens Blå Kyrka

Välkommen till ett par ”röriga” 
och ”rörliga” timmar tillsammans 

med människor i alla åldrar. 
Prat och mat, pyssel och pussel,  
möte med Gud och människor. 

Välkomna! 

Messy 
Church

UNDERHÅLLNING
ALLSÅNG • DANS

Spelmanslaget
KAFFERAST
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Lördag 11 oktober kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljetter:
0303-338613, 070-4917384  

och hos ALEVIRA (gamla Posten)
Göteborgsvägen 74, Älvängen

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

MUSIKMÄSSA
tillsammans med gästande kören

KORSDRAGET
Söndag 21 september kl 17.00 

Skepplanda kyrka
Margareta Herngren, dirigent

Präst Mika Auvinen

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tors 18 sept kl 15

i Bohus servicehus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning

Kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

MISSIONSKYRKAN 40 ÅR!
Lörd 20 september 16.00

Konsert med kören FRIHET
Servering  med

Återblickar, minnen och bilder

Tisdagen den 9 september hade PRO 
Lödöse-Nygård medlemsmöte i Alegården. 
PRO hade bjudit in ”Glädjekören” från 
Skepplanda för att underhålla i 45 minuter. 
En härlig kavalkad av gamla goa låtar. Bland 
annat var det en herre i kören, som gjorde 
en sjungande hattparad om olika sorters 
herrhattar.

Programmet avslutades med att Anita 
och Leif gjorde parodi på Carmencita och 
Fritjof, som de kallade Tango i Nice. Allt 
detta under ledning av en dragspelande 
Camilla Hansson.

Kaffe och fralla serverades sedan, så blev 
det lotteridragning och sist men inte minst 
blev det mötesförhandlingar. En trevlig ef-
termiddag som vi vill ha fl er av.            Pia Ek                       

Medlemsmöte i Alegården

Som övertygad kristen 
är det intressant att 
höra vilka anledningar 

människor har till att inte 
tro på Jesus. Det som är 
självklart för mig väljer 
många andra bort. Varför? 
Varför tror inte du på den 
Jesus som Bibeln berättar 
om?

Jag har mött många olika 
svar på den frågan. Ett av de 
sorgligaste svaren jag regel-
bundet möter är ett allmänt 
avståndstagande till religio-
ner överhuvudtaget; ”för de 
leder bara till massa krig”. 
Det är ett sorgligt svar, dels 
för att det inte är sant, dels 
för att det ändå säger något 
om våra misslyckanden. 

I en artikel om 
religion och konfl ikter 
på webbplatsen 
Säkerhetspolitik.se
(drivs och förvaltas 
av Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB)) skriver 
man att det fi nns väldigt 
lite stöd inom forskning på 
området för uppfattning 
att religion har ett tydligt 
samband med krig. Religion 
kan spela en tudelad roll, 
den kan öka motivationen 
att strida, men den kan 
också bidra till fred och 
försoning. 

Eller som forskaren 
William T. Cavanaugh 
uttryckt: ”Myten om det 
religiösa våldet skapar en 
tudelning mellan oss, den 
sekulära västvärlden som är 
rationell och fredsskapande, 
och dem, horderna av 
religiösa fanatiker i den 
muslimska världen. Deras 
våld är religiöst och därför 
är det irrationellt och 
splittrande. Vårt våld å 
andra sidan är sekulärt, 
rationellt och fredsskapande, 
alltså måste vi bomba dem 

tills de vet bättre.”
Havet med orsaker till 

krig tycks aldrig ta slut. 
Att främst koppla dem till 
religion är fel. Det vi kan 
säga är att allt krig splittrar 
och förstör, oavsett vilka 
avsikter som ligger bakom. 

Även om påståendet 
att krig främst orsakas av 
religioner är felaktigt, så 
kan jag inte blunda för det. 
Ibland stämmer det att 
religiösa motsättningar kan 
leda till krig. Som kristen 
kan jag inte heller bara 
skylla på andra religioner. 
Även vi har orsakat alldeles 
för många konfl ikter. Det är 
sorgligt. 

Det är framförallt sorgligt 
eftersom vi bekänner oss 
till Fridsfursten, Jesus 
Kristus. Han bad enligt 
Johannesevangeliet 
om enhet bland hans 
efterföljare. ”Då skall 
världen förstå att du har 
sänt mig och älskat dem så 
som du har älskat mig ”. 
Tyvärr får världen inte alltid 
se det, och därför kan man 
inte heller förstå vem Jesus 
verkligen är. 

Min utmaning till dig 
som inte tror på Jesus är att 
i första hand läsa i Bibeln 
om Jesus. Gå gärna till en 
kyrka och hör om Jesus. 
Kanske kommer du då också 
att möta Jesus och förstå 
vem han är, förstå att mötet 
med Jesus handlar mer om 
relation än religion. Om vi 
som kristna hade förmått 
att fullt ut leva ut det Jesus 
stod för, då skulle världen 
förstå. Nu får vi hoppas på 
att människor kan se igenom 
våra brister och se vem Jesus 
verkligen är. Vågar du göra 
det?   

Gud välsigne dig!
Elias Berg

Pastor i Smyrnakyrkan Älvängen

Varför tror du 
inte på Jesus?

BETRAKTELSE DÖDA

Anita Engman. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 9 
september begravningsguds-
tjänst för Anita Engman, 
Skepplanda. Officiant var 
Daniel Brattgård.

Lars Ahl. I Nödinge kyrka 
hölls onsdagen 10 september 
begravningsgudstjänst för 
Lars Ahl, Nödinge. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Bent Östermarker. I Surte 
kapell hölls fredagen 12 
september begravningsguds-
tjänst för Bent Östermarker, 

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA

Jordfästningar

PREDIKOTURER

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

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd kl 17, 
Musikmässa M Auvinen. 
Hålanda sönd kl 10, Guds-
tjänst M Auvinen. S:t Peder 
sönd kl 10, Gudstjänst I 
Olenius. Torsd kl 12, Sopp-
lunch. Ale-Skövde sönd kl 
12, Mässa I Olenius. Tunge, 
se övriga. 

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 18/9 Starrkärrs för-
samlingshem kl 10, Förmid-
dagscafé, se annons. Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa, 
Nordblom. Sönd 21/9  Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Älvängens 
kyrka kl 15, Messy-church, 
Andersson, Holmgren-Mar-
tinsson. Starrkärrs kyrka kl 
18, Musikgudstjänst ÅRSTI-
DERNA, se annons. Onsd 
24/9 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Anders-
son.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tisd 16/9 kl 8-9, Bön. Onsd 

17/9 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18-19, Bön. Torsd 
18/9 kl 15, RPG i Smyrna 
Bengt Kindbom Skövde 
”Människor jag mött” kl 
18.15, Hobby. Fred 19/9 kl 
19:30, Café#GiveAndFor-
give - ungdomscafé. Lörd 
20/9 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 21/9 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall 
predikar, Äventyret, kyrk-
kaffe. Månd 22/9 kl 10, RPG 
Stavgång. Tisd 23/9 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen - terminsstart.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Torsd 18/9 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan: ”Människor 
jag mött” Bengt Kindbom. 
Kl 19.30, Körövning. Lörd 
20/9 kl 16, Sånggudstjänst 
med kören FRIHET, Leif 
Jöngren följt av Servering 
med bilder, röster och 
minnen runt de 40år som 
gått sedan vår kyrka invig-
des. Sö 21/9 kl 13-15, Öppet 
Hus i kyrkan. Kl 18, Bön 
och Lovsång Leif jöngren, 
Filip Larsson. Kl  19, Ton-
årscafé. Må 22/9 kl 18, 
Spårarscouterna. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Ti 23/9 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10-13, 
Stickcafé. On 24/9 kl 19, 
Bibelstudium.

Nödinge församling
Sön 21/9 kl 11 i Surte kyrka: 
Söndagsmässa, Gunnar 
Kampe. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst 
”Visor i folkton”. Gunnar 
Kampe, gitarr och sång. 
Katia Guterstam, piano. 
Ons 24/9 kl 14 i Surte: 
Onsdagsträff, Thomas 
Kolandivelu talar om ”Två 
kulturer möts”. Tors 25/9 kl 
15 i Bohus servicehus: Tors-
dagsträff, Christer Paulsson 
underhåller med sång och 
musik.

Bohus pingstkyrka
Onsd 17/9 kl 19, Ek.bön i 
Surte missionskyrka. Sönd 
21/9 kl 11, Arvet efter Lewi. 
Tommy Dahlman och 
Emilia Lindberg. Onsd 24/9 
kl 19, Sång bibelläsning och 
bön.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 17/9 15:00. Onsdags-
träff; Kungar och tiggare i 
Henry Kindboms vänkrets. 
Onsd 17/9 18:30. Tonår. 

Onsd 17/9 19:00. Gemen-
sam bön i Surte missions-
kyrka. Onsd 17/9 21:00. 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Fred 19-Sönd 
21/9. Tillsammansläger på 
Råddehult, i Boråstrakten. 
Sönd 21/9 kl 11, Läger-
gudstjänst, på Råddehult. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Lunch. Anmäl dig innan till 
Michael, på 0736-838 938. 
Månd 22/9 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 23/9 
kl 10, Barnrytmik för barn 
1-1,5 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Anmälan till 
Lisa, på 0707-51 82 47. Tisd 
23/9 kl 10:45, Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med 
deras föräldrar. Sopplunch 
för 20:- efteråt. Anmälan 
till Lisa, på 0707-51 82 47. 
Onsd 24/9 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 24/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsdag 17 sept. 18.30 
Spårar - UpptäckarScout. 
Onsdag 24 sept. 18.30 Tonår 
- ÄventyrarScout.

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma

Mormor och Syster

Tina Pedersen

* 15 december 1967

har idag lämnat oss i
sorg och saknad.

Skepplanda
7 september 2014

DAN
EMILIE, JENNIE, TIM

Alicia, Melanie

Syskon med familjer

Vi fick låna en ängel för

en stund

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 18
september kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Bohus. Officiant var kommi-
nister Reine Bäck.

Jan-Olof Johansson. I 
Starrkärrs kyrka hölls freda-
gen 12 september begrav-
ningsgudstjänst för Jan-Olof 
Johansson, Skepplanda. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren Mar-
tinsson.

Håkan Boman, Nygård har 
avlidit. Han var född 1954 och 
sörjes närmast av makan Berit, 
far samt syster med familj.

Ruth Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar döttrar med 
familjer som närmast sörjande.

Henry Christensen, 
Nödinge har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar makan 
Irma, barn med familjer samt 
broder med familj som när-
mast sörjande.

Elaine Olaisson, Surte har 
avlidit. Född 1924 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Tina Pedersen, Skepplanda 
har avlidit. Född 1967 och 
efterlämnar maken Dan, barn, 
barnbarn samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Ulla Peterson, Surte har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tap-
pats). Ögon är bärnstens-
färgade/gyllenbruna. Vita 
tassar och ½ bakben. Om 
Du sett eller vet något – 
snälla hör av Dig! All info är 
av stor vikt! 
Ring: 0303-233040 eller 
0735-284888. Hittelön!

NUMMER 34         VECKA 38| 25FAMILJ



Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. Från årsm. 2000-
2013. Allt av intresse.
tel. 0762-09 77 31

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse 
tel. 0762-09 77 31

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

Lövved säljes. Ca 2,5 kubik-
meter/lass, 1200:-. Lastat och 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård.
tel. 0706-08 62 99

Husbil. 2012. Elnagh T Loft 
531. Fullutrustad 500 mil. Gps. 
TV+CD. Backkamera. Farthål-
lare. AC. Markis.
tel. 0737-89 60 16
el. 0303-74 03 53

Danska Sjöstensplattor 50x50. 
Begagnade.
tel. 0303-22 95 34

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

SÖKES
Vi söker jaktmarker i norra 
Ale! Från 30-500 hektar.
tel. 0733- 32 86 70

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppis lördag den 20/9 - Fol-
kets hus Älvängen. Fynda 
allt från barn-dam-herrklä-
der, verktyg, husgeråd, gardi-
ner, leksaker, cyklar, hembakta 
kakor, gamla plåburkar. Öppet 
mellan 10.00-15.00. 
Välkomna!

Ale slöjdare deltar i Älvkul-
tir 20-21/9, då är ni välkomna 
till vår Höst-uttällning i för-
eningslokalen. Trastvägen 1, 
Nol (gågatan nära Folkets hus). 
Lörd och sönd 20-21 sept. 
Öppet 11.00-18.00

Bytesdagar för barnartiklar!
Lörd 27/9 kl 10-15. Sönd 28/9 
kl 10-13. Alegymnasiums 
bamba, ALe Torg, Nödinge. 
Försäljning av beg. kläder, lek-
saker, vintersport, böcker mm.
Välkomna att fynda!

Har du fallfrukt?
Jag är intresserad av att 
plocka både fallfrukt och från 
träden. Päron, äpple och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter. Tack.
tel. 0704-10 04 44

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet. 
F-skatt + rutavdrag.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 

Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Städ på era villkor.
Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

Måleri/Snickeri
Takrenovering och 
fasadarbeten. Lång erfarenhet 
och goda referenser. Ställning 
och skylift finns.
tel. 0767-11 71 07

VECKANS ROS

UNDANBEDES

Veckans ros till dom tre 
tjejerna som hjälpte mig 
när jag ramlat på gatan i 
Lödöse. Kram Ella

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.
Ulf Nilsson, Skepplanda

Till all personal på Nödinge 
Vårdcentral. Tusen tack för 
att Ni finns!
Bengt Ståhlgren
Hallbacken, Nödinge
(Kortedala)

VECKANS RIS

Du får gärna klippa av tele-
fonledningen en fjärde gång 
då det inte drabbar oss. Vi 
har ny modern teknik och 
en fantastisk mobil.
Vänliga hälsningar Bodil 
och Ulf Andersson

Veckans ris till alla de bilis-
ter i Älvängen som inte 
stannade och hjälpte mig då 
jag trillade med min moped.

Tänk va tiden går
vår miniprins är redan 1 år!

Många grattiskramar till
Emil Zettergren

den 19/9.
från Mamma, Pappa,
Viktor och Gustav

Grattis på 2-årsdagen vårat 
älskade barnbarn.

Dahlia
Den 15/9. Många kramar.

önskar Mommo och Morfar!

Grattis
Hugo

på 4-årsdagen
den 17 september.

Önskar Farmor, Farfar
fam. Strömberg

Grattis på 2-årsdagen våran 
lilla prinsessa

den 15/9 önskar
Mamma och Pappa

Hipp Hipp Hurra! Grattis
Isabella

på din 6-årsdag. Massa 
kramar till våran älskling! 

Från Mamma, Mormor, 
Morfar och Morbror

Vår solstråle
Agnes

Grattis på 5-årsdagen
önskar

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa, Malin

Den 22/6 gifte sig min son 
Christian Brinkåker med 

Cecilia Attermalm och lilla 
Wilma döptes.

Grattis och lycka till önskar 
Mamma & Björn

GRATTIS
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. Från årsm. 2000-
2013. Allt av intresse.
tel. 0762-09 77 31

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse 
tel. 0762-09 77 31

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

Lövved säljes. Ca 2,5 kubik-
meter/lass, 1200:-. Lastat och 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård.
tel. 0706-08 62 99

Husbil. 2012. Elnagh T Loft 
531. Fullutrustad 500 mil. Gps. 
TV+CD. Backkamera. Farthål-
lare. AC. Markis.
tel. 0737-89 60 16
el. 0303-74 03 53

Danska Sjöstensplattor 50x50. 
Begagnade.
tel. 0303-22 95 34

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

SÖKES
Vi söker jaktmarker i norra 
Ale! Från 30-500 hektar.
tel. 0733- 32 86 70

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppis lördag den 20/9 - Fol-
kets hus Älvängen. Fynda 
allt från barn-dam-herrklä-
der, verktyg, husgeråd, gardi-
ner, leksaker, cyklar, hembakta 
kakor, gamla plåburkar. Öppet 
mellan 10.00-15.00. 
Välkomna!

Ale slöjdare deltar i Älvkul-
tir 20-21/9, då är ni välkomna 
till vår Höst-uttällning i för-
eningslokalen. Trastvägen 1, 
Nol (gågatan nära Folkets hus). 
Lörd och sönd 20-21 sept. 
Öppet 11.00-18.00

Bytesdagar för barnartiklar!
Lörd 27/9 kl 10-15. Sönd 28/9 
kl 10-13. Alegymnasiums 
bamba, ALe Torg, Nödinge. 
Försäljning av beg. kläder, lek-
saker, vintersport, böcker mm.
Välkomna att fynda!

Har du fallfrukt?
Jag är intresserad av att 
plocka både fallfrukt och från 
träden. Päron, äpple och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter. Tack.
tel. 0704-10 04 44

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet. 
F-skatt + rutavdrag.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 

Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt 
på fakturan. Vi hjälper dig 
med städning, hemtjänst, 
snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Städ på era villkor.
Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

Måleri/Snickeri
Takrenovering och 
fasadarbeten. Lång erfarenhet 
och goda referenser. Ställning 
och skylift finns.
tel. 0767-11 71 07

VECKANS ROS

UNDANBEDES

Veckans ros till dom tre 
tjejerna som hjälpte mig 
när jag ramlat på gatan i 
Lödöse. Kram Ella

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.
Ulf Nilsson, Skepplanda

Till all personal på Nödinge 
Vårdcentral. Tusen tack för 
att Ni finns!
Bengt Ståhlgren
Hallbacken, Nödinge
(Kortedala)

VECKANS RIS

Du får gärna klippa av tele-
fonledningen en fjärde gång 
då det inte drabbar oss. Vi 
har ny modern teknik och 
en fantastisk mobil.
Vänliga hälsningar Bodil 
och Ulf Andersson

Veckans ris till alla de bilis-
ter i Älvängen som inte 
stannade och hjälpte mig då 
jag trillade med min moped.

Tänk va tiden går
vår miniprins är redan 1 år!

Många grattiskramar till
Emil Zettergren

den 19/9.
från Mamma, Pappa,
Viktor och Gustav

Grattis på 2-årsdagen vårat 
älskade barnbarn.

Dahlia
Den 15/9. Många kramar.

önskar Mommo och Morfar!

Grattis
Hugo

på 4-årsdagen
den 17 september.

Önskar Farmor, Farfar
fam. Strömberg

Grattis på 2-årsdagen våran 
lilla prinsessa

den 15/9 önskar
Mamma och Pappa

Hipp Hipp Hurra! Grattis
Isabella

på din 6-årsdag. Massa 
kramar till våran älskling! 

Från Mamma, Mormor, 
Morfar och Morbror

Vår solstråle
Agnes

Grattis på 5-årsdagen
önskar

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa, Malin

Den 22/6 gifte sig min son 
Christian Brinkåker med 

Cecilia Attermalm och lilla 
Wilma döptes.

Grattis och lycka till önskar 
Mamma & Björn

GRATTIS
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NU HAR VI ÖPPNAT!
Måndag-lördag kl 10–22 (Café Blå:s gamla lokaler)
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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

GRATIS TRÄNING
TA MED DENNA GULDBILJETT SÅ FÅR DU OCH EN VÄN  

TRÄNA GRATIS I EN HEL VECKA!
Kontakta receptionen på närmsta klubb. Gäller från 18 år under bemannade tider.


