
Full fart på 
Solgården

Nu blir det åka 
av i vinter!

Disponentvillan 
skjuder av liv

Nol IK blev i lördags klara seriesegrare i division 6 D Göteborg. Seger hemma över Hålta med 11-0 samtidigt som Älvängen 
besegrade Lundby gör att avancemanget är klart trots att tre matcher återstår. Bojan Illic svarade för fyra mål och leder 
seriens skytteliga överlägset. Återtåget till femman har tagit 14 år, inkluderat den havererade satsningen med Nödinge/Nol.

Nol klara för femman
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Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se
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Gäller ALLA 
varor i butiken, 
oavsett tidigare 

pris!  
Vi bjuder på 

billigaste varan

Gäller t o m söndag 28/9 2014

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

K-RIDCENTER
Kvalitetsridskolan för ungdomar och vuxna

 

Det firar vi med öppet hus 
lördag 4/10 kl 11-15  
med uppvisningar, ponnyledning, prova-
på-ridning med förbokning m.m.  
Vi bjuder på fika.

15-årsjubileum!
NYBÖRJARGRUPP

för barn måndagar  
kl 17.00-18.00 och för 

vuxna på ponny  
torsdagar 19.45-20.45

Ungdomar:
Annika Teibl    

0709-81 77 11

Vuxna:
Lena Karlsson
0705-18 17 77

Varmt välkomna!
Info och anmälan

www.k-ridcenter.se

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

/hg

GRILLAD 
ROSTBIFF 
från delikatessen

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

KÖP 3 
TEX MEX 
BETALA 

FÖR 2
Billigaste på köpet

Öppet alla 
dagar 7-23

Gäller 24/9–28/9

Ale Torg

Santa Maria. 13-800 g, 
85-280 ml. Billigaste på köpet.

TacoFest 
i butiken

LÖRDAGSÖPPET
Nu har vi lördagsöppet igen!



Det är dags att börja 
jobba! Jag går till val 
var fjärde år för att 

välja vilka som ska företräda 
mig i de stora nationella, 
regionala och lokala frågorna. 
Min tanke är att de ska 
utveckla välfärden och mina 
förutsättningar att leva och 
verka i Sverige. Det är ett 
stort och krävande uppdrag. 
Jag tillhör inte kategorin som 
hävdar att de har överdrivet 
bra betalt med hänsyn till vad 
jobbet som heltidspolitiker 
innebär, men de har defi nitivt 
en lön som gör att jag kan 
ställa krav. Det senaste 
halvåret och tiden efter valet 
har jag blivit besviken och 
mycket fundersam. De som 
normalt talar om effektivi-
sering och vikten av att få ut 
maximalt av varje skattekrona 
har ägnat timmar, dagar, 
veckor och månader åt att 
berätta för medborgarna vilka 
de inte tänker tala med. Med 
tanke på att deras arvoden 
fi nansieras med medbor-
garnas pengar blir jag extra 
betänksam. Hur effektivt och 
utvecklande för nationen är 
det att våra heltidspolitiker 
berättar vilka de inte tänker 
tala med? Det är ju prata de 
har betalt för att göra. De ska 
samtala varje vaken timme. 
De ska diskutera hur Sverige, 
regionen och kommunen kan 
bli en ännu bättre plats att 
leva och verka på. Eftersom 
viljorna är många liksom 
de politiska åsikterna krävs 
det många samtal, men det 
är okej för mig så länge det 
leder framåt. Fast hur många 
meter framåt kommer vi av 
politiker som bara ägnar kraft 
åt att berätta att de som är 
från Sverigedemokraterna – 
och har ett väljarstöd på 13% 
– tänker vi inte prata med?

Upp ur ankdammen! Det 
är en väldigt stor skillnad 
mellan att samtala och 
samarbeta, men när det går 

så långt så att våra folkvalda 
sätter egna gränser för vilka 
de ska prata med och inte blir 
jag djupt bekymrad. Det är ju 
precis det här som vi är rädda 
för att destruktiva krafter 
ska göra med landet – stänga 
gränserna och isolera Sveri-
ge. Exakt samma metod har 
våra etablerade partier för-
sökt göra med SD. Resultat; 
de växer så det knakar!

Att överhuvudtaget säga 
att ”de tänker jag inte prata 
med” håller så låg nivå att det 
borde vara tillräckligt under-
lag för avsked från politisk 
tjänstgöring. Är det någon 
egenskap en politiker ska 

vara särskilt begåvad med är 
det just samtalsförmåga. De 
ska kunna möta medborg-
arna, oavsett åsikt, och föra 
en konstruktiv dialog. Syftet 
är så klart att få dem med 
sig. Hur ska det någonsin gå 
att få med sig snart 1 miljon 
väljare på ett annat tåg än 
SD:s om övriga partier väg-
rar prata? Just samtalet och 
dialogen har löst många stora 
konfl ikter världen över. Verk-
tyget kommer att fungera 
även i Sverige, men vi måste 
våga använda det. Synliggör 
de politiska skillnaderna på 
ett pedagogiskt sätt och 
prioritera frågorna i rätt 
ordning så kommer den 
svenska väljarkåren att inse 
vad som är rätt och fel. Vi 
är trots allt en kunskaps-
nation.

I Ale och i Lilla Edet 
är Sverigedemokraterna 

så stora att de kommer in 
i samtliga nämnder och 
styrelser av egen kraft. I 
nämnderna tas avgörande 
beslut för hur kommunens 
kärnverksamheter ska drivas. 
Hur bra kommer det arbetet 
att gå om ledamöterna inte 
pratar med varandra?

Det är hög tid att vakna. 
Vi lever i en verklighet vi 
inte kan förneka, däremot 
utveckla och förbättra. Låt 
oss då göra det. Annars fun-
derar jag på att starta ett eget 
parti med namnet ”Det var 
bättre förr”. Min ambition 
ska då vara att inte samtala 
med någon, utan väljarna 
ska istället övertygas om att 
det blir bättre om vi skippar 
snacket. Någon respekt 
tänker mitt parti heller inte 
visa för varför skulle vi göra 
det? De som inte tycker som 
oss förtjänar ingen respekt. 
Är det så vi vill ha det?

Knappast, jag lägger 
ner mina partiplaner om vi 
återgår till den sanna demo-
kratiska ordningen där vi 
respekterar valresultatet, or-
ganiserar oss och framför allt 
börjar samtala med varandra. 
Det är dags att börja jobba. 
Vi har mycket att göra om 
Ale och Lilla Edet ska förbli 
tillväxtkommuner.

Upp ur ankdammen

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 39         NUMMER 35|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

GUIDAD NATURVANDRING
Trehörningen (Risveden)
Söndag 28 september, kl 10-15 
Vandring i genuin gammelskog där vi 
bl a ser på mossor, lavar och svampar. 
Samling vid parkeringen vid Älv-
ängens pendeltågstation. Glöm inte 
matsäcken. Välkomna!
Västkuststiftelsen

Synliggör de po-
litiska skillna-
derna på ett pe-
dagogiskt sätt 

och prioritera frågorna i 
rätt ordning så kommer 
den svenska väljarkåren 
att inse vad som är rätt 
och fel. Vi är trots allt en 
kunskapsnation.

lansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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. 

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

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

LEDIG LOKAL
Lunnavägen 4, Alafors

Butik/kontor/lager och verksamhetslokal, 
200 kvm. Går att splitta efter behov.

För mer information
ring 0303-74 06 00



Det är dags att börja 
jobba! Jag går till val 
var fjärde år för att 

välja vilka som ska företräda 
mig i de stora nationella, 
regionala och lokala frågorna. 
Min tanke är att de ska 
utveckla välfärden och mina 
förutsättningar att leva och 
verka i Sverige. Det är ett 
stort och krävande uppdrag. 
Jag tillhör inte kategorin som 
hävdar att de har överdrivet 
bra betalt med hänsyn till vad 
jobbet som heltidspolitiker 
innebär, men de har defi nitivt 
en lön som gör att jag kan 
ställa krav. Det senaste 
halvåret och tiden efter valet 
har jag blivit besviken och 
mycket fundersam. De som 
normalt talar om effektivi-
sering och vikten av att få ut 
maximalt av varje skattekrona 
har ägnat timmar, dagar, 
veckor och månader åt att 
berätta för medborgarna vilka 
de inte tänker tala med. Med 
tanke på att deras arvoden 
fi nansieras med medbor-
garnas pengar blir jag extra 
betänksam. Hur effektivt och 
utvecklande för nationen är 
det att våra heltidspolitiker 
berättar vilka de inte tänker 
tala med? Det är ju prata de 
har betalt för att göra. De ska 
samtala varje vaken timme. 
De ska diskutera hur Sverige, 
regionen och kommunen kan 
bli en ännu bättre plats att 
leva och verka på. Eftersom 
viljorna är många liksom 
de politiska åsikterna krävs 
det många samtal, men det 
är okej för mig så länge det 
leder framåt. Fast hur många 
meter framåt kommer vi av 
politiker som bara ägnar kraft 
åt att berätta att de som är 
från Sverigedemokraterna – 
och har ett väljarstöd på 13% 
– tänker vi inte prata med?

Upp ur ankdammen! Det 
är en väldigt stor skillnad 
mellan att samtala och 
samarbeta, men när det går 

så långt så att våra folkvalda 
sätter egna gränser för vilka 
de ska prata med och inte blir 
jag djupt bekymrad. Det är ju 
precis det här som vi är rädda 
för att destruktiva krafter 
ska göra med landet – stänga 
gränserna och isolera Sveri-
ge. Exakt samma metod har 
våra etablerade partier för-
sökt göra med SD. Resultat; 
de växer så det knakar!

Att överhuvudtaget säga 
att ”de tänker jag inte prata 
med” håller så låg nivå att det 
borde vara tillräckligt under-
lag för avsked från politisk 
tjänstgöring. Är det någon 
egenskap en politiker ska 

vara särskilt begåvad med är 
det just samtalsförmåga. De 
ska kunna möta medborg-
arna, oavsett åsikt, och föra 
en konstruktiv dialog. Syftet 
är så klart att få dem med 
sig. Hur ska det någonsin gå 
att få med sig snart 1 miljon 
väljare på ett annat tåg än 
SD:s om övriga partier väg-
rar prata? Just samtalet och 
dialogen har löst många stora 
konfl ikter världen över. Verk-
tyget kommer att fungera 
även i Sverige, men vi måste 
våga använda det. Synliggör 
de politiska skillnaderna på 
ett pedagogiskt sätt och 
prioritera frågorna i rätt 
ordning så kommer den 
svenska väljarkåren att inse 
vad som är rätt och fel. Vi 
är trots allt en kunskaps-
nation.

I Ale och i Lilla Edet 
är Sverigedemokraterna 

så stora att de kommer in 
i samtliga nämnder och 
styrelser av egen kraft. I 
nämnderna tas avgörande 
beslut för hur kommunens 
kärnverksamheter ska drivas. 
Hur bra kommer det arbetet 
att gå om ledamöterna inte 
pratar med varandra?

Det är hög tid att vakna. 
Vi lever i en verklighet vi 
inte kan förneka, däremot 
utveckla och förbättra. Låt 
oss då göra det. Annars fun-
derar jag på att starta ett eget 
parti med namnet ”Det var 
bättre förr”. Min ambition 
ska då vara att inte samtala 
med någon, utan väljarna 
ska istället övertygas om att 
det blir bättre om vi skippar 
snacket. Någon respekt 
tänker mitt parti heller inte 
visa för varför skulle vi göra 
det? De som inte tycker som 
oss förtjänar ingen respekt. 
Är det så vi vill ha det?

Knappast, jag lägger 
ner mina partiplaner om vi 
återgår till den sanna demo-
kratiska ordningen där vi 
respekterar valresultatet, or-
ganiserar oss och framför allt 
börjar samtala med varandra. 
Det är dags att börja jobba. 
Vi har mycket att göra om 
Ale och Lilla Edet ska förbli 
tillväxtkommuner.

Upp ur ankdammen

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 39         NUMMER 35|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

GUIDAD NATURVANDRING
Trehörningen (Risveden)
Söndag 28 september, kl 10-15 
Vandring i genuin gammelskog där vi 
bl a ser på mossor, lavar och svampar. 
Samling vid parkeringen vid Älv-
ängens pendeltågstation. Glöm inte 
matsäcken. Välkomna!
Västkuststiftelsen

Synliggör de po-
litiska skillna-
derna på ett pe-
dagogiskt sätt 

och prioritera frågorna i 
rätt ordning så kommer 
den svenska väljarkåren 
att inse vad som är rätt 
och fel. Vi är trots allt en 
kunskapsnation.

lansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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. 

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

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

LEDIG LOKAL
Lunnavägen 4, Alafors

Butik/kontor/lager och verksamhetslokal, 
200 kvm. Går att splitta efter behov.

För mer information
ring 0303-74 06 00

 

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 M2 LÅGPRISVARUHUS

Lunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du på 
www.kladkallaren.se

MYSIG

99:-

99:-

STIC AD TRÖJA

TILL DAM

FINSTICKAD TRÖJA

TILL HERR

249:-
OVERALL
TILL BARN



VECKA 39         NUMMER 35|04

Planerar du att resa 
utomlands i vinter? –Vi hjälper 

Dig med resevaccin.

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 www.adinahalsan.se

”Opposition det mest logiska”

Om du är brukare eller anhörig till någon som har 
personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) avgår:

ALE. Sakta men säkert 
börjar syret återvända 
till det politiska livet i 
Ale.

Valresultatet som 
varken gav de rödgröna 
eller alliansen någon 
egen majoritet lamslog 
politiken.

Under hela veckan 
har samtal förts kors 
och tvärs, men det enda 
som är klart är att inget 
är klart.

Mandatfördelningen ligger 
fast även efter att de sista 
rösterna har räknats. Det 
rödgröna blocket bestående 
av Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
får 23 av 49 mandat i Ale 
kommunfullmäktige. Allian-
sen med Aledemokraterna 
når 19. Sverigedemokraterna 
får de sista fem. Därmed är 
de rödgröna största minoritet 
och ska således ansöka om att 
bilda politisk ledning i Ale.

– Ja, men även vi kan räk-
na. Att regera utan majoritet 
blir svårt och därför för vi nu 
samtal om att försöka skapa 
en majoritet med handlings-
förmåga. Vi är inte klara där 
ännu, hälsar kommunalråd 

Paula Örn (S).
Nuvarande Kommunsty-

relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), har också in-
sett att alliansen med största 
sannolikhet får lämna ifrån 
sig ordförandeklubborna i 
samtliga nämnder.

– Valresultatet visar att nu-
varande styre inte längre är 
den största minoriteten, vil-
ket innebär att vi går i oppo-
sition. Det är väldigt logiskt, 
även om vi också inser att vi 
kan komma att få majoritet 
bakom våra förslag i såväl 
nämnder som fullmäktige. 
Internt har vi sagt att vi kom-
mer att lägga väl genomarbe-
tade förslag och får vi gehör 
för dessa kommer vi glädjas 
över det.

Hur tungt är det att kliva 
av som Kommunstyrelsens 
ordförande? 

– Jag tycker självfallet att 
det är tråkigt att vi inte får 
fortsätta att leda arbetet på 
den positiva väg som Ale 
kommun har slagit in på. Nu 
får vi istället bygga ett nytt 
lag som står redo att ta över 
om fyra år, svarar Mikael 
Berglund.

Socialdemokraterna ser 
ut att få regera i minori-
tet precis som ni har gjort, 
kommentar?

– Jag utgår från att Paula 
presenterar en majoritet som 

kan leda kommunen eller att 
hon lär sig förankra besluten 
över blockgränsen. Det har 
vi fått göra den senaste man-
datperioden. Det är inte lätt, 
men det går.

För att undvika att få re-
gera utan manöverförmåga 
söker Socialdemokraterna 
nu stöd. Nybildade Framtid 
i Ale är ett av partierna som 
kontaktats.

FIA avstår
– Ja, vi har fått en förfrågan 
om att ingå i en rödgrön ma-
joritet, men vi har enhälligt 
sagt att vi inte sätter oss i en 
S-ledd majoritet, säger parti-
ets ledare, Tyrone Hansson.

Varför?
– Vi tittade på ledarskapet, 

vem eller vilka vi tror kan 
leda Ale framåt och då blev 
det lätt att avstå inviten. Det 
är fritt för alla att tolka.

Om Framtid i Ale ansluter 
sig till alliansens sida eller ej 
återstår att se. Blir det så be-
tyder det ökad möjlighet till 
fl er platser i nämnder samt 
att Ale-Alliansen stärker sin 
position. 

Omvänt säger dock ryktet 
att Folkpartiet med två vär-
defulla mandat har kontak-
tats av S.

– Det pågår många dis-
kussioner inom politiken i 
Ale och Folkpartiet kommer 

att bestämma väg i veckan. 
Jag har hört rykten om att 
jag skulle bli politisk vilde, 
men det är inte aktuellt. Jag 
kommer att respektera det 
beslut som partiet tar. Jag är 
och förblir liberal, säger Klas 
Nordh (FP), kommunfull-
mäktiges nuvarande ordfö-
rande.

Mikael Berglund som fö-
reträtt alliansen svarar på en 
rak fråga om det fi nns en risk 

för splittring att han inte har 
fått några sådana besked.

– Vi har gått till val till-
sammans och jag utgår från 
att vi står enade även nu. Det 
handlar om att respektera 
väljarna och ta sikte på makt-
skifte 2018, säger han.

En annan trolig utgång är 
att Aledemokraterna lämnar 
samarbetet med alliansen och 
ingår en teknisk valsamver-
kan med Sverigedemokrater-

na för att få ytterligare platser 
i nämnder och styrelser. Det-
ta har ingen än så länge viljat 
bekräfta.

Av det som framkommit 
under veckan verkar makten 
nu ligga hos Folkpartiet om 
huruvida Ale ska få en S-ledd 
majoritet eller ej. Liberalerna 
ska sammanträda på torsdag 
för att välja väg.

Mikael Berglund (M) kommer sannolikt att få lämna ifrån sig klubban som Kommunstyrelsens ordfö-
rande om inget oförutsett inträffar.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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På gång

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.

Ales Brottsofferjour söker fler stödjare!
Vi söker dig som vill göra en god och ideell insats för 
brottsutsatta och stötta vår viktiga förening genom att bli 
brottofferstödjare.  

Brottsofferjouren i Ale är en politiskt och religiöst 
obunden förening, som på frivillig basis verkar för att stötta 
brottsoffer. Som stödjare kommer du tillsammans med våra 

som utsatts för brott och som behöver någon att prata med. 
Du kommer att få utbildning och stöttning i din roll.

Viktigast i ett första skede, är att du är rätt person. Låter det 
intressant? För mer information kontakta ordförande  
Stina-Kajsa Mellin 0707-67 04 01

Skilda Världar
Skilda Världar är en barngruppverksamhet som vänder 
sig till barn i åldern 8-12 år med skilda föräldrar. I Skilda 
Världar arbetar två gruppledare från Familjehuset med 
4-8 barn. Vårt grundmaterial är ”Skilda Världar” som är 
utgivet av BRIS. Materialet är indelat i olika teman, exempel 
på teman är familjen, känslor, förändringar, självkänsla 
och barns rättigheter. Vi har diskussioner, arbetsblad 
samt lek och rörelse under träffarna. Vi ses mellan 16.30- 
18.30 i vår lägenhet på Södra Klöverstigen 31 i Nödinge. 

träffas nio tisdagar med START 7 OKTOBER KL. 16.30-18.30 
med uppehåll för höstlovet v. 44. 

Välkommen med din anmälan (senast den 24 september) 
och eventuella frågor till: Annika Adebayo Johansson  
0303-33 03 84 annika.johansson@ale.se  
Annika Haglunds 0303-33 05 51 annika.haglunds@ale.se

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. LÖRDAG 27 
SEPTEMBER KL 09.00–15.00 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. 
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 

av kommunernas återvinningscentraler tar 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.

Rökt vatten är framtiden
På senare år har vårt land drabbats av allt häftigare och 
intensivare skyfall. Detta är något som man på många 
håll i landet arbetar intensivt med. Det måste man inte 

översvämningar främst av sina källare.
I Ale kommun är detta ett problem som tas på största 
allvar. Sedan en tid tillbaka arbetar VA-enheten aktivt med 
att försöka lokalisera de fastigheter som är felkopplade 
på det kommunala ledningsnätet. En felkoppling kan 
innebära att man har sitt regn och dränvatten kopplat till 
spillvattenledningarna. Dessa som inte är dimensionerade 

spillvattennätet samt vårt avloppsreningsverk och gör så 
att detta ”bräddar” ut avloppsvatten i Göta älv som även 
fungerar som dricksvattentäkt för 700 000 människor, samt 
inte minst trycker upp vatten ”bakvägen” så att boende 
drabbas av översvämning av sina hus.
 
Som en del i det arbetet med att lokalisera felkopplade 
hus, har VA-enheten i samarbete med Pollex och Rensman 
valt ut två områden i Skepplanda som man felsökt genom 
”rökning”. Det går förenklat till så att en rökmaskin trycker 
in rök i dag och spillvattenbrunnarna, en sektion i taget. 
Därefter avsynas området och beroende på vart röken tar 
vägen ser man hur husen är kopplade. Ett vidare steg i 
processen för att säkerställa hur en fastighet är kopplad är att 
hälla färgat vatten i stuprören för att sedan följa vart det tar 
vägen.
 
VA - enheten tackar för visat tålamod och förståelse då vi 
tillsammans med er fastighetsägare måste lösa gamla synder 
för att kunna lösa de problem som ligger i framtiden.

Välkommen till höstens  
ortsutvecklingsmöten!
Nu har datumen för höstens ortsutvecklingsmöten  
blivit fastställda. 

Alafors 7 oktober
Hålanda 8 oktober 
Starrkärr/Kilanda 8 oktober
Surte 9 oktober
Nol 15 oktober
Nödinge 16 oktober
Skepplanda 21 oktober
Alvhem 23 oktober
Älvängen 28 oktober
Bohus 30 oktober

Ortsutvecklingsmötena är din möjlighet att inhämta 
information om vad som händer på lokala orter i Ale 
kommunen. Det är även din möjlighet att framföra idéer 
och utvecklingsförslag till kommunens förtroendevalda. 
Om du har en fråga som du vill ska behandlas på 
ortsutvecklingsmötena så skicka den till:

Ortsutvecklingsmöten
Att. Cecilia Stedt
449 80 Alafors

Det går även bra att mejla frågorna till e-postadress: cecilia.
stedt@ale.se. Frågorna ska vara kommunen till handa senast 
en vecka innan mötet för att du ska vara säker på att få 
svar på dem under mötet. En mer utförlig dagordning för 
respektive möte kommer att publiceras i senare nummer av 
Alekuriren och på www.ale.se så snart de är färdiga.

Nyhet!

2013 

NY VANDRINGSLED LÖDÖSE–VÄNERSBORG
Skepplanda bibliotek. 

 Bo Björklund och Pelle Dalberg beskriver 
i ord och bild den nya vandringsleden 
Lödöse–Vänersborg. Inträde inkl. fika 40kr 
Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale,  

Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

SEPT

30
TISDAG

OKT

2
TORSDAG

KULTURSKOLAN I ALE
 i Ale Kulturrum (fd 

gymnasiet) sal 126. Gott & blandat kursen 6 
gånger på hösten och 6 gånger på våren, 
400 kr.Vänder sig till barn mellan 6-7 år. 
Anmälan via mail. eleonor.holst@ale.se

Har du en närstående med  
minnesproblematik? 
Då är du välkommen till informations/utbildningsträffar 
under fyra tillfällen med olika teman. Vi startar två olika 
grupper under hösten. Vi startar en grupp för make/
maka/sambo/särbo i Älvängens aktivitetshus TORSDAGEN 
DEN 2/10  KL.15-17 (Carlmarks väg 4)

Vi startar också en grupp på kvällstid med samma teman 
för ”vuxna barn” vars föräldrar har minnesproblem. 
Den startar ONSDAGEN 8/10  KL.18.30 – 20.30. Älvängens 
aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång Eken.
Är du intresserad eller har frågor och funderingar kan du 
ringa eller skicka e-post till:

Ann-Marie Thunberg,  
anhörigkonsulent
0303-37 12 54
ann.marie.thunberg@ale.se
 

Marita Olsson, 
demenssjuksköterska
0303-37 12 81
marita.olsson@ale.se

SEPT

29
MÅNDAG

BÄBISRYTMIK
Skepplanda bibliotek. Med 

Charlotte Ljung. Alla bäbisar älskar att röra 
på sig! Med lite musik och takter kan det 
bli riktigt svängigt. Det finns ett begränsat 
antal platser och vi vill gärna att ni lämnar 

återbud om ni inte kan komma. Anmälan:  
Tfn: 0303-33 05 15 eller skepplandabibliotek@ale.se.

SEPT

27
LÖRDAG

SOVA!
 Teatern Ale kulturrum, Nödinge. 

En resa genom natten för småttingar ett 
äventyr fyllt av ljud, färg och musik om vad

som kan hända på natten när man somnat. 
Om Ulla-Britt som ska sova. Men hon vill

inte. Och precis när hon ska släcka lampan flyttas 
väggarna! Rummet förändras och en drömvärld visa 
sig... Ulla-Britt gör en magisk resa genom natten där hon 
hamnar i havet, i skogen, i staden och till sist - på cirkus!
Passar åldrarna 0-3 år. Entré 50 kr. 
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En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

GÅ IN PÅ VAKNA.ALE.SE
VAKNA I SAMARBETE MED FOLKHÄLSAN, TEAM SPORTIA, STC, NORDIC 
WELLNESS, HÄLSOTEKET, FRUKT- OCH GRÖNSAKSHUSET & ALE FRITID

KAMPANJEN PÅGÅR T.O.M. 2014-12-31

ETT STORT

TACK
TILL ER SOM

RÖSTADE PÅ OSS!

PANTKNAPP 
HOS ICA KVANTUM, ALE TORG

Vill ditt företag också hjälpa 
till i det drogförebyggande 

arbetet i Ale kommun?
Kontakta Thomas Berggren på 0704-320 220 

eller thomas.berggren@ale.se

Positiv till att bygga om två av Nödinge Golfs hål för att göra plats för en ny bilväg som bland 
annat ska ansluta till Orklas planerade bostadsområde i Nödinge södra.

NÖDINGE. Orklakon-
cernens planer på 500 
nya bostäder i södra 
Nödinge ställer krav på 
infrastrukturen.

Ale kommun vill dra 
den över Backa Säteri 
Golfs hål fem och sex.

– Kompenseras vi 
bara så vi kan bygga 
nya hål är jag med på 
noterna, säger ägaren 
Ulf Runmarker.

För att göra Orklas marker 
tillgängliga och dessutom 
för att skapa en parallell väg 
till E45 i händelse av olyckor 
har Ale kommun ritat in en 

väg som går över greenen till 
hål fem. Det medför samti-
digt att hål sex inte blir an-
vändbart. Vägen ansluter till 
Backavägen.

– Jag har full förståelse 
för kommunens och Orklas 
behov. Det är klart att vi ska 
hitta en lösning på det här. 
Det finns annan mark söder 
ut som kan göras tillgänglig 
för utbyggnad av golfbanan. 
Vi ska bara komma överens 
om ansvaret och villkoren. 
Vi vill absolut hjälpa till, sä-
ger Ulf Runmarker. 

Samtidigt berättar han att 
planerna på att flytta golf-
banans driving range fort-
skrider. I veckan tog Kom-

munstyrelsen beslut om att 
detaljplanelägga området för 
bostäder. 

– Det är mycket bättre 
lämpat för bostäder såsom 
området har utvecklats. Idag 
fungerar det inte längre som 
övningsområde. Bollarna 
hamnar oftast i skogen eller 
för nära befintliga bostäder. 
Det är bättre vi tänker om 
här. I samband med exploa-
teringen av golfbanan gjor-
des stora utredningar så jag 
tror att planläggningen kan 
gå ganska snabbt, säger en 
positiv Ulf Runmarker.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nya hål när väg ska fram i Nödinge
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NÖDINGE. Orklakon-
cernens planer på 500 
nya bostäder i södra 
Nödinge ställer krav på 
infrastrukturen.

Ale kommun vill dra 
den över Backa Säteri 
Golfs hål fem och sex.

– Kompenseras vi 
bara så vi kan bygga 
nya hål är jag med på 
noterna, säger ägaren 
Ulf Runmarker.

För att göra Orklas marker 
tillgängliga och dessutom 
för att skapa en parallell väg 
till E45 i händelse av olyckor 
har Ale kommun ritat in en 

väg som går över greenen till 
hål fem. Det medför samti-
digt att hål sex inte blir an-
vändbart. Vägen ansluter till 
Backavägen.

– Jag har full förståelse 
för kommunens och Orklas 
behov. Det är klart att vi ska 
hitta en lösning på det här. 
Det finns annan mark söder 
ut som kan göras tillgänglig 
för utbyggnad av golfbanan. 
Vi ska bara komma överens 
om ansvaret och villkoren. 
Vi vill absolut hjälpa till, sä-
ger Ulf Runmarker. 

Samtidigt berättar han att 
planerna på att flytta golf-
banans driving range fort-
skrider. I veckan tog Kom-

munstyrelsen beslut om att 
detaljplanelägga området för 
bostäder. 

– Det är mycket bättre 
lämpat för bostäder såsom 
området har utvecklats. Idag 
fungerar det inte längre som 
övningsområde. Bollarna 
hamnar oftast i skogen eller 
för nära befintliga bostäder. 
Det är bättre vi tänker om 
här. I samband med exploa-
teringen av golfbanan gjor-
des stora utredningar så jag 
tror att planläggningen kan 
gå ganska snabbt, säger en 
positiv Ulf Runmarker.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nya hål när väg ska fram i Nödinge
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ACCEPTERAT PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 618 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Solhöjdsvägen 44. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 150 + 10 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 3 770 kr/
månad. EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Klorvägen 8 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 3 rok, 65,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 1 259
kvm. EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen 29.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 161 + 48 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 548 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Betesvägen 12. ALE
Peter Eriksson 0708-749450.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 112 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr/bud. TOMT 1 286 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Gunntorp 290. ALE
Peter Eriksson 0303-211048.

ALE SKEPPLANDA 2 rok, 92 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 2 075 kr/
månad. EP 118 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 8 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 56 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 3 729 kr/
månad. EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 26 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 5 538
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Älebräckevägen
26. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ALAFORS 7 rok, 117 + 48 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 4 361 kr/
månad. EP 135 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 19 e. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 3 rok, 78 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 3 709 kr/
månad. EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 21 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 1 054
kvm. EP 78 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Nytorpsvägen 1. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 90 + 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 495 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Enekullevägen 6. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NOL 5 rok, 145 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 16 september
Inbrott i Älvängen
Ett inbrott upptäcks på 
Paradisbanan i Älvängen. 
Med hjälp av en skyffel har 
okända gärningsmän bänt 
upp väggen till kiosken. En 
datorskärm, mat samt kon-
tanter tillgrips.

Onsdag 17 september
Inbrott på Nolskolan
Någon bryter upp ett fönster 
till rektorsexpeditionen på 
Nolskolan. En dator tillgrips.

Lördag 20 september
Flera bostadsinbrott
Det rapporteras om två 
villainbrott i Nol samt ett i 
Bohus.

Söndag 21 september
Bilbrand
På Rättaregårdsvägen i 
Lödöse, vid vändplanen 
för bussar, börjar en bil av 
okänd anledning att brinna.
Villainbrott i Nödinge. 
Smycken tillgrips.

Måndag 22 september
Villainbrott
Villainbrott på Bohushöjds-
vägen i Bohus. Oklart vad 
som tillgripits. 

Styrelsen för Vaknafonden 
beviljade på septembermötet 
fl era positiva ansökningar. 
Ale Brukshundsklubb erhöll 
7500 kronor till att utveck-
la sin agility-verksamhet för 
ungdomar. Med så kallade 
”prova-på-agility-kvällar” 
har många fått suget att lära 
sig mer. Nu önskar klubben 
kunna anlita instruktörer ut-
ifrån, men då krävs att fl er 
agilityhinder införskaffas. 
Det ska nu ske.

Ale Pyssel och kulturför-
ening erhöll 7500 kronor 
för en särskild satsning med 
läxhjälp. Pysselkvällarna på 
Klöverstigen är två timmar 
och tanken är att halva tiden 
nu ska ägnas åt att erbjuda 
läxhjälp för de som har be-
hov.

I Bohus har idrottsfören-
ingens bordtennissektion fått 
nytt liv och behovet av nya 
bord, material och matchtrö-
jor är stort för att ungdom-
sverksamheten ska kunna 
vidareutvecklas. Bohus IF 
beviljades 10 000 kronor i 
verksamhetsbidrag för att 
sätta bordtennisen på kartan 
i Ale igen!

Bidrag ur 
Vaknafonden

SYNS DU INTE – VI HJÄLPER DIG!
Digitala eller tryckta medier?
Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
Hemsida eller kundtidning?

alekuriren.se • 0303-74 99 40 – Vi syns!
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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 16 september
Inbrott i Älvängen
Ett inbrott upptäcks på 
Paradisbanan i Älvängen. 
Med hjälp av en skyffel har 
okända gärningsmän bänt 
upp väggen till kiosken. En 
datorskärm, mat samt kon-
tanter tillgrips.

Onsdag 17 september
Inbrott på Nolskolan
Någon bryter upp ett fönster 
till rektorsexpeditionen på 
Nolskolan. En dator tillgrips.

Lördag 20 september
Flera bostadsinbrott
Det rapporteras om två 
villainbrott i Nol samt ett i 
Bohus.

Söndag 21 september
Bilbrand
På Rättaregårdsvägen i 
Lödöse, vid vändplanen 
för bussar, börjar en bil av 
okänd anledning att brinna.
Villainbrott i Nödinge. 
Smycken tillgrips.

Måndag 22 september
Villainbrott
Villainbrott på Bohushöjds-
vägen i Bohus. Oklart vad 
som tillgripits. 

Styrelsen för Vaknafonden 
beviljade på septembermötet 
fl era positiva ansökningar. 
Ale Brukshundsklubb erhöll 
7500 kronor till att utveck-
la sin agility-verksamhet för 
ungdomar. Med så kallade 
”prova-på-agility-kvällar” 
har många fått suget att lära 
sig mer. Nu önskar klubben 
kunna anlita instruktörer ut-
ifrån, men då krävs att fl er 
agilityhinder införskaffas. 
Det ska nu ske.

Ale Pyssel och kulturför-
ening erhöll 7500 kronor 
för en särskild satsning med 
läxhjälp. Pysselkvällarna på 
Klöverstigen är två timmar 
och tanken är att halva tiden 
nu ska ägnas åt att erbjuda 
läxhjälp för de som har be-
hov.

I Bohus har idrottsfören-
ingens bordtennissektion fått 
nytt liv och behovet av nya 
bord, material och matchtrö-
jor är stort för att ungdom-
sverksamheten ska kunna 
vidareutvecklas. Bohus IF 
beviljades 10 000 kronor i 
verksamhetsbidrag för att 
sätta bordtennisen på kartan 
i Ale igen!

Bidrag ur 
Vaknafonden

SYNS DU INTE – VI HJÄLPER DIG!
Digitala eller tryckta medier?
Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
Hemsida eller kundtidning?

alekuriren.se • 0303-74 99 40 – Vi syns!

Nu ger vi 200.000 bilister chansen att åka
gratis i två veckor. Håll utkik i brevlådan.

KÄNT 

FRÅN 

TV 
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Fortsatt succé
för Madenbussen
ÄLVÄNGEN. Madenbus-
sen har förenklat resan 
till och från Älvängens 
resecentrum för boende 
i främst Maden och Olof 
Persgården. 

Antalet glada resenä-
rer lär bli ännu fl er när  
höstkylan träder in.

En månad efter premiären 
skrider Madenbussen stolt 
fram. Redan från början 
var bussen som rullar mel-
lan Älvängens resecentrum 
och Älvängens bibliotek ett 
uppskattat tillskott för de 
boende som har lite läng-
re avstånd till pendeltåget. 
Markus Lissjanis är en av 
de fem busschaufförer som 
kör Madenbussen. Enligt 
honom är turen en klar succé 
och alla han pratat med har 
varit positiva.

– Det enda de klagar på 
är att det går för få turer. 
Många vill till exempel att vi 
ska börja köra lite tidigare, 
berättar han.

– Detta är den trevligaste 
linjen! Människor är glada 
att de slipper gå och för att 
det är gratis att åka med, så-
klart. Nu har fl er ungdomar 
börjat hitta hit också och för-
stått hur bra det är.

När nu kylan och regnet 
står för dörren kan intresset 
för Madenbussen inte annat 
än växa.

– Jag är glad för de som 
bor här, som har fått möj-
ligheten att åka med bussen. 
Det är mycket uppför och så 
fi nns det personer som har 
svårt att gå till exempel. För 
dem är detta perfekt. Har 
man mycket att bära är det 
också bra. Och så spar man 
tid, säger Markus Lissjanis.

Syftet med Madenbussen 
är att få fl er av de boende 

att välja kollektivtrafi ken, 
istället för att ta egen bil. 
Ekipaget rullar förmiddagar 
och eftermiddagar måndag 
till fredag och rymmer i nu-
läget 16 sittande passagerare 
och en barnvagn eller rull-
stol. Den nuvarande bussen 
är dock bara tillfällig. Planen 
är att turen ska trafi keras av 
en elbuss som försenats och 
nu spås komma i början av 
november.

– Det är ett stort tryck på 
elbussar ute i världen och det 
har gjort att det svårt, säger 
Annika Friberg som är an-
svarig för planeringen av 
kollektivtrafi ken i Ale. 

Elbussen hade tidigare 
rapporterats anlända i slu-
tet av oktober, men ska nu 
delta i persontrafi ksmässan i 
Stockholm 28 till 30 oktober.

– Den är ganska speciell 
eftersom den är en så kallad 
ren elbuss. Andra elbussar 
är inte bara eldrivna, men 
denna är det. Jag tror att vi 
kommer att bli först i Sveri-
ge med detta, säger Annika 
Friberg.

Tanken är att elbussen 
lätt och tyst ska kunna ta sig 
genom bostadsområdet utan 
att störa. Den nya bussen 
kommer att ha 21 sittplatser, 
en rullstolsplats och dessut-
om plats för stående passa-
gerare. 

– Ibland har det varit så 
många som vill med att alla 
inte har fått plats. Det är trå-
kigt när inte alla kan komma 
med samtidigt, säger Markus 
Lissjanis.

– Det går från inget till 
knökfullt och det lär ju bli 
mer när det blir kallt och 
slaskigt.

SOFIA KARLSSON

Hur har Maden-
bussen påverkat 
ditt resande?

Åsa Jonasson, Älvängen
– Den har gjort att jag slip-
per vänta här nere så länge. 
Innan tog jag 411 men den 
är inte anpassad till tågen 
på samma sätt.

Emma Svärd, Älvängen
– Den underlättar när jag 
ska hem. Jag kan ta den 
här bussen istället för att 
behöva gå.

Stefan Tidlund, Älvängen

– Det går snabbare nu. I 
alla fall till Trollhättan. Hem 
går det inte lika snabbt. 
Bussen är anpassad efter 
Göteborgståget och inte till 
Trollhättetåget. Innan gick 
jag, så det behöver jag ju 
inte göra nu.

En oväntad ökning av kommu-
nens barn fi ck Ales förskolor att 
plötsligt fyllas. 

De tidigare köfria förskolorna 
stod under sommaren inför ett 
dilemma.

Barnen blir allt fl er i Ale kommun. Vad 
som verkade vara en lugn situation ut-
vecklades över sommaren till platsbrist 
på kommunens förskolor.

– De små barnen har bara ramlat 
in i vår förskolekö, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Elena Fridfelt.

Den oväntade ökningen berodde på 
en tillväxtprognos som slagit fel. 

– Prognoserna tidigare år har stämt 
på totalen, men i år gjorde den inte det, 
förklarar Elena Fridfelt.

– Vi kommer att se närmare på om 
tillväxtprognosen är tillräcklig eller om 
vi behöver leta efter ett vassare verktyg 
framöver.

Kön till Ales förskolor kommer inte 
att bli långvarig. Tillfälliga lösningar 
i form av paviljoner ska sättas upp så 
snart det är möjligt.

– Vi kollar just nu på hur många till-
fälliga förskoleavdelningar som behövs 
och kommer sedan att bedöma hur 
många nya lärare som behöver anställas 
till dessa, säger Elena Fridfelt.

– Alla barn kommer att få en plats på 
sin egen ort.

SOFIA KARLSSON

Oväntad kö till förskolan i Ale

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

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Markus Lissjanis har kört Madenbussen sedan starten för ungefär en månad sedan. Han tycker att 
projektet är lyckat och tror att det kommer att bli en ännu större succé framöver.
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Antalet glada resenä-
rer lär bli ännu fl er när  
höstkylan träder in.

En månad efter premiären 
skrider Madenbussen stolt 
fram. Redan från början 
var bussen som rullar mel-
lan Älvängens resecentrum 
och Älvängens bibliotek ett 
uppskattat tillskott för de 
boende som har lite läng-
re avstånd till pendeltåget. 
Markus Lissjanis är en av 
de fem busschaufförer som 
kör Madenbussen. Enligt 
honom är turen en klar succé 
och alla han pratat med har 
varit positiva.

– Det enda de klagar på 
är att det går för få turer. 
Många vill till exempel att vi 
ska börja köra lite tidigare, 
berättar han.

– Detta är den trevligaste 
linjen! Människor är glada 
att de slipper gå och för att 
det är gratis att åka med, så-
klart. Nu har fl er ungdomar 
börjat hitta hit också och för-
stått hur bra det är.

När nu kylan och regnet 
står för dörren kan intresset 
för Madenbussen inte annat 
än växa.

– Jag är glad för de som 
bor här, som har fått möj-
ligheten att åka med bussen. 
Det är mycket uppför och så 
fi nns det personer som har 
svårt att gå till exempel. För 
dem är detta perfekt. Har 
man mycket att bära är det 
också bra. Och så spar man 
tid, säger Markus Lissjanis.

Syftet med Madenbussen 
är att få fl er av de boende 

att välja kollektivtrafi ken, 
istället för att ta egen bil. 
Ekipaget rullar förmiddagar 
och eftermiddagar måndag 
till fredag och rymmer i nu-
läget 16 sittande passagerare 
och en barnvagn eller rull-
stol. Den nuvarande bussen 
är dock bara tillfällig. Planen 
är att turen ska trafi keras av 
en elbuss som försenats och 
nu spås komma i början av 
november.

– Det är ett stort tryck på 
elbussar ute i världen och det 
har gjort att det svårt, säger 
Annika Friberg som är an-
svarig för planeringen av 
kollektivtrafi ken i Ale. 

Elbussen hade tidigare 
rapporterats anlända i slu-
tet av oktober, men ska nu 
delta i persontrafi ksmässan i 
Stockholm 28 till 30 oktober.

– Den är ganska speciell 
eftersom den är en så kallad 
ren elbuss. Andra elbussar 
är inte bara eldrivna, men 
denna är det. Jag tror att vi 
kommer att bli först i Sveri-
ge med detta, säger Annika 
Friberg.

Tanken är att elbussen 
lätt och tyst ska kunna ta sig 
genom bostadsområdet utan 
att störa. Den nya bussen 
kommer att ha 21 sittplatser, 
en rullstolsplats och dessut-
om plats för stående passa-
gerare. 

– Ibland har det varit så 
många som vill med att alla 
inte har fått plats. Det är trå-
kigt när inte alla kan komma 
med samtidigt, säger Markus 
Lissjanis.

– Det går från inget till 
knökfullt och det lär ju bli 
mer när det blir kallt och 
slaskigt.

SOFIA KARLSSON

Hur har Maden-
bussen påverkat 
ditt resande?

Åsa Jonasson, Älvängen
– Den har gjort att jag slip-
per vänta här nere så länge. 
Innan tog jag 411 men den 
är inte anpassad till tågen 
på samma sätt.

Emma Svärd, Älvängen
– Den underlättar när jag 
ska hem. Jag kan ta den 
här bussen istället för att 
behöva gå.

Stefan Tidlund, Älvängen

– Det går snabbare nu. I 
alla fall till Trollhättan. Hem 
går det inte lika snabbt. 
Bussen är anpassad efter 
Göteborgståget och inte till 
Trollhättetåget. Innan gick 
jag, så det behöver jag ju 
inte göra nu.

En oväntad ökning av kommu-
nens barn fi ck Ales förskolor att 
plötsligt fyllas. 

De tidigare köfria förskolorna 
stod under sommaren inför ett 
dilemma.

Barnen blir allt fl er i Ale kommun. Vad 
som verkade vara en lugn situation ut-
vecklades över sommaren till platsbrist 
på kommunens förskolor.

– De små barnen har bara ramlat 
in i vår förskolekö, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Elena Fridfelt.

Den oväntade ökningen berodde på 
en tillväxtprognos som slagit fel. 

– Prognoserna tidigare år har stämt 
på totalen, men i år gjorde den inte det, 
förklarar Elena Fridfelt.

– Vi kommer att se närmare på om 
tillväxtprognosen är tillräcklig eller om 
vi behöver leta efter ett vassare verktyg 
framöver.

Kön till Ales förskolor kommer inte 
att bli långvarig. Tillfälliga lösningar 
i form av paviljoner ska sättas upp så 
snart det är möjligt.

– Vi kollar just nu på hur många till-
fälliga förskoleavdelningar som behövs 
och kommer sedan att bedöma hur 
många nya lärare som behöver anställas 
till dessa, säger Elena Fridfelt.

– Alla barn kommer att få en plats på 
sin egen ort.

SOFIA KARLSSON

Oväntad kö till förskolan i Ale

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

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Markus Lissjanis har kört Madenbussen sedan starten för ungefär en månad sedan. Han tycker att 
projektet är lyckat och tror att det kommer att bli en ännu större succé framöver.
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NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2, TEL 0303-74 60 05
nordicwellness.se

ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!träna utan bindningstid!

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

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

SILVER 279 KR / MÅN

SILVER+ 299 KR / MÅN

ALAFORS. Det har blivit 
hög tid att anmäla sig 
till Ale Lucia.

Sista ansökningsdag 
är nu på fredag.

Ahlafors IF:s lucia-
kommitté har fått en 
ny konstellation där 
Stina Johansson, Malin 
Haarala och Erica Er-
iksson kommer att leda 
sångövningarna.

De rutinerade ”lussemam-
morna” Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson har 
i år fått sällskap av en trio 
unga tjejer i Stina Johansson, 
Malin Haarala och Erica Er-
iksson. Trion ska leda repeti-
tionerna i Alafors före detta 
församlingshem samtidigt 
som Gunilla och Maj-Lis 
fortsätter att ha hand om det 
administrativa arbetet med 
planering och bokning av 
Ale Lucia.

Hur kommer det mär-
kas att Ni har tagit över 
ansvaret för Ale Lucia? 

– Det kommer att märkas 
främst när det gäller det mu-
sikaliska. Då i form av nya 
låtval och nya arrangemang. 
Vi vill sätta vår egen prägel 
på Ale Lucia, säger Malin.  

Varför ska man söka till 
Ale Lucia?

– Ale Lucia är en rolig er-
farenhet, det är något man 
gör en gång och en upplevel-

se du tar med dig under en 
lång tid. Alla tjejer man lär 
känna och alla minnen som 
bildas följer ju med dig oav-
sett om du vinner eller inte, 
säger Stina. 

– Det låter lite som en 
klyscha men det är faktiskt 
sant. Man lär känna nya tje-
jer och har det riktigt roligt 
ihop. Man får chansen att 
utveckla sin sång- och scen-
närvaro samtidigt som man 
släpper loss och har roligt, 
inflikar Malin.

Vem får söka till Ale 
Lucia?

– I år är det alla tjejer med 
sångintresse som är födda 
-98 eller tidigare.

Berätta om era egna 
upplevelser från Ale 
Lucia?

– Mina upplevelser är 
enbart positiva. Jag hade 
otroligt kul. Det var några 
intensiva veckor då det var 
ganska mycket att plugga in 
textmässigt, men det var det 
verkligen värt. Jag ångrar 
definitivt inte att jag sökte, 
säger Malin.

– Jag kommer ihåg att jag 
fick ett samtal hem om att 
jag skulle vara med på uttag-
ningen till Ale Lucia. Jag var 
ganska förvånad då jag inte 
visste att någon anmält mig. 
Året var 2009. När träning-
arna kom igång så var det 
höjdpunkten på veckan. Vi 
var ett väldigt duktigt gäng 

på sju tjejer och vi blev rik-
tigt bra vänner allihop. När 
december kom så började 
det ”på riktigt”, det var då vi 
åkte runt till olika ställen för 
att uppträda, säger Erica.

– Jag hade en väldigt bra 
upplevelse i Ale Lucia, det 
kändes som att man sjöng 
jullåtar i en evighet men vi 
hade väldigt kul under tiden. 
Jag skulle aldrig vilja ha det 
ogjort, säger Stina.

Malin du vann. Kan du 
beskriva känslan?

– Jag kommer ihåg att jag 
var chockad, men blev otro-
ligt glad. Nu handlar ju inte 
allt om att vinna, men det 

var en rolig bonus. Man har 
så roligt tillsammans att man 
glömmer av att tänka på att 
man ”tävlar”.

Kröningen har under 
flera år varit förlagd till 
Furulundsparken, blir det 
så i år också?

– Nej. I år går vi tillbaka 
till gamla dagar, kröningen 
förläggs till Medborgarhuset 
som vi är vana vid sedan ti-
digare. Luciakröningen sker 
som vanligt i samband med 
Ahlafors IF:s julmarknad, 
avslutar Stina Johansson.

JONAS ANDERSSON

MÅNGA OLIKA VILLOR OCH ETT  
OÄNDLIGT ANTAL HEM

Din lokala 

husleverantör 

sedan 1947

A-hus Kungälv 
Håkan & Yvonne 
0303-120 70
070-564 80 54 

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

Ett 30-tal SPF-are ställde ko-
san till Risveden och gick runt 
Kroksjön i strålande väder. 
Leden som är cirka 6,5 kilo-
meter är ganska kuperad men 
vandringen avlöpte väl. Owe 
Dafgård som är aktiv i Natur-
skyddsföreningen informerade 
om växtligheter. Fiskevårdsför-
eningen har uppfört vindskydd 
och Västkuststiftelsen har 
kompletterat med spänger. 

Stiftelsen har också i samar-
bete med OK Alehof tagit 
fram en ny vandringskarta över 
området. Denna pärla i Ale 
kan verkligen rekommenderas. 
Anna-Greta Singstrand som 
ansvarade för promenaden fick 
välförtjänta applåder.

Denna veckas fredags-
vandring går i Lödöse, där vi 
bestiger Tingbergs kulle.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden i strålande sol kring KroksjönKandidater sökes 
till Ale Lucia

Erica Eriksson, Stina Johansson och Malin Haarala kommer att 
hålla i sångövningarna för årets luciakandidater. Sista anmäl-
ningsdag till Ale Lucia är nu på fredag.
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SURTE. Ales närings-
livsråd inspirerades i 
måndags av Kenneth 
Agerholm.

Till sin profession är 
han egentligen jazzmu-
siker som reser jorden 
runt.

– Men jag har upp-
täckt att musiken och 
konsten kan göra stor 
nytta för kreativiteten 
i små och stora organi-
sationer, säger Kenneth 
inför föredraget.

Det blev en workshop att 
minnas för Ales näringslivs-
råd. Det är knappast varje 
dag en jazzmusiker försöker 
leda processen och dansken 
Kenneth Agerholm använ-
de fl er roliga knep för att få 
grupper att slappna av och 
hitta nya perspektiv. Bland 
annat fi ck deltagarna teckna 
av varandra under en impro-
viserad övning. Det lockade 
om inte annat fram många 
goda skratt.

– Mitt syfte är att påminna 
människor om att det är okej 
att misslyckas, att inte be-
härska allt perfekt, men ändå 
våga ta steget och utmana, 
säger Kenneth.

Han leder idag många 
processer i stora som små 

privata företag samt organi-
sationer i offentlig sektor.

– Vägen till framgång går 
genom dialog och vi måste 
bli bättre på att använda var-
andras färdigheter. En politi-
ker mår bra av att prata med 
en företagare och tvärtom. 
En hantverkare har myck-
et att lära av en kommunal 
tjänsteman och en konstnär 
kan ofta inspirera och bidra 
till kreativitet, menar Ken-
neth Agerholm.

Syftet med måndagens 
workshop för Ales närings-
livsråd var att sätta igång 
lite nya kreativa tankebanor 
kring till exempel hur nä-
ringslivsklimatet kan fortsät-
ta utvecklas.

– Var står vi idag? Vad 

händer om vi blir 100% 
bättre? Vad får det för effekt? 
ville Kenneth Agerholm att 
deltagarna funderade över.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Tel: 0702-34 35 64
Ring oss för en kostnadsfri offert/besiktning!

www.hedbomsmaleri .se

Ansvarsförsäkrade 
i Länsförsäkringar 

Övriga renoveringsbehov?
Vi utför även snickeriarbeten. Vi hjälper er 
gärna med t. ex. golv-och parkettläggning, 
nya garderober. Även kakel- och 
klinkersättning mm.

Halva arbetskostnaden med ROT
ROT-avdraget gör det billigare för privatpersoner att 

anlita en seriös målerifi rma. Efter avslutat 
arbete drar vi av 50% av arbets-

kostnaden på fakturan.

Nymålat och tapetserat 
-familjens bästa julklapp!

Passa på nu innan jul och gör det lite 

extra mysigt hemma! Fräscha upp 

vardagsrummet, sovrummet eller 

kanske köket? Vi bjuder på läckra 

papperstapeter från Borosan. 

Massor av tapeter att välja bland.

Det är faktiskt billigare än du tror!

Tapeterna bjuder vi på!

Sovrum  3900:-
Vardagsrum 5900:-

Prisexempel tapetsering
och målning av:

DELBETALA GÄRNA!

Pris inkl. material- och arbetskostnad
och ROT-avdrag.

Önskelistan

Klas Camilla

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

Missa inte
Ballonglördag

den 4 oktober
Nu även med  

Ballongloppet
Två längder/banor 1,6 km och 5 km. Man kan gå, jogga 

eller springa. Fina priser och godispåse till barnen. 
Anmälan sker på plats. Mer info i nästa veckas annons.

Jazzmusiker inspirerade 
Ales näringslivsråd

Alf Granqvist, en av medlemmarna i Ales näringslivsråd, beundrade kollegornas tecknade portträtt.

Kenneth Agerholm är föredragshållare, processledare, men också 
professionell jazzmusiker.
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NOL. Nu har du möjlig-
het till gratis kompe-
tensutveckling.

Onsdagen den 1 okto-
ber håller Britta Terling 
på Movement AB en 
lunchföreläsning i Nols 
Företagscenter.

Rubriken lyder ”Inget 
är omöjligt” och handlar 
om hur din hjärna på-
verkar och kan påver-
kas av dig själv.
Movement har fl era ben att 
stå på, men den domineran-
de verksamheten i Ale sker 
på uppdrag av Arbetsför-

medlingen i olika program.
– Vi vänder oss i första 

hand till arbetssökande och 
människor i rehabilitering, 
förklarar Britta Terling.

Den kostnadsfria föreläs-
ningen är emellertid öppen 
för alla som ser sig om efter 
nya möjligheter i livet.

– Vi diskuterar hur man 
kan bli smartare och lyckli-
gare genom att göra bättre 
val. En metod som handlar 
om förståelse för hur hjärnan 
reagerar och hur du använ-
der din kunskap på ett smart 
sätt, säger Britta Terling och 
fortsätter:

– Vi tror på människors 
egen kraft och vilja att göra 
skillnad för sig själv och på 
så sätt även för omgivning-
en. Detta är helt enkelt en 
föreläsning för alla som vill 
utforska begreppet ”Ingen-
ting är omöjligt”.

Tanken är att göra en fö-
reläsningsserie under temat: 
Att kunna göra skillnad för 
mig själv.

– Datum för resterande 
föreläsningar är dock inte 
spikade utan den informatio-
nen ber vi att få återkomma 
med, avslutar Britta Terling.

JONAS ANDERSSON

”Ingenting är omöjligt”
– Lunchföreläsning i Nol

Britta Terling på Movement AB bjuder in till lunchföreläsning i Nols Företagscenter onsdagen den 
1 oktober.
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GÖTEBORG. Göteborgar-
na har sagt sitt. 

Det blev ett rungande 
nej till trängselskatten. 

Men vad betyder det 
egentligen?

Även om vi alebor inte fi ck 
medverka i folkomröst-
ningen om trängselskatten 
i Göteborg är vi i hög grad 
påverkade. Allt fl er bosätter 
sig i Ale kommun och många 

pendlar dagligen genom be-
talstationerna runt landets 
näst största stad. 

Trots många av Göte-
borgspolitikernas positiva 
attityd och att opinionsun-
dersökningarna innan om-
röstningen alla pekade mot 
ett ja bestämde sig majori-
teten av göteborgarna förra 
söndagen för att rösta nej.

– Det här en seger för 
göteborgarna, sa Theo Pa-
paioannou, partiledare för 
Vägvalet och en stark röst 
mot trängselskatten, till GT 
förra veckan.

Visst vann nej-sidan folk-
omröstningen, men det be-
höver inte betyda att en för-
ändring verkligen kommer 
att ske.

Folkomröstningen om 
trängselskatt är enbart råd-
givande. Beslutet ligger inte 
hos folket. Faktum är att 
beslutet inte ens ligger hos 
Göteborgs stad.

– Vi äger inte frågan, 
skrev Anneli Hulthén, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Göteborg, i ett press-
meddelande. Hon syftade då 
på Göteborgs stad, som bara 
är en av de parter som Väst-
svenska paketet är en uppgö-
relse mellan. Störst av dessa 
är staten genom Trafi kver-
ket. Det är också staten som 
tar det slutgiltiga beslutet i 
frågan.

Så vad händer nu? Först 
ska fullmäktige hantera frå-
gan. Hur detta kommer 
ske är oklart, men kommer 
enligt Annelie Hulthén att 

bestämmas på oktobers full-
mäktigemöte.

– När vi vet vilken ma-
joritet det blir i staden 
får vi börja förhandla om 
det här, sa Anneli Hul-
tén till GT förra veckan.
När frågan hanterats av sta-
den skickas den vidare till 
regeringen som tar det slut-
giltiga beslutet.

Moderaterna och Soci-
aldemokraterna i Göteborg 
var innan valet överens om 
trängselskatten – att den 
skulle behållas. Redan dagar-
na efter valet hade åsikterna 
ändrats. Moderaternas Jonas 
Ransgård sa efter att röster-
na räknats att han var ”öp-
pen för tanken att göra sig av 
med trängselskatten”. Anneli 
Hulthén däremot stod fast 
vid sina åsikter.

– Som parti står vi upp för 
det Västsvenska paketet. Det 
betyder hela paketet, sa hon 
till GT.

Göteborgs stad och re-
geringen kan helt enkelt 
välja att strunta i resultatet 
av folkomröstningen. Men 
frågan är om omröstningens 
nej verkligen kan ignoreras 
utan att ilskan blir allt för 
stor. Om de istället följer 
folkets nej väntar en tid av 
funderingar, framläggande 
av nya idéer och förhand-
lingar med alla inblandade 
parterna. Hur Västsvenska 
paketet ska kunna fi nansieras 
utan trängselskatt är det idag 
ingen som vet.  

SOFIA KARLSSON

VÄSTSVENSKA
PAKETET

Syftar till att minska an-
delen biltrafi k i Göteborgs 
innerstad. Man vill utöka de 
kollektiva transportmedlen 
och förenkla längre resor.
Ett samarbete mellan Tra-
fi kverket, Göteborgs stad, 
Västra Götalandsregionen, 
Region Halland, Västtrafi k 
och Göteborgsregionens 
kommunalförbund.
Paketet förväntas kosta 34 
miljarder, varav 14 miljar-
der är tänkt att komma från 
trängselskatten.

Ett nej är inte alltid ett nej

BASIC PUFFER 399:-
Rost, svart, marin

DAMJACKOR

VID KÖP AV EN 
SEBAGOJACKA  

MEDFÖLJER EN 
HALSDUK UTAN 

EXTRA KOSTAND

JACKDAGAR

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12 



SURTE. Ales närings-
livsråd inspirerades i 
måndags av Kenneth 
Agerholm.

Till sin profession är 
han egentligen jazzmu-
siker som reser jorden 
runt.

– Men jag har upp-
täckt att musiken och 
konsten kan göra stor 
nytta för kreativiteten 
i små och stora organi-
sationer, säger Kenneth 
inför föredraget.

Det blev en workshop att 
minnas för Ales näringslivs-
råd. Det är knappast varje 
dag en jazzmusiker försöker 
leda processen och dansken 
Kenneth Agerholm använ-
de fl er roliga knep för att få 
grupper att slappna av och 
hitta nya perspektiv. Bland 
annat fi ck deltagarna teckna 
av varandra under en impro-
viserad övning. Det lockade 
om inte annat fram många 
goda skratt.

– Mitt syfte är att påminna 
människor om att det är okej 
att misslyckas, att inte be-
härska allt perfekt, men ändå 
våga ta steget och utmana, 
säger Kenneth.

Han leder idag många 
processer i stora som små 

privata företag samt organi-
sationer i offentlig sektor.

– Vägen till framgång går 
genom dialog och vi måste 
bli bättre på att använda var-
andras färdigheter. En politi-
ker mår bra av att prata med 
en företagare och tvärtom. 
En hantverkare har myck-
et att lära av en kommunal 
tjänsteman och en konstnär 
kan ofta inspirera och bidra 
till kreativitet, menar Ken-
neth Agerholm.

Syftet med måndagens 
workshop för Ales närings-
livsråd var att sätta igång 
lite nya kreativa tankebanor 
kring till exempel hur nä-
ringslivsklimatet kan fortsät-
ta utvecklas.

– Var står vi idag? Vad 

händer om vi blir 100% 
bättre? Vad får det för effekt? 
ville Kenneth Agerholm att 
deltagarna funderade över.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Tel: 0702-34 35 64
Ring oss för en kostnadsfri offert/besiktning!

www.hedbomsmaleri .se

Ansvarsförsäkrade 
i Länsförsäkringar 

Övriga renoveringsbehov?
Vi utför även snickeriarbeten. Vi hjälper er 
gärna med t. ex. golv-och parkettläggning, 
nya garderober. Även kakel- och 
klinkersättning mm.

Halva arbetskostnaden med ROT
ROT-avdraget gör det billigare för privatpersoner att 

anlita en seriös målerifi rma. Efter avslutat 
arbete drar vi av 50% av arbets-

kostnaden på fakturan.

Nymålat och tapetserat 
-familjens bästa julklapp!

Passa på nu innan jul och gör det lite 

extra mysigt hemma! Fräscha upp 

vardagsrummet, sovrummet eller 

kanske köket? Vi bjuder på läckra 

papperstapeter från Borosan. 

Massor av tapeter att välja bland.

Det är faktiskt billigare än du tror!

Tapeterna bjuder vi på!

Sovrum  3900:-
Vardagsrum 5900:-

Prisexempel tapetsering
och målning av:

DELBETALA GÄRNA!

Pris inkl. material- och arbetskostnad
och ROT-avdrag.

Önskelistan

Klas Camilla

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

Missa inte
Ballonglördag

den 4 oktober
Nu även med  

Ballongloppet
Två längder/banor 1,6 km och 5 km. Man kan gå, jogga 

eller springa. Fina priser och godispåse till barnen. 
Anmälan sker på plats. Mer info i nästa veckas annons.

Jazzmusiker inspirerade 
Ales näringslivsråd

Alf Granqvist, en av medlemmarna i Ales näringslivsråd, beundrade kollegornas tecknade portträtt.

Kenneth Agerholm är föredragshållare, processledare, men också 
professionell jazzmusiker.
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NOL. Nu har du möjlig-
het till gratis kompe-
tensutveckling.

Onsdagen den 1 okto-
ber håller Britta Terling 
på Movement AB en 
lunchföreläsning i Nols 
Företagscenter.

Rubriken lyder ”Inget 
är omöjligt” och handlar 
om hur din hjärna på-
verkar och kan påver-
kas av dig själv.
Movement har fl era ben att 
stå på, men den domineran-
de verksamheten i Ale sker 
på uppdrag av Arbetsför-

medlingen i olika program.
– Vi vänder oss i första 

hand till arbetssökande och 
människor i rehabilitering, 
förklarar Britta Terling.

Den kostnadsfria föreläs-
ningen är emellertid öppen 
för alla som ser sig om efter 
nya möjligheter i livet.

– Vi diskuterar hur man 
kan bli smartare och lyckli-
gare genom att göra bättre 
val. En metod som handlar 
om förståelse för hur hjärnan 
reagerar och hur du använ-
der din kunskap på ett smart 
sätt, säger Britta Terling och 
fortsätter:

– Vi tror på människors 
egen kraft och vilja att göra 
skillnad för sig själv och på 
så sätt även för omgivning-
en. Detta är helt enkelt en 
föreläsning för alla som vill 
utforska begreppet ”Ingen-
ting är omöjligt”.

Tanken är att göra en fö-
reläsningsserie under temat: 
Att kunna göra skillnad för 
mig själv.

– Datum för resterande 
föreläsningar är dock inte 
spikade utan den informatio-
nen ber vi att få återkomma 
med, avslutar Britta Terling.

JONAS ANDERSSON

”Ingenting är omöjligt”
– Lunchföreläsning i Nol

Britta Terling på Movement AB bjuder in till lunchföreläsning i Nols Företagscenter onsdagen den 
1 oktober.
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GÖTEBORG. Göteborgar-
na har sagt sitt. 

Det blev ett rungande 
nej till trängselskatten. 

Men vad betyder det 
egentligen?

Även om vi alebor inte fi ck 
medverka i folkomröst-
ningen om trängselskatten 
i Göteborg är vi i hög grad 
påverkade. Allt fl er bosätter 
sig i Ale kommun och många 

pendlar dagligen genom be-
talstationerna runt landets 
näst största stad. 

Trots många av Göte-
borgspolitikernas positiva 
attityd och att opinionsun-
dersökningarna innan om-
röstningen alla pekade mot 
ett ja bestämde sig majori-
teten av göteborgarna förra 
söndagen för att rösta nej.

– Det här en seger för 
göteborgarna, sa Theo Pa-
paioannou, partiledare för 
Vägvalet och en stark röst 
mot trängselskatten, till GT 
förra veckan.

Visst vann nej-sidan folk-
omröstningen, men det be-
höver inte betyda att en för-
ändring verkligen kommer 
att ske.

Folkomröstningen om 
trängselskatt är enbart råd-
givande. Beslutet ligger inte 
hos folket. Faktum är att 
beslutet inte ens ligger hos 
Göteborgs stad.

– Vi äger inte frågan, 
skrev Anneli Hulthén, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Göteborg, i ett press-
meddelande. Hon syftade då 
på Göteborgs stad, som bara 
är en av de parter som Väst-
svenska paketet är en uppgö-
relse mellan. Störst av dessa 
är staten genom Trafi kver-
ket. Det är också staten som 
tar det slutgiltiga beslutet i 
frågan.

Så vad händer nu? Först 
ska fullmäktige hantera frå-
gan. Hur detta kommer 
ske är oklart, men kommer 
enligt Annelie Hulthén att 

bestämmas på oktobers full-
mäktigemöte.

– När vi vet vilken ma-
joritet det blir i staden 
får vi börja förhandla om 
det här, sa Anneli Hul-
tén till GT förra veckan.
När frågan hanterats av sta-
den skickas den vidare till 
regeringen som tar det slut-
giltiga beslutet.

Moderaterna och Soci-
aldemokraterna i Göteborg 
var innan valet överens om 
trängselskatten – att den 
skulle behållas. Redan dagar-
na efter valet hade åsikterna 
ändrats. Moderaternas Jonas 
Ransgård sa efter att röster-
na räknats att han var ”öp-
pen för tanken att göra sig av 
med trängselskatten”. Anneli 
Hulthén däremot stod fast 
vid sina åsikter.

– Som parti står vi upp för 
det Västsvenska paketet. Det 
betyder hela paketet, sa hon 
till GT.

Göteborgs stad och re-
geringen kan helt enkelt 
välja att strunta i resultatet 
av folkomröstningen. Men 
frågan är om omröstningens 
nej verkligen kan ignoreras 
utan att ilskan blir allt för 
stor. Om de istället följer 
folkets nej väntar en tid av 
funderingar, framläggande 
av nya idéer och förhand-
lingar med alla inblandade 
parterna. Hur Västsvenska 
paketet ska kunna fi nansieras 
utan trängselskatt är det idag 
ingen som vet.  

SOFIA KARLSSON

VÄSTSVENSKA
PAKETET

Syftar till att minska an-
delen biltrafi k i Göteborgs 
innerstad. Man vill utöka de 
kollektiva transportmedlen 
och förenkla längre resor.
Ett samarbete mellan Tra-
fi kverket, Göteborgs stad, 
Västra Götalandsregionen, 
Region Halland, Västtrafi k 
och Göteborgsregionens 
kommunalförbund.
Paketet förväntas kosta 34 
miljarder, varav 14 miljar-
der är tänkt att komma från 
trängselskatten.

Ett nej är inte alltid ett nej

BASIC PUFFER 399:-
Rost, svart, marin

DAMJACKOR

VID KÖP AV EN 
SEBAGOJACKA  

MEDFÖLJER EN 
HALSDUK UTAN 

EXTRA KOSTAND

JACKDAGAR

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12 
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Det är vi
som är
Axelssons!

Grymt snyggt funkishus med 
låg driftskostnad!

På bara 25 min med bil från Göteborg når du detta fantastiska funkishus i 2 plan plus 
källare. Nyrenoverat, bl a kök och badrum. Högt läge i trevliga Nygård, 2 km från nya 
45:an och pendeltåget. Dessutom låga driftskostnader. Stort garage med inredningsbar 
övervåning. Trädgård som lämpar sig väl för egna odlingar. 106+67 kvm.

Välplanerat med riktigt  
bra läge!

Vi har glädjen att presentera detta optimalt planerade radhus i centrala Lödöse! Huset 
har ett av områdets bästa lägen med altan i söderläge och baksida mot skog och 
bergsparti. Huset är genomgående i gott skick och är perfekt för barnfamiljen med hela 
fyra st rejäla sovrum. Garage och förråd. Välkommen på visning! 134 kvm.

Pris 1.980.000:- som utgångspris. 
Visas 25/9. Skaven 133.

 Pris 1.395.000:- som utgångspris. 
Visas 24/9. S:ta Marias väg 4.

 

Nygå
rd

Lödöse

22 års väntan snart över – nya Solgården tar form
ALAFORS. Efter 22 års 
långbänk förverkligar 
nu Svenska Stenhus bo-
stadsområdet Solgården 
i Alafors.

55 nya lägenheter 
byggs i fyra separata 
fastigheter.

De första 13 hyresrät-
terna är infl yttningskla-
ra i februari nästa år.

Finanskrisen i början av 
1990-talet skördade många 
offer och strandade framför 
allt en stor mängd bygg-
projekt. Ett av dem var Sol-
gården i Alafors. 1992 var 
bygglovet klart och egent-
ligen var det bara att sätta 
spaden i marken när räntan 
for iväg. Sedan dess har pro-
jektet fått vänta på sitt ge-
nomförande, men nu går det 
undan.

– Vi följer planen och 
allt går som det ska. När vi 
är klara med första huset är 

tanken att gubbarna bara går 
vidare till nästa etapp, säger 
byggherre, Emris Olsson.

Det mesta sker med egen 
personal, men självklart sys-
selsätts även många unde-
rentreprenörer.

Gynnar lokalt
– Vi försöker gynna de lo-
kala företagarna. Det är inte 
många utifrån och det känns 
väldigt roligt, menar Emris.

Samtliga 55 lägenheter 
byggs som hyresrätter, ett 
koncept Svenska Stenhus 

inte vill släppa.
– Bostadsrätter är för de 

som vill tjäna snabba peng-
ar. Vi har en annan idé och 
vill förvalta beståndet. Med 
tiden blir det lönsamt, men 
inledningsvis blir det alltid 
dyrare än förväntat, erkän-
ner Emris.

De 13 första nya lägen-
heterna är tvåor, treor och 
fyror. Totalt med de redan 
befi ntliga lägenheterna kom-
mer Solgården att inrymma 
78 lägenheter. Sista spiken 
beräknas slås i 2017.

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

På väg upp för nya Solgården. De 13 första lägenheterna ska 
vara klara i februari 2015. Nathalie Wilhelmsson är något så 
ovanligt som en kvinnlig målare, något Emris Olsson är stolt 
över.

Så ska det kompletta området se ut när Svenska 
Stenhus är färdiga. 2017 ska 55 nya lägenheter vara 
färdiga, men redan i vinter är de 13 första klara.

Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Priserna gäller t o m v. 39 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

det lönar sig
bra priser på vardagsvaror

MEDELHAVSBRÖD
Dahls 600g. Jfr. pris 16,67/kg.

Ord. pris 24,95/st.
Du sparar 14,95:-

/st

KYCKLINGFILÉ
Kronfågel. 1 kg. Fryst.

Jfr. pris 59,00/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

/st

PAP
ICA Holland. 400 g. Klass 1.

GRÄSENE 
HUSHÅLLSOST

Gäsene hushållsost 2,2 kg, 
26%. Ord.pris 82,95/kg. 

/kg
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Ballonger 
till barnen

SMINK OCH
PARFYM

15 AR PA  ALE TORG

VI BJUDER PA KAKA, 
KAFFE OCH SAFT!

ERBJUDANET GÄLLER 
25–27 SEPT 2014

VÄLKOMNA ÖNSKAR KICKI OCH ANNIKA

Responsen från Er kunder har  
varit fantastisk. Vi tänker fortsätta  
utveckla Ales enda livsstilsbutik.

Jubileumskväll  
Unika erbjudanden, bubbel, tilltugg och 
andra överraskningar. Boka Din plats via 
e-post eller telefon! 0735-45 66 53
pernillafagerholm@hotmail.com
(Begränsat antal platser)

ONSDAG 1 OKTOBER KL 19-21

Nu firar vi 1år på Ale Torg!

Varmt välkommen
/ Helen och Pernilla

SNURRA FRAM  
DIN RABATT PÅ 
JUBILEUMS-
HJULET
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Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Ananda Thai Take Away • Blomsterriket • Café Tant Rut • Cederleüfs & Svenheimers 
Dressmann • Drömhuset • Hälsoteket • Handelsbanken • Havspalatset • ICA Kvantum 
Kicks • Klippstudion • Klockmaster • Kronans Apotek • Länsförsäkringar Bank 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling • Lidl • Limit • Lindex • Nille Nols Färg 
Pfagers Ljuva Hem • Pizzeria Bella Mia • Smycka • STC 
Svensk Fastighetsförmedling • Systembolaget • Team Sportia 
Top Sushi • XLNT • ZooNet

DDDDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGGEEEEEEEEENNNNNNNNNSSSSSSSSS LLLLLLLLLUUUUUUUUUNNNNNNNNNCCCCCCCCCHHHHHHHHH DDDDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGGEEEEEEEEENNNNNNNNNSSSSSSSSS KKKKKKKKKAAAAAAAAAKKKKKKKKKAAAAAAAAA

Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

 kr  kr
Måndag-fredag

Inklusive dricka och kaffe,
serveras mellan 11-14

ALE TORG, telefon 0303-972 76

Säg ja i din egen stil.

LJUNG

Gröna växter 
25% rabatt!
ROSTRÄD

Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv 
TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är  
anpassat för hö- och vänsterhänta.

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

Hösterbjudanden i butiken

2 par enkelslipade 

Ett par vita och ett par solglasögon endast 1875:- 

Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  (lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14
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ÄLVÄNGEN. Tisdagen 
förra veckan slogs 
portarna till Helenas 
Massageterapi i Älväng-
en upp. 

Trots att företaget är 
nyöppnat är massage 
däremot inget nytt för 
Helena Normén-Smålän-
ning. 

Hennes intresse för 
hälsa fanns redan på 
gymnasietiden.

Att Helena Normén-Små-
länning brinner för massage 
råder det inga tvivel om. Det 
är med stor entusiasm hon 
förkl arar om triggerpunkter, 
bindvävsmassage och hur 
stress påverkar kroppen ne-
gativt.

– Det är roligt att vara 
med och få någon att må 
bättre, säger hon. 

– Massage kan göra att 
man känner sig mer rör-

lig, när musklerna 
är spända kan det 
vara svårt att röra 
sig. Det ska också 
kunna hjälpa mot 
andra saker som 
förstoppning och 
mensrubbningar.

Helena är ur-
sprungligen från 
Hälsingland men 
kärleken förde hen-
ne för tre år sedan 
till Ale. I och med 
fl ytten la hon till-
fälligt ner sin mas-
sageverksamhet.

– Min man skulle 
börja plugga igen 
på äldre dar och då 
följde jag med. Nu 
är han klar och jag 
har mer tid att ta 
tag i massagen igen. 
Jag har fastnat för 
det här med hälsa. 
Jag jobbar som un-
dersköterska och 
håller på med mas-
sagen några dagar i veckan.

Helenas massageterapi er-
bjuder både klassisk massage 
och den lite hårdare bind-
vävsmassagen.

– Det är en kraftfull mas-
sageteknik utan olja som 
mjukar upp bindväven. 
Bindväv är det där vita på 
musklerna och den kan bli 
stel, förklarar Helena Nor-
mén-Smålänning.

– Förutom massage fi nns 
fl er sätt att förhöja välbe-
fi nnandet. Till exempel är 
det viktigt att träna. Många 

säger att de inte har tid att 
träna men då kan man tän-
ka mer på vardagsmotionen, 
som att ta trapporna, hop-
pa av bussen en hållplats 
tidigare eller att kratta löv.
Helena tror också att det är 
viktigt att hålla stressen bor-
ta, genom bland annat po-
sitivt tänkande och att sätta 
gränser för sig själv.

– Man får tänka att ”det 
måste jag inte göra idag” 
och sätta gränser för sig själv. 
Man ska göra sådant man 
tycker om också.

Hälsa och välmående är 
inget nyfunnet intresse utan 
fanns där redan i tonåren.

– Jag brukade massera 
kompisar och skrev mitt spe-
cialarbete på gymnasiet om 
just massage, berättar Hele-
na. 

– De jag har masserat 
tyckte det kändes bra och då 
är det ju bättre att ha en ut-
bildning.

Helena utbildade sig till 

massageterapeut för unge-
fär sju år sedan och när hon 
var klar började hon massera 
professionellt. Under hela 
sin verksamma period har 
hon aldrig varit rädd att testa 
nya sätt att möta sina kunder. 

– Förr har jag haft må 
bra-dagar och jobbat på kon-
ferenser. Men nu nöjer jag 
mig med att jobba i min stu-
dio och på olika företag.

SOFIA KARLSSON

Ny massör knådar i Älvängen

HELENA NORMÉN-
SMÅLÄNNING

Ålder: 36
Yrke: Undersköterska, mas-
sageterapeut och massör
Bor: Älvängen
Familj: Man och två barn
Aktuell: Med nyöppnad 
massagestudio i Älvängen

10 TIPS PÅ
VARDAGSMOTION

• Gå i trappor
• Fiska
• Arbeta i trädgården
• Promenera till jobbet
•  Leka med barn eller 

barnbarn
• Gå ut med hunden
• Städa
• Cykla till affären
• Tvätta bilen
• Plocka bär och svamp

Källa: hållavikten.se

Helena Normén-Smålänning har efter några års uppehåll från 
masserandet öppnat sin egen studio i Älvängen.
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I behandlingsrummet finns allt som behövs 
för en behaglig stund.

tapetnyheter
Få saker gör oss så lyckliga som 

just tapeter! Byt tapet och du 

förändrar hela  rummets karaktär. 

Våra  leverantörer är ständigt på  hugget 

och tar fram nya spännande dekorer 

och mönster. Välkommen in!

Rabatt gäller på tapeter från 
Boråstapeter (ej Borosan), Duro, 
Eco Wallpaper (ej Decorama), 
InTrade, Midbec samt Colorama. 

Erbjudande gäller t o m 11/10-14

rabatt på ett stort
urval tapeter

25%

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

Få saker gör oss så lyckliga som
just tapeter! Byt tapet och du
förändrar hela rummets karaktär.
Våra leverantörer är ständigt på hugget 
och tar fram nya spännande dekorer
och mönster. Välkommen in!

Rabatt gäller på tapeter från
Boråstapeter (ej Borosan), Duro,
Eco Wallpaper (ej Decorama),
InTrade, Midbec samt Colorama.

Erbjudande gäller t o m 11/10-14

Beställda tapeter finns i butik  
från den 3 oktober.

ALE. Sverigedemokra-
ternas Björn Lundin 
lämnar partiet.

Mediastormen blev 
för mycket.
Björn Lundin stod som num-
mer fyra på Sverigedemokra-
ternas lista till kommunvalet 
i Ale. Förra veckan valde han 
att lämna alla sina uppdrag 
i Ale och därmed sin plats i 
kommunfullmäktige, innan 
han ens tillträtt.

– Han har lämnat partiet 
på grund av sin egen säker-
het efter uthängningen i me-
dia. Det blev ohållbart, säger 
Robert Jansson, ordförande 
i SD Ale.

Lundin var sedan en tid 
under utredning av sitt par-
ti. Detta efter avslöjandet 
att han under antaget namn 
skrivit kommentarer på hat-
sajter på internet. Björn 
Lundin ska bland annat ha 
uttalat sig negativt om islam. 

– Jag försvarar inte mina 
uttalanden, men de skedde 
innan min politiska karriär, 
säger Björn Lundin.

– Kommentarerna skedde 
under en dålig period av mitt 
liv och så fort jag förstod hur 
fel jag hade slutade jag skri-
va.

Sverigedemokraterna fi ck 
i det senaste valet fem man-
dat i Ale kommun. Efter att 
Lundin lämnat partiet fl yttas 
nästa person upp på listan. 
Ny blir Håkan Sandberg 
från Nödinge.

SOFIA KARLSSON

SD-politiker 
hoppar av
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ÄLVÄNGEN. Tisdagen 
förra veckan slogs 
portarna till Helenas 
Massageterapi i Älväng-
en upp. 

Trots att företaget är 
nyöppnat är massage 
däremot inget nytt för 
Helena Normén-Smålän-
ning. 

Hennes intresse för 
hälsa fanns redan på 
gymnasietiden.

Att Helena Normén-Små-
länning brinner för massage 
råder det inga tvivel om. Det 
är med stor entusiasm hon 
förkl arar om triggerpunkter, 
bindvävsmassage och hur 
stress påverkar kroppen ne-
gativt.

– Det är roligt att vara 
med och få någon att må 
bättre, säger hon. 

– Massage kan göra att 
man känner sig mer rör-

lig, när musklerna 
är spända kan det 
vara svårt att röra 
sig. Det ska också 
kunna hjälpa mot 
andra saker som 
förstoppning och 
mensrubbningar.

Helena är ur-
sprungligen från 
Hälsingland men 
kärleken förde hen-
ne för tre år sedan 
till Ale. I och med 
fl ytten la hon till-
fälligt ner sin mas-
sageverksamhet.

– Min man skulle 
börja plugga igen 
på äldre dar och då 
följde jag med. Nu 
är han klar och jag 
har mer tid att ta 
tag i massagen igen. 
Jag har fastnat för 
det här med hälsa. 
Jag jobbar som un-
dersköterska och 
håller på med mas-
sagen några dagar i veckan.

Helenas massageterapi er-
bjuder både klassisk massage 
och den lite hårdare bind-
vävsmassagen.

– Det är en kraftfull mas-
sageteknik utan olja som 
mjukar upp bindväven. 
Bindväv är det där vita på 
musklerna och den kan bli 
stel, förklarar Helena Nor-
mén-Smålänning.

– Förutom massage fi nns 
fl er sätt att förhöja välbe-
fi nnandet. Till exempel är 
det viktigt att träna. Många 

säger att de inte har tid att 
träna men då kan man tän-
ka mer på vardagsmotionen, 
som att ta trapporna, hop-
pa av bussen en hållplats 
tidigare eller att kratta löv.
Helena tror också att det är 
viktigt att hålla stressen bor-
ta, genom bland annat po-
sitivt tänkande och att sätta 
gränser för sig själv.

– Man får tänka att ”det 
måste jag inte göra idag” 
och sätta gränser för sig själv. 
Man ska göra sådant man 
tycker om också.

Hälsa och välmående är 
inget nyfunnet intresse utan 
fanns där redan i tonåren.

– Jag brukade massera 
kompisar och skrev mitt spe-
cialarbete på gymnasiet om 
just massage, berättar Hele-
na. 

– De jag har masserat 
tyckte det kändes bra och då 
är det ju bättre att ha en ut-
bildning.

Helena utbildade sig till 

massageterapeut för unge-
fär sju år sedan och när hon 
var klar började hon massera 
professionellt. Under hela 
sin verksamma period har 
hon aldrig varit rädd att testa 
nya sätt att möta sina kunder. 

– Förr har jag haft må 
bra-dagar och jobbat på kon-
ferenser. Men nu nöjer jag 
mig med att jobba i min stu-
dio och på olika företag.

SOFIA KARLSSON

Ny massör knådar i Älvängen

HELENA NORMÉN-
SMÅLÄNNING

Ålder: 36
Yrke: Undersköterska, mas-
sageterapeut och massör
Bor: Älvängen
Familj: Man och två barn
Aktuell: Med nyöppnad 
massagestudio i Älvängen

10 TIPS PÅ
VARDAGSMOTION

• Gå i trappor
• Fiska
• Arbeta i trädgården
• Promenera till jobbet
•  Leka med barn eller 

barnbarn
• Gå ut med hunden
• Städa
• Cykla till affären
• Tvätta bilen
• Plocka bär och svamp

Källa: hållavikten.se

Helena Normén-Smålänning har efter några års uppehåll från 
masserandet öppnat sin egen studio i Älvängen.
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I behandlingsrummet finns allt som behövs 
för en behaglig stund.

tapetnyheter
Få saker gör oss så lyckliga som 

just tapeter! Byt tapet och du 

förändrar hela  rummets karaktär. 

Våra  leverantörer är ständigt på  hugget 

och tar fram nya spännande dekorer 

och mönster. Välkommen in!

Rabatt gäller på tapeter från 
Boråstapeter (ej Borosan), Duro, 
Eco Wallpaper (ej Decorama), 
InTrade, Midbec samt Colorama. 

Erbjudande gäller t o m 11/10-14

rabatt på ett stort
urval tapeter
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COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

Få saker gör oss så lyckliga som
just tapeter! Byt tapet och du
förändrar hela rummets karaktär.
Våra leverantörer är ständigt på hugget 
och tar fram nya spännande dekorer
och mönster. Välkommen in!

Rabatt gäller på tapeter från
Boråstapeter (ej Borosan), Duro,
Eco Wallpaper (ej Decorama),
InTrade, Midbec samt Colorama.

Erbjudande gäller t o m 11/10-14

Beställda tapeter finns i butik  
från den 3 oktober.

ALE. Sverigedemokra-
ternas Björn Lundin 
lämnar partiet.

Mediastormen blev 
för mycket.
Björn Lundin stod som num-
mer fyra på Sverigedemokra-
ternas lista till kommunvalet 
i Ale. Förra veckan valde han 
att lämna alla sina uppdrag 
i Ale och därmed sin plats i 
kommunfullmäktige, innan 
han ens tillträtt.

– Han har lämnat partiet 
på grund av sin egen säker-
het efter uthängningen i me-
dia. Det blev ohållbart, säger 
Robert Jansson, ordförande 
i SD Ale.

Lundin var sedan en tid 
under utredning av sitt par-
ti. Detta efter avslöjandet 
att han under antaget namn 
skrivit kommentarer på hat-
sajter på internet. Björn 
Lundin ska bland annat ha 
uttalat sig negativt om islam. 

– Jag försvarar inte mina 
uttalanden, men de skedde 
innan min politiska karriär, 
säger Björn Lundin.

– Kommentarerna skedde 
under en dålig period av mitt 
liv och så fort jag förstod hur 
fel jag hade slutade jag skri-
va.

Sverigedemokraterna fi ck 
i det senaste valet fem man-
dat i Ale kommun. Efter att 
Lundin lämnat partiet fl yttas 
nästa person upp på listan. 
Ny blir Håkan Sandberg 
från Nödinge.

SOFIA KARLSSON

SD-politiker 
hoppar av

Tips • Lotter • Nettotobak •Tidningar

Gilla oss på facebook och  
följ våra spelresultat
facebook.com/titbitsmyway

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

Handelsplats Älvängen • Tel 0303-74 62 82

Lösgodis 390
kr/hg 

vid köp av ett helt kg

MR  JohanssonsRESTAURANG

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

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

Köper du något av våra paket; Allround, Elit eller Supreme
FÅR DU LÄSGLASÖGON MED BÅGE HELT GRATIS!*

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1

Tel: 0303-746 006
Öppettider: mån-fre 10:00-19:00, lör 10:00-14:00

Kompletta 
Progressiva Glasögon

inkl. kvalitetsbåge

Kompletta 
Enkelslipade Glasögon

med båge

Från 

    1.590:-

Från 

     790:-

Vår leverantör, tyska Optovision, 
tillverkar kanske världens 
bästa glasögonglas.
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ALAFORS. Ale tar nya 
grepp för att locka 
invånare och företag till 
kommunen.

Arrangemanget Ale 
Invite ska bli Sveriges 
häftigaste snowboard- 
event med den yttersta 
världseliten på plats.

– Vi vill visa att det 
är i Ale det händer, här 
samverkar kommun, nä-
ringsliv och föreningsliv 
för att göra allt möjligt. 
Ale Invite ska bli ett bra 
exempel på det, säger 
kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

Tro det eller ej, solen sken 
och termometern visade 18 
grader. Alebacken är grön-
skande grön, men i änden 
låg ändå i måndags en rejäl 
snöhög. För en gångs skull 
hade snövännerna fuskat 
och tagit hjälp av ismakarna 

i Ale Arena. Syftet var att 
skapa rätt miljö till pressträf-
fen med snowboardåkarna 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström. 

Tillsammans med de ti-
digare landslagsåkarna ska 
Ale kommun och Aleback-
en arrangera en helt unik 
snowboardtävling den 28 
februari nästa år. Idén föddes 
i ett innovationsprojekt i Ale 
kommun, där författaren och 
poeten Henrik Wallgren 
medverkade. I projektet dis-
kuterades vad som sticker ut 
i Ale och vad som kan göras 
för att sätta kommunen på 
kartan. 

Alebacken mest unik
Deltagarna kom överens om 
att Alebacken är det mest 
unika. Henrik Wallgren är 
en av de konstnärer som 
Västra Götalandsregionen 
med hjälp av ett EU-fi nan-
sierat projekt, Tillt, försö-
ker koppla till näringslivet 
och offentlig sektor. När 
han dessutom visade sig ha 
kontakter med två av Sveri-

ges främsta snowboardåkare, 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström, låg vägen utsta-
kad.

– Vi var precis på väg 
att planera för en tävling i 
Frankrike när Henrik ring-
de. Vi tände direkt på idén 
att skapa en kombinerad 
show och tävling i Aleback-
en. Närheten till Göteborg 
med pendeltåg gör att vi 
tror på publikinvasion, säger 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström fyller i:

– Inom snowboard är alla 
vänner. Vi umgås och stöttar 
varandra. När vi skickade ut 
en förfrågan om att komma 
till Sverige och Ale för att 
förgylla en vinterfest var det 
direkt tummen upp.  

I bästa trim
Alebacken har antagit ut-
maningen att hålla backen i 
bästa trim, bygga ett 40 me-
ter långt och 10 meter högt 
hopp längst ner backen.

– Något liknande har vi 
aldrig gjort så det blir spän-
nande. Vi kommer att få 

hjälp av Kevins pappa som är 
något av en expert på områ-
det. Det kommer att krävas 
6 000 kubikmeter snö bara 
till hoppet. Det är två dygns 
produktion, säger John 
Hansson, Alebackens egen 
snöexpert som dessutom 
börjat bli spåman.

– Ja, jag är övertygad om 
en riktig vargavinter, men 

skulle jag ha fel så har vi sagt 
att 14 dagar före eventet av-
bryter vi satsningen om det 
fortfarande är grönt i backen 
och prognosen är emot oss.

Ale kommun satsar 400 
000 kronor i det som an-
ses vara en enda stor positiv 
marknadsföring.

– Alebacken lockar redan 
idag människor från hela 
Västsverige, ja från hela värl-
den emellanåt. Det är klart 

att vi ska ta vara på det och 
visa upp Ale genom detta 
skyltfönster. 10 000 åskåda-
re och ett stort massmedialt 
intresse ger oss fantastiska 
möjligheter, menar Mikael 
Berglund.

Henrik Wallgren, som 
leder och samordnar projek-
tet, är redan imponerad av 
eventet.

– Jag gillar människor och 
kommuner som vågar. Det 
här eventet hade kunnat gå 
av stapeln i Göteborg, men 
där är beslutsvägarna allde-
les för långa. Här gick det 
undan. Tjänstemän och po-
litiker var med på tåget från 
början. Nu snöt Ale Sveriges 
största snowboardsevent och 
jag hoppas det blir starten på 
en tradition.

Familjefest
Förutom en kvalifi cerad 
snowboardtävling blir hela 
dagen en stor familjefest 
med mängder av aktiviteter 
på ett jättelikt festivalom-
råde. Från en stor livescen 
kommer det att bjudas mu-

sikunderhållning, tält med 
matservering och fullt drag 
från morgon till kväll.

Kevin Bäckström och Tor 
Lundström tillhörde Sve-
riges bästa snowboardåka-
re, men lämnade landslaget 
förra året under turbulenta 
former. Kevin fi ck rubriker 
efter att ha publicerat min-
dre lämpliga bilder på soci-
ala medier och riktade se-
dan skarp kritik till ett antal 
journalister. Tor hoppade av 
landslaget för att stötta sin 
kompis. Nu har de lagt hän-
delsen bakom sig och gått 
vidare.

– Vi har växt som 
människor och mognat. Vi 
ägnar oss idag åt att fi lma 
vår åkning från världens alla 
hörn. Sex fi lmer om året läg-
ger vi ut och vi försörjer oss 
genom sponsorer som vill 
synas genom oss. I dagarna 
kom vi hem från Chile så för 
oss har säsongen redan star-
tat och tävlingen i Alebacken 
blir en av årets höjdare, säger 
de båda 21-åriga snowboard-
fantomerna.

Vinterfest med
världseliten!
– Snowboard av bästa klass ska sätta Ale på kartan

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

Entusiastiska inför årets stora vinter- och familjefest i Alebacken som kommer att locka världseliten i snowboard. Från vänster ses: Lisa Esberg, biträdande näringslivschef, John Hansson, Alebacken, 
Henrik Wallgren, konstnärlig projektledare, Kevin Bäckström, snowboardåkare, Tor Lundström, snowboardåkare, Mikael Berglund, kommunalråd och Jan Rhodén, ordförande Alebacken.

Inom snow-
board är alla 
vänner. 
Vi umgås och 

stöttar varandra.
TOR LUNDSTRÖM

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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ALAFORS. Ale tar nya 
grepp för att locka 
invånare och företag till 
kommunen.

Arrangemanget Ale 
Invite ska bli Sveriges 
häftigaste snowboard- 
event med den yttersta 
världseliten på plats.

– Vi vill visa att det 
är i Ale det händer, här 
samverkar kommun, nä-
ringsliv och föreningsliv 
för att göra allt möjligt. 
Ale Invite ska bli ett bra 
exempel på det, säger 
kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

Tro det eller ej, solen sken 
och termometern visade 18 
grader. Alebacken är grön-
skande grön, men i änden 
låg ändå i måndags en rejäl 
snöhög. För en gångs skull 
hade snövännerna fuskat 
och tagit hjälp av ismakarna 

i Ale Arena. Syftet var att 
skapa rätt miljö till pressträf-
fen med snowboardåkarna 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström. 

Tillsammans med de ti-
digare landslagsåkarna ska 
Ale kommun och Aleback-
en arrangera en helt unik 
snowboardtävling den 28 
februari nästa år. Idén föddes 
i ett innovationsprojekt i Ale 
kommun, där författaren och 
poeten Henrik Wallgren 
medverkade. I projektet dis-
kuterades vad som sticker ut 
i Ale och vad som kan göras 
för att sätta kommunen på 
kartan. 

Alebacken mest unik
Deltagarna kom överens om 
att Alebacken är det mest 
unika. Henrik Wallgren är 
en av de konstnärer som 
Västra Götalandsregionen 
med hjälp av ett EU-fi nan-
sierat projekt, Tillt, försö-
ker koppla till näringslivet 
och offentlig sektor. När 
han dessutom visade sig ha 
kontakter med två av Sveri-

ges främsta snowboardåkare, 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström, låg vägen utsta-
kad.

– Vi var precis på väg 
att planera för en tävling i 
Frankrike när Henrik ring-
de. Vi tände direkt på idén 
att skapa en kombinerad 
show och tävling i Aleback-
en. Närheten till Göteborg 
med pendeltåg gör att vi 
tror på publikinvasion, säger 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström fyller i:

– Inom snowboard är alla 
vänner. Vi umgås och stöttar 
varandra. När vi skickade ut 
en förfrågan om att komma 
till Sverige och Ale för att 
förgylla en vinterfest var det 
direkt tummen upp.  

I bästa trim
Alebacken har antagit ut-
maningen att hålla backen i 
bästa trim, bygga ett 40 me-
ter långt och 10 meter högt 
hopp längst ner backen.

– Något liknande har vi 
aldrig gjort så det blir spän-
nande. Vi kommer att få 

hjälp av Kevins pappa som är 
något av en expert på områ-
det. Det kommer att krävas 
6 000 kubikmeter snö bara 
till hoppet. Det är två dygns 
produktion, säger John 
Hansson, Alebackens egen 
snöexpert som dessutom 
börjat bli spåman.

– Ja, jag är övertygad om 
en riktig vargavinter, men 

skulle jag ha fel så har vi sagt 
att 14 dagar före eventet av-
bryter vi satsningen om det 
fortfarande är grönt i backen 
och prognosen är emot oss.

Ale kommun satsar 400 
000 kronor i det som an-
ses vara en enda stor positiv 
marknadsföring.

– Alebacken lockar redan 
idag människor från hela 
Västsverige, ja från hela värl-
den emellanåt. Det är klart 

att vi ska ta vara på det och 
visa upp Ale genom detta 
skyltfönster. 10 000 åskåda-
re och ett stort massmedialt 
intresse ger oss fantastiska 
möjligheter, menar Mikael 
Berglund.

Henrik Wallgren, som 
leder och samordnar projek-
tet, är redan imponerad av 
eventet.

– Jag gillar människor och 
kommuner som vågar. Det 
här eventet hade kunnat gå 
av stapeln i Göteborg, men 
där är beslutsvägarna allde-
les för långa. Här gick det 
undan. Tjänstemän och po-
litiker var med på tåget från 
början. Nu snöt Ale Sveriges 
största snowboardsevent och 
jag hoppas det blir starten på 
en tradition.

Familjefest
Förutom en kvalifi cerad 
snowboardtävling blir hela 
dagen en stor familjefest 
med mängder av aktiviteter 
på ett jättelikt festivalom-
råde. Från en stor livescen 
kommer det att bjudas mu-

sikunderhållning, tält med 
matservering och fullt drag 
från morgon till kväll.

Kevin Bäckström och Tor 
Lundström tillhörde Sve-
riges bästa snowboardåka-
re, men lämnade landslaget 
förra året under turbulenta 
former. Kevin fi ck rubriker 
efter att ha publicerat min-
dre lämpliga bilder på soci-
ala medier och riktade se-
dan skarp kritik till ett antal 
journalister. Tor hoppade av 
landslaget för att stötta sin 
kompis. Nu har de lagt hän-
delsen bakom sig och gått 
vidare.

– Vi har växt som 
människor och mognat. Vi 
ägnar oss idag åt att fi lma 
vår åkning från världens alla 
hörn. Sex fi lmer om året läg-
ger vi ut och vi försörjer oss 
genom sponsorer som vill 
synas genom oss. I dagarna 
kom vi hem från Chile så för 
oss har säsongen redan star-
tat och tävlingen i Alebacken 
blir en av årets höjdare, säger 
de båda 21-åriga snowboard-
fantomerna.

Vinterfest med
världseliten!
– Snowboard av bästa klass ska sätta Ale på kartan
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Entusiastiska inför årets stora vinter- och familjefest i Alebacken som kommer att locka världseliten i snowboard. Från vänster ses: Lisa Esberg, biträdande näringslivschef, John Hansson, Alebacken, 
Henrik Wallgren, konstnärlig projektledare, Kevin Bäckström, snowboardåkare, Tor Lundström, snowboardåkare, Mikael Berglund, kommunalråd och Jan Rhodén, ordförande Alebacken.

Inom snow-
board är alla 
vänner. 
Vi umgås och 

stöttar varandra.
TOR LUNDSTRÖM

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

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

EGENBAKATALLTID FÄRSKTALLA
SURDEGSLIMPOR

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

FÄRSK LAXFILÉ

69

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

/ST79:-

CO

OPTÅRTA

   
  6

 BITAR

/KG4990
SVENSK

BLANDFÄRS

99:-
/KG

NYKOKTA HAVSKRÄFTOR

Begränsat parti, först 
till kvarn!

Ca 800g
Max 2 st/kund

FLÄSKYTTERFILÉ

/KG5990

FRÅN DELIKATESSEN

1290
/HG

VÅR EGEN  RÄKSALLAD

1490
/HG

KÄLLARRÖKT 
SKINKA 

SVENSKA
ÄPPLEN

10:-
/KG

FALUKORV I RING 

2290
/ST

Scan 800 gram
Max 2 st/kund

18:-

3 FÖR

59:-
Max 2/hushåll

SERLA TOAPAPPER  
& HUSHÅLLSPAPPER

5 FÖR

99:-
Pulver & flytande

ARIEL  
TVÄTTMEDEL

5990
/ST

Medlemspris

/KG
90

:-19/ST

Max 5 kg/hushåll

PAPRIKA

990
/KG
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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

ALE. Linbanor kan vara 
framtiden för Ale kom-
muns kollektivtrafi k.

När nya resmöjlig-
heter planeras ligger 
linbanor högt i kurs hos 
Göteborgs stad. 

Linjerna skulle knyta 
ihop Ale med andra 
kommuner, ohindrat av 
berg och vattendrag.

Göteborgs stad överväger 
huruvida linbanor skulle 
kunna vara ett alternativ för 
en ny sorts kollektivtrafi k i 
staden. Linbanan, vars första 
linje planeras kunna öppna 
2021 skulle knyta ihop fl era 
orter och förenkla resandet 
mellan dem. Även Ale har 
visat intresse i projektet.

– När vi tittat på försla-
get kan vi se fördelar för vår 
kommun. När man ligger 
mitt i en dal som Ale gör 
fi nns det berg och vatten 
och det kan vara svårt att ta 
sig vissa sträckor. Linbanor 
är ett bra alternativ till att 
spränga i berg, lägga vägar 
och bygga broar, säger An-
nika Friberg, ansvarig för 
kollektivtrafi ken i Ale kom-
mun. 

– Linbanornas ljudnivåer 
är också attraktivt för att be-
vara tysta områden.

Göteborg föreslog en 
linbanelinje mellan Surte — 
Angered — Partille, men Ale 
föreslår även en linje sträck-

an Bohus/Surte — Kungälv.
– Vi vet inte exakt hur sträck-
orna skulle ligga. Göteborg 
har bara lagt fram förslag 
på tänkbara dragningar. Vi 
tycker att man ska knyta 
ihop med Kungälv också, så 
att man får bättre kollektiv-
trafi k till exempelvis Ytterby, 
säger Annika Friberg.

En linbana skulle innebä-
ra snabbare resvägar till or-
ter som idag tar tid för Ales 

medborgare att ta sig till.
– Det skulle öppna upp 

för nya möjligheter vad gäl-
ler arbete och studier. Det 
blir snabbare och lättare att 
ta sig till exempelvis Partille, 
säger Annika Friberg.

Något helt nytt
Linbanor är ingenting nytt 
för Ale kommun. Redan i 
början av 1900-talet byggdes 
en linbana som fraktade torv-

briketter från Sörmossen till 
glasbruket i Surte. Banan var 
i bruk till och med 1947 då 
ett fl ygplan kolliderade med 
linbanan och en av de två 
fl ygarna omkom. Göteborgs 
linbaneprojekt är dock något 
helt nytt då den skulle inne-
bära Sveriges första linbana 
för kollektivtrafi k. 

– Det skulle sätta Göte-
borg på kartan, säger Annika 
Friberg. 

– Jag tror att de priori-
terar Göteborg före Ale. 
De vill ha en linje klar till 
400-årsjubileet 2021, men 
när i tiden det blir aktu-
ellt för oss vet jag inte.
Än så länge är planerna för 
de eventuella linbanelinjer-
na i ett översiktligt förstadie. 
Kostnader, exakta linjer och 
stationer är ännu inte plane-
rade.

SOFIA KARLSSON

Bilden visar en linbana i Rio de Janeiro som knyter samman stadsdelen Complexo do Alemão med stadens centrum. Linbanan kan 
förflytta 3000 personer i timmen en sammanlagt 3.5 kilometer lång sträcka.

VAD VI VET NU:

• I nuläget fi nns planer på 
sex linbanelinjer i göte-
borgsområdet. Förutom 
Ale—Partille planeras 
Partille—Bäckebol, 
Brunnsbo—Svingeln, 
Haga-Wieselgrensplatsen, 
Öckerö—Lindholmen och 
Vrångö—Axel Dahlströms 
Torg.
• Varje gondol skulle rymma 
12-20 personer och minst 
två barnvagnar eller rull-
stolar.
• Medelhastigheten tros 
kunna ligga på mellan 20-30 
kilometer i timmen.
• Förväntad byggstart för 
den första sträckan är 2019.

LINBANOR

Den första linbanan uppför-
des i Tyskland 1644.
Linbanor omnämndes för 
första gången i Sverige 1825 
i tidskriften Jornal för Ma-
nufakturer och Hushållning 
och kallades då ”fl ygande 
skottkärror”.
Den första svenska linbanan 
färdigställdes 1844.
Under slutet av 1800-ta-
let och första halvan av 
1900-talet var linbanor ett 
vanligt inslag inom industrin. 
De försvann dock i takt med 
att bilar blev allt billigare.
De linbanor som fi nns kvar 
i Sverige idag fungerar mest 
som turistattraktion. En av 
dessa är linjen Örtträsk — 
Mensträsk i Västerbotten 
som med sina 13 kilometer 
är världens längsta person-
linbana.        Källa: Wikipedia 

Med sikte mot skyn
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ALE. Linbanor kan vara 
framtiden för Ale kom-
muns kollektivtrafi k.

När nya resmöjlig-
heter planeras ligger 
linbanor högt i kurs hos 
Göteborgs stad. 

Linjerna skulle knyta 
ihop Ale med andra 
kommuner, ohindrat av 
berg och vattendrag.

Göteborgs stad överväger 
huruvida linbanor skulle 
kunna vara ett alternativ för 
en ny sorts kollektivtrafi k i 
staden. Linbanan, vars första 
linje planeras kunna öppna 
2021 skulle knyta ihop fl era 
orter och förenkla resandet 
mellan dem. Även Ale har 
visat intresse i projektet.

– När vi tittat på försla-
get kan vi se fördelar för vår 
kommun. När man ligger 
mitt i en dal som Ale gör 
fi nns det berg och vatten 
och det kan vara svårt att ta 
sig vissa sträckor. Linbanor 
är ett bra alternativ till att 
spränga i berg, lägga vägar 
och bygga broar, säger An-
nika Friberg, ansvarig för 
kollektivtrafi ken i Ale kom-
mun. 

– Linbanornas ljudnivåer 
är också attraktivt för att be-
vara tysta områden.

Göteborg föreslog en 
linbanelinje mellan Surte — 
Angered — Partille, men Ale 
föreslår även en linje sträck-

an Bohus/Surte — Kungälv.
– Vi vet inte exakt hur sträck-
orna skulle ligga. Göteborg 
har bara lagt fram förslag 
på tänkbara dragningar. Vi 
tycker att man ska knyta 
ihop med Kungälv också, så 
att man får bättre kollektiv-
trafi k till exempelvis Ytterby, 
säger Annika Friberg.

En linbana skulle innebä-
ra snabbare resvägar till or-
ter som idag tar tid för Ales 

medborgare att ta sig till.
– Det skulle öppna upp 

för nya möjligheter vad gäl-
ler arbete och studier. Det 
blir snabbare och lättare att 
ta sig till exempelvis Partille, 
säger Annika Friberg.

Något helt nytt
Linbanor är ingenting nytt 
för Ale kommun. Redan i 
början av 1900-talet byggdes 
en linbana som fraktade torv-

briketter från Sörmossen till 
glasbruket i Surte. Banan var 
i bruk till och med 1947 då 
ett fl ygplan kolliderade med 
linbanan och en av de två 
fl ygarna omkom. Göteborgs 
linbaneprojekt är dock något 
helt nytt då den skulle inne-
bära Sveriges första linbana 
för kollektivtrafi k. 

– Det skulle sätta Göte-
borg på kartan, säger Annika 
Friberg. 

– Jag tror att de priori-
terar Göteborg före Ale. 
De vill ha en linje klar till 
400-årsjubileet 2021, men 
när i tiden det blir aktu-
ellt för oss vet jag inte.
Än så länge är planerna för 
de eventuella linbanelinjer-
na i ett översiktligt förstadie. 
Kostnader, exakta linjer och 
stationer är ännu inte plane-
rade.

SOFIA KARLSSON

Bilden visar en linbana i Rio de Janeiro som knyter samman stadsdelen Complexo do Alemão med stadens centrum. Linbanan kan 
förflytta 3000 personer i timmen en sammanlagt 3.5 kilometer lång sträcka.

VAD VI VET NU:

• I nuläget fi nns planer på 
sex linbanelinjer i göte-
borgsområdet. Förutom 
Ale—Partille planeras 
Partille—Bäckebol, 
Brunnsbo—Svingeln, 
Haga-Wieselgrensplatsen, 
Öckerö—Lindholmen och 
Vrångö—Axel Dahlströms 
Torg.
• Varje gondol skulle rymma 
12-20 personer och minst 
två barnvagnar eller rull-
stolar.
• Medelhastigheten tros 
kunna ligga på mellan 20-30 
kilometer i timmen.
• Förväntad byggstart för 
den första sträckan är 2019.

LINBANOR

Den första linbanan uppför-
des i Tyskland 1644.
Linbanor omnämndes för 
första gången i Sverige 1825 
i tidskriften Jornal för Ma-
nufakturer och Hushållning 
och kallades då ”fl ygande 
skottkärror”.
Den första svenska linbanan 
färdigställdes 1844.
Under slutet av 1800-ta-
let och första halvan av 
1900-talet var linbanor ett 
vanligt inslag inom industrin. 
De försvann dock i takt med 
att bilar blev allt billigare.
De linbanor som fi nns kvar 
i Sverige idag fungerar mest 
som turistattraktion. En av 
dessa är linjen Örtträsk — 
Mensträsk i Västerbotten 
som med sina 13 kilometer 
är världens längsta person-
linbana.        Källa: Wikipedia 

Med sikte mot skyn
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NÖDINGE. Skoljoggen är 
Sveriges största löparar-
rangemang för barn och 
ungdomar och arrangeras 
varje höst i skolorna runt 
om i landet. Varje år deltar 
närmare en halv miljon unga 
i Skoljoggen, som 2014 ar-
rangerades för 32:e gången. 
Nya Da Vinciskolan deltog 
för första gången.

– Skoljoggen utgjorde 
också det första gemensam-
ma arrangemanget för våra 
högstadieelever, som slagits 
samman från Kyrkbyskolan 
och Himlaskolan, berättar 
idrottslärare Tobias Hans-
son.

H ö g s t a d i e e l e v e r n a 
sprang, joggade eller gick 
en slinga om drygt tre ki-

lometer i Dammekärr. Ett 
antal elever sprang två varv 
och deltog i den tävling som 
utlysts.

– Fantastiska förutsätt-
ningar med strålande sol-
sken. En kanondag på alla 
sätt, sammanfattade Tobias 
Hansson.

JONAS ANDERSSONHögstadieeleverna på Da Vinciskolan genomförde Skoljoggen i vackert höstväder.

Skoljoggen i Dammekärr

BOHUS. Nu på lördag, den 
27 september, är det åter 
dags för Bytardagen – dagen 
då återanvändning står i fo-
kus.

Att återanvända är ett 
miljövänligt och enkelt sätt 
att minska avfallsmängder-
na. På Sörmossens återvin-
ningscentral i Bohus kan du 
på Bytardagen skänka saker 
som du inte längre behö-
ver och byta till dig något 
”nytt”. Samtliga återvin-
ningscentraler i elva kom-

muner i Västsverige håller 
öppet denna lördag och på 
de flesta håll tar man in extra 
personal för att öka servicen 
och svara på allmänhetens 
frågor. 

– Avfallets miljöpåverkan 
är det många som pratar om, 
men den största miljöpåver-
kan för en produkt är oftast 
vid nyproduktion. Kan man 
återanvända istället för att 
producera nytt finns sto-
ra miljövinster att hämta, 
samtidigt som vi minskar 

avfallet, säger Viktoria Ed-
vardsson, hållbarhetschef på 
Renova.

Avfallsminskning och 
återanvändning är de två 
översta stegen i EU:s avfall-
strappa och därmed miljö-
mässigt bättre alternativ än 
exempelvis materialåtervin-
ning. 

Många återvinningscen-
traler samarbetar idag med 
hjälporganisationer som tar 
emot saker för återanvänd-
ning och Bytardagen är ett 

sätt att ytterligare sätta fokus 
på de övre stegen i trappan. 

– Vi kommer att finnas 
utanför bommarna på Sör-
mossen med ett särskilt bord 
där du kan lämna prylar du 
inte längre behöver och sam-
tidigt byta till dig något som 
du själv behöver. Besökarna 
behöver således inte dra sitt 
ÅVC-kort om man enbart 
vill delta i Bytardagen, sä-
ger Carina Åberg, renhåll-
ningschef i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

Utanför bommarna till Sörmossens återvinningscentral i Bohus 
arrangeras Bytardagen nu på lördag. Återanvändning står i 
fokus för arrangemanget.

Bytardagen – med återanvändning i fokus!

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

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

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

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

GRÖNNÄS. Fullt ös utlovas 
på Grönnäs Kök & Bar till 
helgen.

På lördag intar nämligen 
Backlights scenen.

– Rockmusik när den är 
som bäst, intygar krögaren 
Razvan Ionescu.

Backlights är ett lokalt 
band som synts i många oli-
ka sammanhang under det 
senaste året. Nu gästar de 
Grönnäs Kök & Bar.

– Vårens trubadur- och 
rockkvällar var välbesökta 

och oerhört uppskattade. 
Det var fullt i restaurangen 
vid samtliga tillfällen och vi 
hoppas naturligtvis att in-
tresset ska hålla i sig.

– Backlights har gästat oss 
en gång tidigare och det var 
i samband med vårt 1-årsju-
bileum i mars. Då upplevde 
vi en härlig stämning och nu 
ser vi fram emot en favorit 
i repris, avslutar Razvan Io-
nescu.

JONAS ANDERSSON
Backlights bjuder in till rockfest på Grönnäs Kök & Bar nu på lördag.

Rockfest
på Grönnäs
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NÖDINGE. Höstsäsongen 
är i full gång hos Ale 
Brukshundsklubb.

En satsning görs nu på 
att få igång den populä-
ra hundsporten agility.

– Vi hoppas få fl er 
medlemmar, främst ung-
domar, som vill engage-
ra sig i föreningen och 
tävla i vårt namn, säger 
Jane Techel.

I Lindåsen, mellan Nödinge 
och Uspastorp, har Ale 
Brukshundsklubb sitt säte. 
Nyligen hölls en prova på-
dag för agility. Responsen 
blev bra med ett tiotal hund-
ägare på plats.

Jonathan Jansson, själv 
tävlingsaktiv, instruerade 
deltagarna tillsammans med 
Emelie Magnusson och 
Felicia Fagerström.

– Tack vare fi nansiellt stöd 
av Ale Fritid och Vaknafon-
den har vi kunnat köpa in 
hinder och bygga en nästan 
fullskalig agilitybana. Även 
Agility shop har sponsrat 

klubben, förklarar Elisabeth 
Karlsson, en av initiativta-
garna.

– Agility är en fartfylld 
och väldigt rolig sport. Det 
gäller att klara av en bana på 
tid och det fi nns olika svå-
righetsklasser. Dessutom är 
det en sport som passar alla 
hundar. Det är ett samspel 
mellan hund och förare, sä-
ger Elisabeth Karlsson.

Ale BK har en förhopp-
ning att på sikt kunna utveck-

la agilitybanan på Lindåsen 
så att man kan arrangera 
sanktionerade tävlingar.

– Förutom att vi behö-
ver fl er hinder, bland annat 
tunnlar och hopphinder, så 
måste vi också fi xa dräne-
ringen i området, säger Eli-
sabeth Karlsson.

Tanken är att Ale Bruks-
hundsklubb ska kunna starta 
upp kurser i agility till våren. 

– Det är många kommun-
invånare som inte känner till 

vår verksamhet utan istället 
åker till närliggande kom-
muner eller vänder sig till 
privata aktörer. Nu gäller det 

att nå ut på bred front och få 
fl er medlemmar att engagera 
sig i klubben, avslutar Elisa-
beth Karlsson.

Nyligen hölls en prova på-dag för agility på Ale Brukshunds-
klubb. Klubben har beviljats medel för att kunna köpa in nya 
hinder. Här ger Jonathan Jansson instruktioner till deltagarna.

Hunden Ita vid ett av Agilitybanans hinder.

– En fartfylld och rolig sport

Agility på Ale 
Brukshundsklubb

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Stockholm Vatten VA 
AB har tecknat ett tre-
årigt ramavtal med Pollex 
AB i Nödinge som ensam 
utförandeentreprenör för 
schaktfri renovering av vat-
tenledningar med formpas-
sade rör av polyeten (PE).

Avtalet sträcker sig fram 
till 2017 med möjlighet till 
en förlängning på maximalt 
två år.

Pollex metod för led-
ningsrenovering med form-
passade PE-rör har tidigare 
använts vid renovering av 
Stockholm Vattens lednings-
nät.

Stockholm Vatten VA AB 
är ett dotterbolag till kom-
munkoncernen Stockholm 
Vatten AB och ansvarar för 
ett ledningsnät som omfattar 
220 mil vattenledningar och 
310 mil avloppsledningar. 

De objekt som kan bli 
 aktuella för ledningsreno-
vering med formpassade rör 
är belägna i Stockholm stad, 
Huddinge kommun och 
Stockholm Vattens vatten- 
och reningsverk. Schaktfri 
ledningsrenovering med 
formpassade rör innebär att 
nya PE-rör i dimensioner på 
upp till drygt 400 millimeter 
dras in i de gamla ledning-
arna. Det ramavtal som 
tecknats innebär att Pollex 
metod egeliner® kommer 
att användas vid renovering 
av vattenledningar i många 
olika dimensioner. Metoden 
gör det möjligt att få ett helt 

nytt rör i äldre ledningar 
som inte behöver grävas upp 
och läggas om. 

PE-röret är termome-
kaniskt deformerat och 
vikt när det dras in i det 
befi ntliga röret. Utvidgning-
en och formpassningen till 
det gamla röret sker sedan 
med hjälp av ånga och tryck 
och det är aktiveringen av 
minneseffekten i det vikta 
PE-röret som gör att det 
får tillbaks sin ursprungliga 
diameter och runda form. 
Röret ligger sedan an mot 
det gamla röret som ett obe-
roende statiskt stabilt rör.

Mattias Höglund 
som är vd på Pollex AB 
ser ramavtalet som en 
bekräftelse på att företagets 
marknadsposition är stark 
och att de metoder som 

företaget erbjuder för 
schaktfri ledningsförnyelse 
blir allt mer etablerade.

– Stockholm Vatten är 
som ansvarig för Stockholm 
stads vattenförsörjning 
Sveriges ledande vattenaktör 
och genomför renoverings-
projekten med stort fokus 
på vad som är bäst både för 
miljön och för kunderna. 
Företaget ligger mycket 
långt fram när det gäller att 
förnya ledningsnäten med 
olika schaktfria metoder 
och att man valt oss som 
utförandeentreprenör och 
vår metod för renovering 
med formpassade rör är gi-
vetvis oerhört glädjande och 
viktigt för oss, säger Mattias 
Höglund.

Pollex har gjort klart med ramavtal

Mattias Höglund, vd på Pollex i Nödinge.

SKEPPLANDA. En vat-
tenläcka i Skepplanda 
ledde till ett tillfälligt 
stopp i vattenfl ödet.

Uppemot 100 perso-
ner berördes som mest 
av stoppet.

Trasiga ventiler var 
boven bakom läckan.

Det var vid lunchtid på tisda-
gen förra veckan som Vägför-
eningen skulle få de två venti-
lerna till vattenledningarna på 
Alehemsvägen i Skepplanda 
kollade. 

– Vägföreningen skulle as-
faltera och ville se att allt var 
okej innan de började, så de 
inte skulle  behöva bryta upp 
vägen efteråt. Och tur var ju 
det, säger Peter Fahar, VA-
chef på Ale Kommun.

– Båda ventilerna var dåli-
ga och den ena började spruta 
upp med en gång, så de fi ck 
stänga av vattnet.

Som mest var etthundra 
Skepplandabor utan vatten, 
men efterhand löstes proble-
met för alla berörda.

Ventilerna byttes ut och 
läckan var löst inom fyra tim-
mar.

– Vi hade tillsyn över natten 
för att se till att vattnet inte var 
missfärgat. Dessutom har vi 
hela tiden haft en brandpost 
uppe vid Alboskolan där man 
kunnat hämta vatten, säger 
Peter Fahar.

En tredje ventil lades till så 
att det fi nns en extra ifall något 
skulle hända framöver.

SOFIA KARLSSON

Vattenläcka
i Skepplanda

nono
ta ingen skit
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NÖDINGE. Skoljoggen är 
Sveriges största löparar-
rangemang för barn och 
ungdomar och arrangeras 
varje höst i skolorna runt 
om i landet. Varje år deltar 
närmare en halv miljon unga 
i Skoljoggen, som 2014 ar-
rangerades för 32:e gången. 
Nya Da Vinciskolan deltog 
för första gången.

– Skoljoggen utgjorde 
också det första gemensam-
ma arrangemanget för våra 
högstadieelever, som slagits 
samman från Kyrkbyskolan 
och Himlaskolan, berättar 
idrottslärare Tobias Hans-
son.

H ö g s t a d i e e l e v e r n a 
sprang, joggade eller gick 
en slinga om drygt tre ki-

lometer i Dammekärr. Ett 
antal elever sprang två varv 
och deltog i den tävling som 
utlysts.

– Fantastiska förutsätt-
ningar med strålande sol-
sken. En kanondag på alla 
sätt, sammanfattade Tobias 
Hansson.

JONAS ANDERSSONHögstadieeleverna på Da Vinciskolan genomförde Skoljoggen i vackert höstväder.

Skoljoggen i Dammekärr

BOHUS. Nu på lördag, den 
27 september, är det åter 
dags för Bytardagen – dagen 
då återanvändning står i fo-
kus.

Att återanvända är ett 
miljövänligt och enkelt sätt 
att minska avfallsmängder-
na. På Sörmossens återvin-
ningscentral i Bohus kan du 
på Bytardagen skänka saker 
som du inte längre behö-
ver och byta till dig något 
”nytt”. Samtliga återvin-
ningscentraler i elva kom-

muner i Västsverige håller 
öppet denna lördag och på 
de flesta håll tar man in extra 
personal för att öka servicen 
och svara på allmänhetens 
frågor. 

– Avfallets miljöpåverkan 
är det många som pratar om, 
men den största miljöpåver-
kan för en produkt är oftast 
vid nyproduktion. Kan man 
återanvända istället för att 
producera nytt finns sto-
ra miljövinster att hämta, 
samtidigt som vi minskar 

avfallet, säger Viktoria Ed-
vardsson, hållbarhetschef på 
Renova.

Avfallsminskning och 
återanvändning är de två 
översta stegen i EU:s avfall-
strappa och därmed miljö-
mässigt bättre alternativ än 
exempelvis materialåtervin-
ning. 

Många återvinningscen-
traler samarbetar idag med 
hjälporganisationer som tar 
emot saker för återanvänd-
ning och Bytardagen är ett 

sätt att ytterligare sätta fokus 
på de övre stegen i trappan. 

– Vi kommer att finnas 
utanför bommarna på Sör-
mossen med ett särskilt bord 
där du kan lämna prylar du 
inte längre behöver och sam-
tidigt byta till dig något som 
du själv behöver. Besökarna 
behöver således inte dra sitt 
ÅVC-kort om man enbart 
vill delta i Bytardagen, sä-
ger Carina Åberg, renhåll-
ningschef i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

Utanför bommarna till Sörmossens återvinningscentral i Bohus 
arrangeras Bytardagen nu på lördag. Återanvändning står i 
fokus för arrangemanget.

Bytardagen – med återanvändning i fokus!

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

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

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

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

GRÖNNÄS. Fullt ös utlovas 
på Grönnäs Kök & Bar till 
helgen.

På lördag intar nämligen 
Backlights scenen.

– Rockmusik när den är 
som bäst, intygar krögaren 
Razvan Ionescu.

Backlights är ett lokalt 
band som synts i många oli-
ka sammanhang under det 
senaste året. Nu gästar de 
Grönnäs Kök & Bar.

– Vårens trubadur- och 
rockkvällar var välbesökta 

och oerhört uppskattade. 
Det var fullt i restaurangen 
vid samtliga tillfällen och vi 
hoppas naturligtvis att in-
tresset ska hålla i sig.

– Backlights har gästat oss 
en gång tidigare och det var 
i samband med vårt 1-årsju-
bileum i mars. Då upplevde 
vi en härlig stämning och nu 
ser vi fram emot en favorit 
i repris, avslutar Razvan Io-
nescu.

JONAS ANDERSSON
Backlights bjuder in till rockfest på Grönnäs Kök & Bar nu på lördag.

Rockfest
på Grönnäs
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NÖDINGE. Höstsäsongen 
är i full gång hos Ale 
Brukshundsklubb.

En satsning görs nu på 
att få igång den populä-
ra hundsporten agility.

– Vi hoppas få fl er 
medlemmar, främst ung-
domar, som vill engage-
ra sig i föreningen och 
tävla i vårt namn, säger 
Jane Techel.

I Lindåsen, mellan Nödinge 
och Uspastorp, har Ale 
Brukshundsklubb sitt säte. 
Nyligen hölls en prova på-
dag för agility. Responsen 
blev bra med ett tiotal hund-
ägare på plats.

Jonathan Jansson, själv 
tävlingsaktiv, instruerade 
deltagarna tillsammans med 
Emelie Magnusson och 
Felicia Fagerström.

– Tack vare fi nansiellt stöd 
av Ale Fritid och Vaknafon-
den har vi kunnat köpa in 
hinder och bygga en nästan 
fullskalig agilitybana. Även 
Agility shop har sponsrat 

klubben, förklarar Elisabeth 
Karlsson, en av initiativta-
garna.

– Agility är en fartfylld 
och väldigt rolig sport. Det 
gäller att klara av en bana på 
tid och det fi nns olika svå-
righetsklasser. Dessutom är 
det en sport som passar alla 
hundar. Det är ett samspel 
mellan hund och förare, sä-
ger Elisabeth Karlsson.

Ale BK har en förhopp-
ning att på sikt kunna utveck-

la agilitybanan på Lindåsen 
så att man kan arrangera 
sanktionerade tävlingar.

– Förutom att vi behö-
ver fl er hinder, bland annat 
tunnlar och hopphinder, så 
måste vi också fi xa dräne-
ringen i området, säger Eli-
sabeth Karlsson.

Tanken är att Ale Bruks-
hundsklubb ska kunna starta 
upp kurser i agility till våren. 

– Det är många kommun-
invånare som inte känner till 

vår verksamhet utan istället 
åker till närliggande kom-
muner eller vänder sig till 
privata aktörer. Nu gäller det 

att nå ut på bred front och få 
fl er medlemmar att engagera 
sig i klubben, avslutar Elisa-
beth Karlsson.

Nyligen hölls en prova på-dag för agility på Ale Brukshunds-
klubb. Klubben har beviljats medel för att kunna köpa in nya 
hinder. Här ger Jonathan Jansson instruktioner till deltagarna.

Hunden Ita vid ett av Agilitybanans hinder.

– En fartfylld och rolig sport

Agility på Ale 
Brukshundsklubb

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Stockholm Vatten VA 
AB har tecknat ett tre-
årigt ramavtal med Pollex 
AB i Nödinge som ensam 
utförandeentreprenör för 
schaktfri renovering av vat-
tenledningar med formpas-
sade rör av polyeten (PE).

Avtalet sträcker sig fram 
till 2017 med möjlighet till 
en förlängning på maximalt 
två år.

Pollex metod för led-
ningsrenovering med form-
passade PE-rör har tidigare 
använts vid renovering av 
Stockholm Vattens lednings-
nät.

Stockholm Vatten VA AB 
är ett dotterbolag till kom-
munkoncernen Stockholm 
Vatten AB och ansvarar för 
ett ledningsnät som omfattar 
220 mil vattenledningar och 
310 mil avloppsledningar. 

De objekt som kan bli 
 aktuella för ledningsreno-
vering med formpassade rör 
är belägna i Stockholm stad, 
Huddinge kommun och 
Stockholm Vattens vatten- 
och reningsverk. Schaktfri 
ledningsrenovering med 
formpassade rör innebär att 
nya PE-rör i dimensioner på 
upp till drygt 400 millimeter 
dras in i de gamla ledning-
arna. Det ramavtal som 
tecknats innebär att Pollex 
metod egeliner® kommer 
att användas vid renovering 
av vattenledningar i många 
olika dimensioner. Metoden 
gör det möjligt att få ett helt 

nytt rör i äldre ledningar 
som inte behöver grävas upp 
och läggas om. 

PE-röret är termome-
kaniskt deformerat och 
vikt när det dras in i det 
befi ntliga röret. Utvidgning-
en och formpassningen till 
det gamla röret sker sedan 
med hjälp av ånga och tryck 
och det är aktiveringen av 
minneseffekten i det vikta 
PE-röret som gör att det 
får tillbaks sin ursprungliga 
diameter och runda form. 
Röret ligger sedan an mot 
det gamla röret som ett obe-
roende statiskt stabilt rör.

Mattias Höglund 
som är vd på Pollex AB 
ser ramavtalet som en 
bekräftelse på att företagets 
marknadsposition är stark 
och att de metoder som 

företaget erbjuder för 
schaktfri ledningsförnyelse 
blir allt mer etablerade.

– Stockholm Vatten är 
som ansvarig för Stockholm 
stads vattenförsörjning 
Sveriges ledande vattenaktör 
och genomför renoverings-
projekten med stort fokus 
på vad som är bäst både för 
miljön och för kunderna. 
Företaget ligger mycket 
långt fram när det gäller att 
förnya ledningsnäten med 
olika schaktfria metoder 
och att man valt oss som 
utförandeentreprenör och 
vår metod för renovering 
med formpassade rör är gi-
vetvis oerhört glädjande och 
viktigt för oss, säger Mattias 
Höglund.

Pollex har gjort klart med ramavtal

Mattias Höglund, vd på Pollex i Nödinge.

SKEPPLANDA. En vat-
tenläcka i Skepplanda 
ledde till ett tillfälligt 
stopp i vattenfl ödet.

Uppemot 100 perso-
ner berördes som mest 
av stoppet.

Trasiga ventiler var 
boven bakom läckan.

Det var vid lunchtid på tisda-
gen förra veckan som Vägför-
eningen skulle få de två venti-
lerna till vattenledningarna på 
Alehemsvägen i Skepplanda 
kollade. 

– Vägföreningen skulle as-
faltera och ville se att allt var 
okej innan de började, så de 
inte skulle  behöva bryta upp 
vägen efteråt. Och tur var ju 
det, säger Peter Fahar, VA-
chef på Ale Kommun.

– Båda ventilerna var dåli-
ga och den ena började spruta 
upp med en gång, så de fi ck 
stänga av vattnet.

Som mest var etthundra 
Skepplandabor utan vatten, 
men efterhand löstes proble-
met för alla berörda.

Ventilerna byttes ut och 
läckan var löst inom fyra tim-
mar.

– Vi hade tillsyn över natten 
för att se till att vattnet inte var 
missfärgat. Dessutom har vi 
hela tiden haft en brandpost 
uppe vid Alboskolan där man 
kunnat hämta vatten, säger 
Peter Fahar.

En tredje ventil lades till så 
att det fi nns en extra ifall något 
skulle hända framöver.

SOFIA KARLSSON

Vattenläcka
i Skepplanda

nono
ta ingen skit
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Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km. *Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

 1 950 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN

KRONOR *

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

När en bil kommit halv-
vägs in i sin livscykel så 
är det dags för upp-
fräschning. 

Det kan ske efter kon-
stens alla regler, men 
i fallet Toyota Yaris så 
har över tusen kompo-
nenter modifierats eller 
helt bytts ut.

Modellen är helt en-
kelt halvvägs till himlen 
och ”mitt-i-livet-versio-
nen” borde rimligtvis 
vara den bästa. 
På pappret är dagens 
testbil redan en vinnare, 
men hur fungerar den i 
verkliga livet? 

Toyota Yaris rullar nu in på 
sitt tredje år och är en suc-
cé som bara under förra året 
såldes i 173 000 exemplar. I 
Bil Swedens topplista ligger 
bilmodellen på plats num-
mer fjorton och tittar vi på 

topplistan för miljöbilar så 
innehar Yaris Hybrid en sta-
bil åttondeplats.

Stor i käften
Designen på föregångaren 
var något trist och slätstru-
ken. Men nu har stora saker 
hänt och vad vi ser är varu-
märkets nya formspråk ”X”. 
Utseendet är tufft och kaxigt 
med kryssformen i nosen 
samt den omisskännliga gril-
len. Baken känns välbekant, 
men det har tillkommit nya 
lyktor, lite mera krom och 
annorlunda stötfångare. 

Även interiören känns 
igen, men en välkommen ny-
het är att ratten nu kan juste-
ras på både höjden och läng-
den. Vidare har färgskärmen 
på mittkonsolen växt till sig 
medan instrumenteringen är 
densamma. Priset börjar från 
129 900 kronor och redan i 
basutförandet ”Life” så är 
standarden riktigt bra med 

luftkonditionering, ljudan-
läggning med sex högtalare, 
USB-uttag och ett 60/40-de-
lat baksäte.  

Under huven erbjuds pre-
cis som tidigare bensinmoto-
rer på 69 respektive 99 häst-
krafter eller en diesel på 77. 
Vi har dock testat Yaris Hy-
brid som kostar från 163 900 
och även här är tekniken sig 
lik. Det innebär en bensinfy-
ra på 77 hästar som arbetar 
tillsammans med en elmotor 
på 61 vars batterier orkar 
driva bilen ett par kilometer. 

Hela maskineriet har ge-
nomgått en rejäl bantnings-
kur och dessutom har de 
tjugo seriekopplade nickel-
metall-batterierna fått kor-
tare laddningstid. Toyota 
Yaris Hybrid har fortfarande 
den steglösa CVT-lådan som 
vi försökt förtränga sedan 
vi sågs sist. Ärligt talat, den 
har blivit bättre men motorn 
vrålar fortfarande likt en 

uppretad galt då plattan åker 
i mattan. 

Det bästa har vi dock spa-
rat till sist. Köregenskaperna 
har nämligen förbättrats re-
jält tack vare ett uppstyvat 
chassi och omarbetad fjäd-
ring. Toyota Yaris må vara 
halvvägs in i himlen, men 
succé-resan är långt ifrån 
slut.

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf

Nya Volvo XC90 tar oss 
från Kosteröarna till ett 
vintrigt Idre Fjäll.

Resan fortskrider till 
ett sommarklätt Ös-
terlen vidare mot den 
bedårande utsikten vid 
Lapporten.

Storforsen visar upp 
sig från sin bästa sida 
och minuten senare be-
finner vi oss mitt i Fiby 
urskog. 

Det svenska ursprung-
et förmedlas med hjälp 
av ljud, ljus och bild 
under världspremiären 
av nya Volvo XC90. E

n storsatsning där to-
talt 75 miljarder kronor 
står på spel. 

Hur mycket pengar är en 
miljard? Det kan vara svårt 
att greppa, men en miljard är 
tusen miljoner. Om vi skulle 
räkna till en miljard nonstop 
och samtidigt leka med tan-
ken att varje tal tar i genom-
snitt fyra sekunder att uttala 
så tar det 125 år. Volvo satsar 

otroliga 75 miljarder kronor 
och omsätter vi istället varje 
krona till en sekund så mot-
svarar tiden 2 377 år.  

Hammare från Tor
Det är lika imponerande som 
skräckinjagande siffror som 
Volvos vd Håkan Samuels-
son presenterar för oss. ”Kan 
ingen sätta siffrorna i någon 
form av perspektiv” säger 
han och skrattar ängsligt. 

Det är just det vi gjort. 
För majoriteten av alla mil-
jarder har Volvo byggt en ny 
karossfabrik i Göteborg, ta-
git fram en helt ny plattform 
som kallas SPA och det för-
sta rullande resultatet är nya 
Volvo XC90. Efter en färg-
stark show med den senaste 
3D-tekniken i gränslandet 
mellan virtuellt och verklig-
het så står den där. 

Nya Volvo XC90. Fron-
ten ger ett storartat intryck 
och även själva kylaremble-
met är nytt, men ändå inte. 
Inspirationen kommer näm-
ligen ifrån järnloggan som 
prydde de allra första bilarna 
från Hisingen. Vidare har 

strålkastarna begåvats med 
identitetshöjande varselljus 
som formats efter ett lig-
gande ”T”. Ljusen kallas för 
Tors hammare och vid inste-
get till den sjusitsiga kupén 
så möts vi dessutom av en 
blågul flagga.  

Kristall från Orrefors
Flaggan är snyggt placerad i 
läderklädselns sidosömn och 
förmedlar budskapet ”made 
in Sweden” på ett kristall-

klart sätt. På tal om kristall 
så märks även ursprungs-
landet på automatlådan som 
finns med en handgjord väx-
elspak från Orrefors. Det är 
så hjärtat smälter på en äkta 
smålänning. 

Under huven erbjuds en 
rad olika motoralternativ 
med såväl bensin som diesel. 
Alla är dock fyrcylindriga 
trots att värstingen har det 
luriga motornamnet T8. Det 
är helt enkelt en laddhybrid 

med en fyra i fronten och en 
elmotor i baken. ”Motorns 
effekt på 400 hästkrafter på-
minner dock om en V8” sä-
ger Håkan Samuelsson och 
tänker säkert i det tysta på 
USA. 

Frågan är nämligen om 
tricket går hem hos ameri-
kanarna? Volvo har på tio 
år mer än halverat sin för-
säljning i staterna och nya 
XC90 måste ändra på detta. 
Inledningsvis kommer en 

specialutgåva av XC90 D5 
AWD som kallas ”First Edi-
tion” och som enbart tillver-
kas i 1927 exemplar, vilket 
symboliserar Volvos födelse-
år. Priset blir 789 000:- och 
försäljningen sker enbart på 
Volvos hemsida. 

Under nästa år lanse-
ras även versioner från 
495 000:- och som naturligt-
vis kan köpas direkt från din 
återförsäljare. Heja Sverige!

Johannes Gardelöf

Räkna med nya XC90  

Halvvägs till himlen med Toyota

Volvo XC90 T8.

TOYOTA YARIS 1,5 HSD LIFE

Bensinmotor: 4-cyl med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra 
ventiler per cyl. Max effekt: 77 
hk vid 4 800 varv/min. Max 
vridmoment: 111 Nm vid 3 600 
varv/min.
Elmotor: Permanent magnet. Max 
effekt: 61 hk. Max vridmoment: 
169 Nm.   
Kraftöverföring: Motorerna fram, 
framhjulsdrift. Steglös CVT-låda. 

Fjädring: Fram: McPherson-fjä-
derben. Bak: Torsionaxel. 
Styrning Elservo. Vändcirkel: 11 
meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg Axelavstånd 
251, längd 395, bredd 170, höjd 
151. Tjänstevikt 1 170. Bränsle-
tank 36 liter.   
Prestanda: Toppfart 165 km/h. 

Acceleration 0-100 km/h 11,8 
sek.
Förbrukning/Miljö: 3,3 liter per 
100 km under blandad körning. 
CO2: 75 g/km.
Pris: 163 900 kronor.  
Plus: Låg bränsleförbrukning, 
bjuder på körglädje, kvali-
tetskänslan
Minus: Drivlinan låter onödigt 
mycket

Toyota Yaris 1,5 HSD Life.
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Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km. *Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  
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vägs in i sin livscykel så 
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fräschning. 

Det kan ske efter kon-
stens alla regler, men 
i fallet Toyota Yaris så 
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ra på 77 hästar som arbetar 
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driva bilen ett par kilometer. 
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i mattan. 
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har nämligen förbättrats re-
jält tack vare ett uppstyvat 
chassi och omarbetad fjäd-
ring. Toyota Yaris må vara 
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är helt enkelt en laddhybrid 

med en fyra i fronten och en 
elmotor i baken. ”Motorns 
effekt på 400 hästkrafter på-
minner dock om en V8” sä-
ger Håkan Samuelsson och 
tänker säkert i det tysta på 
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år mer än halverat sin för-
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XC90 måste ändra på detta. 
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överliggande kamaxlar och fyra 
ventiler per cyl. Max effekt: 77 
hk vid 4 800 varv/min. Max 
vridmoment: 111 Nm vid 3 600 
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Toyota Yaris 1,5 HSD Life.

NUMMER 35         VECKA 39| 27

ALE/LILLA EDET. Lilla 
Edet och Ale är två av mer 
än 65 svenska kommuner 
där invånarna kan tävla i att 
pendla grönare under perio-
den 1 september till den 22 
oktober. 

Utmaningen Pendla grö-
nare – Commute greener – 
bygger på en Facebookapp 
där vem som helst gratis kan 
gå med, utmana sig själv och 
sina vänner och vinna fi na 
priser.

– Det här är en tävling 
som både utmanar dig och 
ger dig enkla alternativ för 
hur du kan göra din egen 
pendling grönare, säger He-
lena Grimm, miljöplanerare 
i Lilla Edets kommun. 

Commute Greener är en 
app där man kopplat till sitt 
Facebookkonto får konkret 
stöd i att pendla miljövän-
ligare, till exempel genom 

förslag på busstider, samåk-
ning och cykelrutter. Appen 
riktar sig i första hand till 
bilpendlare. Man får statistik 
över sitt pendlande, exem-
pelvis kostnader, koldiox-
idutsläpp och kalorier. När 
man registrerar sig får man 
ange hur man brukar resa till 
jobbet och får sedan poäng 
för förbättringar i sitt pend-
lingsbeteende. 

– Vi tror att det ska vara 
ett bra stöd såväl som en kul 
sporre till att byta ut sina res-
vanor till ett miljövänligare 
och hälsosammare alternativ 
än att köra bil, säger Helena 
Grimm.

Deltagarna kan också ut-
mana sina Facebookvänner 
i olika tävlingar, exempelvis 
den som nu pågår i både Lil-
la Edets kommun och Ale 
kommun.

– Intresset nationellt har 

varit jättestort. Väldigt kul 
att så många kommuner vill 
vara med! säger Maria Ols-
son, projektkommunikatör 
på Energikontoren Sverige. 

– Det visar att vi ligger rätt 
i tiden med den här utma-
ningen. Många människor 
vill byta till grönare pend-
lingsvanor, men vet inte rik-
tigt hur.

Tävlingar i Commute 
Greener ordnas på kommu-
nal, regional och nationell 
nivå i hela Sverige under 
perioden 1 september-22 
oktober. Nationellt kan man 
bland annat vinna en cykel-
resa värd 10 000 kronor eller 
en vikcykel att ta med på kol-
lektivtrafi ken.

Deltagarna i Ale kom-
muns utmaning tävlar även 
om kollektivtrafi kkortet Re-
gionen Runt i 30 dagar.

JONAS ANDERSSON

Utmaningen Pendla grönare pågår till och med den 22 oktober och är en tävling somordnas på 
kommunal, regional och nationell nivå.

Pendla smartare – vinn cykelresa!

NÖDINGE. Europeiska 
Trafi kantveckan är 
avslutad.

Det förekom aktivite-
ter samtliga dagar.

Störst intresse tilldrog 
sig Trafi kantdagen på 
Ale Torg i lördags.

Gratis cykelservice, testa el-
cykel och segway samt cykel-
korgsloppis. Det var några av 
programpunkterna när Ale 
kommun bjöd in till Trafi -
kantdagen.

Servicekillarna som fanns 

på plats för att se över Ale-
bornas cyklar hade fullt upp. 
En som tog tillfället i akt var 
Nour, 8 år från Nödinge.

– Jättebra, tyckte Nour 
som bland annat fi ck däcken 
pumpade och kedjan smörjd.

Loppisen ägde rum vid 
Ale Kulturrum där besö-
karna passade på att avnjuta 
medhavd picknick.

Representanter från kom-
munen medverkade för att 
ta in synpunkter på kommu-
nens gång- och cykelvägar.

JONAS ANDERSSON

Nour, 8 år från Nödinge, fick sin cykel servad på Ale Torg i lördags.

Testa segway kunde man göra 
på Trafikantdagen i Nödinge. 

Trafi kantdagen på Ale Torg

opel.se

LAGERRENSNING! FRÅN 149 900 KR.

Astra Active är utrustad med smart teknik, som uppvärmd 
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4x4 KÖRSKOLA

En ny jaktkompis?
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Från 254.900:-
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ÄVENTYRSBILEN!
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LILLA EDET. Samtliga tre 
majoritetspartier (S, V 
och FP) backade i årets 
val.

De sitter dock kvar 
vid makten, förutsatt 
att konstellationen blir 
densamma.

– Signalerna som vi 
fått tyder på det. Vi har 
blivit ett sammansvet-
sat gäng, säger kom-
munalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

Socialdemokraterna tappade 
väljare, gick från 37,4% 2010 
till 33,8% i det preliminära 
resultatet i kommunfull-
mäktige 2014. Sossarna är 
trots allt det tveklöst största 
partiet i Lilla Edet, mer än 
dubbelt så stora som både 
Sverigedemokraterna och 
Centerpartiet.

– Vi hade en go känsla i 
valrörelsen och blev därför 
fundersamma och förundra-
de när valresultatet presente-
rades. Allting överskuggades 
av Sverigedemokraternas 
framfart i vår kommun, säger 
Ingemar Ottosson.

– Vi tycker från Socialde-
mokraternas sida att vi var 
väldigt aktiva i valarbetet, 
fanns med på olika event 
i kommunen och pratade 
med mycket folk vid statio-
nen och på bussterminalen. 
Därutöver skedde dörrk-
nackning. SD fanns inte med 
på några torgmöten eller 
andra aktiviteter heller för 
den delen, ändå fördubblade 
man sitt resultat jämfört med 
2010. Det är en effekt av rik-
strenden som jag ser det. SD 
får en vågmästarroll i många 
kommuner, dock inte här 
som det ser ut. Visserligen 
fi ck man fem mandat, men 
man kommer bara att besätta 
tre, förklarar Ingemar Ottos-
son.

Hoppas du på fortsatt 
styre tillsammans med V 
och FP?

– På tisdag träffar vi före-
trädare för V och FP för att 
diskutera framtiden. Diskus-
sionerna kommer att fort-
sätta några veckor framöver 
innan majoriteten är formad, 
men jag ser gärna ett fortsatt 
samarbete. 

Kan det bli aktuellt 

att samarbeta med andra 
partier än V och FP?

– Vi måste vara lyhör-
da och kompromisser över 
blockgränserna är inte 
otänkbart i olika frågor.

Vad är förklaringen till 
SD:s framgång lokalt?

– Det hänger nog ihop 
med ett missnöje, något som 
jag inte riktigt kan sätta fi ng-
ret på. Grundläggande är sä-
kert den höga arbetslösheten 
som vi har i Lilla Edet hos 
framförallt ungdomar. Inte-
grationsfrågan och Jimmie 
Åkessons sätt att debattera 
frågan har slagit igenom.

Vad är den enskilt vikti-
gaste frågan för politiken i 
Lilla Edet att ta tag i?

– Att komma till bukt med 
arbetslösheten och höja ut-
bildningsnivån. Det hänger 
ihop. Skolan har en viktig 
roll i utvecklingsarbetet och 
där måste vi bli bättre, det är 
ingen hemlighet. Det sker 
ett positivt förändringsarbe-
te inom skolan och skolan 
måste nu få arbetsro. Vi har 
låga meritvärden, men de 
kommer att bli bättre.

Vad måste ni göra inom 

Socialdemokraterna för 
att nå ett bättre valresul-
tat 2018?

– Skolan är nyckeln och 
kommer att bedömas av 
väljarna. Vi måste klara av 
kommande behov inom äld-
reomsorgen och kunna möta 
den ökade efterfrågan på sär-
skilda boenden. Vi ska också 
arbeta för ett ökat utbud av 
aktiviteter  och mötesplat-
ser för kommuninvånare i 
alla åldrar. Öka bostadsbyg-
gandet i hela kommunen 
och fortsätta satsningarna i 
Lödöse. Kollektivtrafi ken är 
också en viktig fråga som all-
tid är aktuell.

Sist men inte minst, 
vad säger du om Stefan 
Löfven i rollen som stats-
minister?

– Jag har träffat Stefan 
och lyssnat på honom vid 
ett antal tillfällen. Jag tyck-
er att han är folklig, han är 
sprungen ur arbetarrörelsen. 
Han har inte samma politis-
ka skolning, men jag tror att 
politiken kan behöva olika 
infallsvinklar.

JONAS ANDERSSON

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S):

”Vi förundras valresultatet”

Ingemar Ottosson (S) sitter kvar som kommunalråd och tillika 
kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.
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LILLA EDET. Just nu 
sker en kompetensut-
veckling inom skolan.

I satsningen Bedöm-
ning för lärande deltar 
samtliga grundskolelä-
rare.

Pedagogiskt Cen-
trum uppmärksammar 
många goda exempel på 
utmärkt undervisning 
och har låtit spela in 
fem fi lmer i Lilla Edet.

Filmerna som spelats in 

fi nns på Youtube och visar 
praktiska exempel på hur Be-
dömning för lärande tilläm-
pas i praktiken. Lilla Edet är 
ett föredöme i det avseendet. 
Filmerna ska användas till 
inspiration för andra kom-
muner. De har också spridits 
i Facebookgruppen ”Be-
dömning för lärande” som 
redan har nått 10 000 med-
lemmar från hela Sverige.

– Vi jobbar i många kom-
muner. Det som är unikt i 
Lilla Edet är den breda och 
stora satsning som görs, för-

klarar Sandra Svensson, 
från Pedagogiskt Centrum.

Bedömning för lärande 
är ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt som grundar sig på 
nationell och internationell 
forskning. Resultatet av att 
lärarnas undervisning ut-
vecklas får på sikt effekt att 
eleverna lär sig ännu mer 
och når målen i större ut-
sträckning. Projektet är ett 
samarbete mellan kommu-
nen och Pedagogiskt Cen-
trum, Göteborgsregionen.

– Vi har väldigt många 

duktiga pedagoger i vår 
kommun och det bästa vi kan 
göra är att utveckla dem, sä-
ger Anders Nordgren, ut-
vecklingsledare i Lilla Edets 
kommun.

Fem strategier ligger till 
grund för projektet Bedöm-
ning för lärande. Strategier-
na är: Tydliggöra mål och 
kunskapskrav, synliggöra lä-
randet, återkoppling, elever 
som resurser för varandra 
samt elever som ägare av sin 
egen lärprocess.

JONAS ANDERSSON

 Anders Nordgren, utvecklingsledare i Lilla Edets kommun, 
 och Sandra Svensson Pedagogiskt Centrum, arbetar 
 gemensamt med projektet Bedömning för lärande. 
 Fem filmer har spelats in i Lilla Edet som visar på goda 
 exempel från klassrummen. 

Filmer från klassrummet - Lilla Edet ett föredöme

Hjälp oss tömma utegården på massor av växter!
50% på buskar, träd, perenner, rosor mm

Gäller ej beställningsvaror!

www.waxthuset.nu0520 - 44 10 29 

Måndag - Fredag
09:00 - 18:00

Lördag & Söndag
10:00 - 15:00

Ni finner oss precis vid Rv 45 i Lilla Edet

50%
REA 

 



Föräldrarådgivning
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19.

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

 Anhörigdagen
Måndag 6 oktober, kl. 10-14

OK Gipens Klubbstuga, Kompassvägen 6

Vi som arbetar med anhörigstöd i kommunen vill visa 

dig som vårdar en anhörig vår uppskattning. Prova på 

qigong och inomhuscurling. Vi bjuder på kaffe, smörgås 

och lunch. Dagen avslutas med musikunderhållning. 

För anmälan, kontakta anhörigsamordnare Ann-Christin 

Sädås, 0520-65 97 88, ann-christin.sadas@lillaedet.se.

 Sagostund på familjecentralen
Onsdag 1 oktober, kl. 14

Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6, Lilla Edet

Barnbibliotekarien Kiki berättar och dramatiserar sagor och 

berättelser. Sagostunden passar för barn till och med förskole-

åldern. Se fl er datum på lillaedet.se/bibliotek.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN SEPTEMBER 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

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

ringa till oss eller boka in ett person-

ligt möte. Du kan vara anonym och 

alla samtal sker under sekretess. 

» lillaedet.se/missbruk

Dags att nominera
KULTURSTIPENDIUM

Är du eller någon/några du känner en 

talang inom det kulturella området och vill 

fortsätta att utvecklas inom området? Sök 

kulturstipendiet. Prissumma: 7 000 kronor.

KULTURPRIS

Vet du någon eller några som har varit 

kommunen till glädje inom det kulturella 

området och har en anknytning till kommu-

nen? Nominera till kulturpriset. 

Prissumma: 3 000 kronor.

UNGDOMSPRIS

Vet du en ungdom som är duktig inom sin 

idrott, har hedrat sin förening på något sätt 

eller gjort något positivt för kommunen? 

Nominera till ungdomspriset. 

Prissumma: 1 000 kronor.

Du söker och gör nomineringar på 

lillaedet.se/utmarkelser senast 9 november.

» lillaedet.se/utmarkelser

Förbättra relationen till ditt barn

Föräldrautbildning Komet  

Lilla Edets kommun erbjuder föräldrar och närstående att delta i utbilningen

Komet där föräldrar i grupp får lära sig att hantera konfl ikter med sina barn

på ett framgångsrikt sätt. Utbildningen är kostnadsfri och höstens utbildningar 

startar i oktober. Gör din intresseanmälan på lillaedet.se/komet. 

Föräldrar och närstående till barn mellan 3-11 år
Utbildningen startar tisdag 21 oktober (11 träffar)

Föräldrar och närstående till ungdomar mellan 12-18 år
Utbildningen startar måndag 13 oktober (9 träffar)

• planera familjens vardag

• få mer tid tillsammans med ditt barn

• arbeta med belöningar

• hantera stress

• sätta rättvisa gränser

• hantera krav från omgivning

Komet hjälper dig att:

Vi erbjuder Komet till:                 » lillaedet.se/komet

Låna kommunens elcykel
Kommunen vill uppmuntra till hållbarare resor 

i vardagen. Därför får du gärna låna en elcykel 

för att prova över en helg. Du har elcykeln från 

fredag kl. 16 till måndag kl. 12. Läs mer på:

» lillaedet.se/elcykel

Pågående vägarbeten
Håll dig uppdaterad om vägarbeten som på-

verkar framkomligheten på gator och vägar i 

kommunen på:

» lillaedet.se/vagarbete

Avfallsverksamhet i egen regi
Avfallsverksamheten kommer från och med 1 november 2014

att skötas av Lilla Edets kommun. Personalen på återvinnings-

centralen, chaufförerna och kundtjänst kom-

mer bestå av personal från kommunen. 

» lillaedet.se/avfall

Vad tycker du om Lilla Edets kommun?

Medborgarundersökning 2014 
I dagarna kommer 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare att få hem 

en medborgarundersökning i brevlådan. Undersökningen gör kommunen i

samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. Vi hoppas att du som är

utvald vill bidra med underlag till arbetet med att förbättra för invånarna

i Lilla Edets kommun.

Vad tycker du om Lilla Edets kommun som en plats att bo 

och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator 

och vägar och kommunikationer? Hur ser du på infl ytandet 

i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om.  

Dina uppfattningar och åsikter är viktiga!

» lillaedet.se/medborgarundersokning

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten
Varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används

vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar

i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Från och med den 1 september kan du även få varningar som talmeddelande

via din fasta telefon som ett komplement till övriga varningskanaler.

Innan årsskiftet kommer även larm via sms-utskick att tas i bruk.

Krisinformation.se är myndigheters gemensamma webbplats för krisinformation, 

där kan du alltid få relevant information i samband med extraordinära händelser.

Kommunen i sociala medier
Gilla och följ oss gärna på Facebook och på LinkedIn

» facebook.se/lillaedetskommun » linkedin.com/company/lilla-edets-kommun
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LILLA EDET. Agneta Hell-
ström tvekade inte utan 
klippte till när tillfället 
dök upp i somras.

Salong Cheveux i cen-
trala Lilla Edet har fått 
ny ägare.

– Jag trivs med att 
vara egenföretagare, 
säger Agneta till lokal-
tidningen.

Agneta Hellström har över 
30 års erfarenhet som frisör. 
Hennes första arbete var på 
en salong i Vänersborg inn-
an hon bestämde sig för att 
starta eget.

– Först öppnade jag en sa-
long i Vänersborg innan jag 
fl yttade till Brålanda 1992. I 
tolv år drev jag verksamheten 
och var samtidigt engagerad 
i Företagarföreningen och 
en rad andra projekt inom 
kommunen. Samtidigt täv-
lade jag som frisör och hade 
faktiskt lyckan att vinna SM 

vid ett tillfälle, berättar Ag-
neta Hellström som också 
har ett förfl utet som frisör-
lärare.

2007 gick fl yttlasset till 
Västerlanda och året därpå 
öppnade hon salong hem-
ma i bostaden. Samtidigt var 
Agneta timanställd på Pil-
gårdens äldreboende.

– Förra hösten tog jag an-
ställning på NÄL:s frisersa-
long. Efter 30 år som egen-
företagare var det dock inte 
lätt att jobba som anställd. 
Det var något som fattades 
och jag kände att jag ville 
bli företagare igen, förklarar 
Agneta.

Ren slump
I somras, när Agneta Hell-
ström satt framför datorn 
och tittade på Blocket, fi ck 
hon se att en frisersalong i 
Lilla Edet var till salu.

– Det var en ren slump att 
jag såg det. Jag vet att det var 
torsdagen före midsommar-

afton som jag hörde av mig 
och sade att jag var intresse-
rad.

Affären gick i lås och un-
der en period gick Agneta 
Hellström bredvid den tidi-
gare ägaren. Den 1 oktober 
räknar hon emellertid som 
det riktiga startskottet för 
övertagandet.

– Jag har fått en väldigt 
god känsla. Av erfarenhet vet 
jag att det tar sin lilla tid att 
jobba upp en kundkrets, men 
jag har goda förhoppningar 
om en positiv utveckling för 
rörelsen. Dessutom har jag 
med mig en bas av kunder, så 
jag börjar inte på noll, säger 
Agneta som också har säll-
skap på salongen av Marie 
Karlsson och Yvonne Ale-
sjö som hyr stolar.

– Jag upplever en väldigt 
god sammanhållning mellan 
oss tre, vi jobbar utifrån sam-
ma riktlinjer och har samma 
värderingar.

Några nyheter för Sa-

long Cheveux?
– Öronhåltagning är en 

nyhet. Dessutom välkomnar 
vi numera kunder för brud 
och bal. Vi kommer också 
att ha försäljning av smycken 

och eventuellt även lite kos-
metika.

Vad är det som driver 
dig till att fortsätta som 
frisör?

– Du får utlopp för din 

kreativitet och kontakten 
med människor gillar jag. 
Detta är ett yrke som till 99 
procent är positivt laddat.

JONAS ANDERSSON

Klippte till och blev med salong

Agneta Hellström har tagit över Salong Cheveux i Lilla Edet.

GÖTA. Ambitionerna 
fi nns där och verksam-
heten har så sakteliga 
rullat igång.

I samband med ett 
frukostmöte presente-
rade Linda och Benny 
Billman sina visioner 
för Disponentvillan.

– Vi letade efter ett 
ställe och fann denna 
fantastiska plats!

Nyfi kenheten var stor och 
över 50 morgonpigga före-
tagare och kommunala fö-
reträdare kom till tisdagens 
frukostmöte i Disponentvil-
lan. Kommunstyrelsens ord-
förande Ingemar Ottosson 
(S) hälsade välkommen och 
lämnade sedan över ordet till 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist, som tog tillfället i 
akt att påannonsera samman-
komster under oktober. Den 
10:e serveras det företagar-
lunch hos Stendahls Bil och 
23:e i samma månad stundar 
frukostmöte med Svenskt 

Näringsliv som särskilt in-
bjudna.

Linda och Benny Billman 
är ursprungligen från Göte-
borg och har många års er-
farenhet av evenemangs- och 
restaurangbranschen. Benny 
är utbildad kock och har dri-
vit ett fl ertal restauranger i 
Göteborg, men har även ar-
betat i Schweiz, Tyskland och 
Spanien.

Linda å sin sida är utbil-
dad i USA och är en erfaren 
evenemangskoordinator och 
konferensvärdinna. Hon är 
dessutom väl bekant med 
omgivningarna då hon va-
rit verksam i fi lmindustrins 
”Trollywood”.

– Vi har haft restaurang 
och krogverksamhet i Gö-
teborg sedan 1994. Det här 
underbara stället tog vi över 
i slutet av maj. Det innebär 
helt andra utmaningar än vad 
vi är vana vid, förklarar Benny 
Billman.

En del av Disponentvillan 
utgör bostad för paret, resten 
av huset och trådgården upp-
låter Linda och Benny åt sina 
gäster. Hemtrevligt är det 
överallt.

– Därför blir ett arrang-
emang hos oss lite mer av-
spänt, lite mer personligt.

– Vi har hittat några olika 
ben att stå på och har smu-
git igång verksamheten med 
diverse arrangemang för 
befi ntliga kunder från Gö-
teborgsområdet. Konferens, 
bröllop, julbord och festar-
rangemang är det som vi har 
siktet inställt på till en början, 
förklarar Linda.

– Dessutom har vi inrett en 
pub som vi hoppas mycket på. 
Den kommer inte att vara öp-
pen varje dag, men åtminsto-
ne på fredagar, infl ikar Benny.

I framtidsplanerna ingår 
också att inreda vindsvåning-

en med åtta rum för övernatt-
ning.

– Boendet är en viktig del 
för en sådan här anläggning 
och det haltar lite som det är 

nu, säger Benny.
Den storslagna uteplat-

sen med tillhörande grönyta 
är värt ett omnämnande. På 
området fi nns såväl pool som 
beachvolleyplan.

– Vi ser över möjligheterna 
till att kunna ha poolen upp-
värmd under säsong.

För den som gillar inred-
ning och hus av gammal-
dags stil är Disponentvillan 
väl värd ett besök. Det är en 
vacker byggnad med spän-
nande interiör.

– Högt i tak föder kreativa 
tankar, avslutar Benny Bill-
man.

DAGS ATT 
BÖRJA TRÄNA?

www.stc.se

199
GYMKORT FRÅN

KR/MÅN

– Disponentvilla har fått nytt liv
En mötesplats för alla

Linda och Benny Billman hälsar välkommen till Disponentvillan 
i Göta som blivit en plats för konferens, fest och evenemang.

Avkopplande miljö i Göta.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Konferens, 
bröllop, julbord 
och festarrang-
emang är det 

som vi har siktet inställt 
på till en början,
LINDA BILLMAN
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LILLA EDET. Agneta Hell-
ström tvekade inte utan 
klippte till när tillfället 
dök upp i somras.

Salong Cheveux i cen-
trala Lilla Edet har fått 
ny ägare.

– Jag trivs med att 
vara egenföretagare, 
säger Agneta till lokal-
tidningen.

Agneta Hellström har över 
30 års erfarenhet som frisör. 
Hennes första arbete var på 
en salong i Vänersborg inn-
an hon bestämde sig för att 
starta eget.

– Först öppnade jag en sa-
long i Vänersborg innan jag 
fl yttade till Brålanda 1992. I 
tolv år drev jag verksamheten 
och var samtidigt engagerad 
i Företagarföreningen och 
en rad andra projekt inom 
kommunen. Samtidigt täv-
lade jag som frisör och hade 
faktiskt lyckan att vinna SM 

vid ett tillfälle, berättar Ag-
neta Hellström som också 
har ett förfl utet som frisör-
lärare.

2007 gick fl yttlasset till 
Västerlanda och året därpå 
öppnade hon salong hem-
ma i bostaden. Samtidigt var 
Agneta timanställd på Pil-
gårdens äldreboende.

– Förra hösten tog jag an-
ställning på NÄL:s frisersa-
long. Efter 30 år som egen-
företagare var det dock inte 
lätt att jobba som anställd. 
Det var något som fattades 
och jag kände att jag ville 
bli företagare igen, förklarar 
Agneta.

Ren slump
I somras, när Agneta Hell-
ström satt framför datorn 
och tittade på Blocket, fi ck 
hon se att en frisersalong i 
Lilla Edet var till salu.

– Det var en ren slump att 
jag såg det. Jag vet att det var 
torsdagen före midsommar-

afton som jag hörde av mig 
och sade att jag var intresse-
rad.

Affären gick i lås och un-
der en period gick Agneta 
Hellström bredvid den tidi-
gare ägaren. Den 1 oktober 
räknar hon emellertid som 
det riktiga startskottet för 
övertagandet.

– Jag har fått en väldigt 
god känsla. Av erfarenhet vet 
jag att det tar sin lilla tid att 
jobba upp en kundkrets, men 
jag har goda förhoppningar 
om en positiv utveckling för 
rörelsen. Dessutom har jag 
med mig en bas av kunder, så 
jag börjar inte på noll, säger 
Agneta som också har säll-
skap på salongen av Marie 
Karlsson och Yvonne Ale-
sjö som hyr stolar.

– Jag upplever en väldigt 
god sammanhållning mellan 
oss tre, vi jobbar utifrån sam-
ma riktlinjer och har samma 
värderingar.

Några nyheter för Sa-

long Cheveux?
– Öronhåltagning är en 

nyhet. Dessutom välkomnar 
vi numera kunder för brud 
och bal. Vi kommer också 
att ha försäljning av smycken 

och eventuellt även lite kos-
metika.

Vad är det som driver 
dig till att fortsätta som 
frisör?

– Du får utlopp för din 

kreativitet och kontakten 
med människor gillar jag. 
Detta är ett yrke som till 99 
procent är positivt laddat.

JONAS ANDERSSON

Klippte till och blev med salong

Agneta Hellström har tagit över Salong Cheveux i Lilla Edet.

GÖTA. Ambitionerna 
fi nns där och verksam-
heten har så sakteliga 
rullat igång.

I samband med ett 
frukostmöte presente-
rade Linda och Benny 
Billman sina visioner 
för Disponentvillan.

– Vi letade efter ett 
ställe och fann denna 
fantastiska plats!

Nyfi kenheten var stor och 
över 50 morgonpigga före-
tagare och kommunala fö-
reträdare kom till tisdagens 
frukostmöte i Disponentvil-
lan. Kommunstyrelsens ord-
förande Ingemar Ottosson 
(S) hälsade välkommen och 
lämnade sedan över ordet till 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist, som tog tillfället i 
akt att påannonsera samman-
komster under oktober. Den 
10:e serveras det företagar-
lunch hos Stendahls Bil och 
23:e i samma månad stundar 
frukostmöte med Svenskt 

Näringsliv som särskilt in-
bjudna.

Linda och Benny Billman 
är ursprungligen från Göte-
borg och har många års er-
farenhet av evenemangs- och 
restaurangbranschen. Benny 
är utbildad kock och har dri-
vit ett fl ertal restauranger i 
Göteborg, men har även ar-
betat i Schweiz, Tyskland och 
Spanien.

Linda å sin sida är utbil-
dad i USA och är en erfaren 
evenemangskoordinator och 
konferensvärdinna. Hon är 
dessutom väl bekant med 
omgivningarna då hon va-
rit verksam i fi lmindustrins 
”Trollywood”.

– Vi har haft restaurang 
och krogverksamhet i Gö-
teborg sedan 1994. Det här 
underbara stället tog vi över 
i slutet av maj. Det innebär 
helt andra utmaningar än vad 
vi är vana vid, förklarar Benny 
Billman.

En del av Disponentvillan 
utgör bostad för paret, resten 
av huset och trådgården upp-
låter Linda och Benny åt sina 
gäster. Hemtrevligt är det 
överallt.

– Därför blir ett arrang-
emang hos oss lite mer av-
spänt, lite mer personligt.

– Vi har hittat några olika 
ben att stå på och har smu-
git igång verksamheten med 
diverse arrangemang för 
befi ntliga kunder från Gö-
teborgsområdet. Konferens, 
bröllop, julbord och festar-
rangemang är det som vi har 
siktet inställt på till en början, 
förklarar Linda.

– Dessutom har vi inrett en 
pub som vi hoppas mycket på. 
Den kommer inte att vara öp-
pen varje dag, men åtminsto-
ne på fredagar, infl ikar Benny.

I framtidsplanerna ingår 
också att inreda vindsvåning-

en med åtta rum för övernatt-
ning.

– Boendet är en viktig del 
för en sådan här anläggning 
och det haltar lite som det är 

nu, säger Benny.
Den storslagna uteplat-

sen med tillhörande grönyta 
är värt ett omnämnande. På 
området fi nns såväl pool som 
beachvolleyplan.

– Vi ser över möjligheterna 
till att kunna ha poolen upp-
värmd under säsong.

För den som gillar inred-
ning och hus av gammal-
dags stil är Disponentvillan 
väl värd ett besök. Det är en 
vacker byggnad med spän-
nande interiör.

– Högt i tak föder kreativa 
tankar, avslutar Benny Bill-
man.

DAGS ATT 
BÖRJA TRÄNA?

www.stc.se
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– Disponentvilla har fått nytt liv
En mötesplats för alla

Linda och Benny Billman hälsar välkommen till Disponentvillan 
i Göta som blivit en plats för konferens, fest och evenemang.

Avkopplande miljö i Göta.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Konferens, 
bröllop, julbord 
och festarrang-
emang är det 

som vi har siktet inställt 
på till en början,
LINDA BILLMAN
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LILLA EDET. Inget makt-
skifte i Lilla Edet, men 
ändå en framgång för 
Centerpartiet.

Mycket tyder på att 
Julia Färjhage blir nästa 
oppositionsråd.

– Vi har inte inlett 
förhandlingarna med 
övriga partier, så jag 
kan inte kommentera 
det i nuläget, säger hu-
vudpersonen själv.

Centerpartiet kunde glädja 
sig åt positiva siffror i riks-
dagsvalet och även i Lilla 
Edet innebar resultatet en 
framgång. Medan Modera-
terna backade en aning så 
plockade Centern tillbaka en 
del röster, som gick förlora-
de 2010.

– På riksnivå är vi nöjda 
även om man alltid kan öns-
ka sig mera. Det var tråkigt 
att alliansen förlorade valet 
och att det nu uppstått ett 
problematiskt parlamenta-
riskt läge. Vi får förhålla oss 
till det och jag är övertygad 
om att vi kommer starkt 
tillbaka 2018, säger Julia 
Färjhage och fortsätter:

– Lokalt har vi nästan 
samma förutsättningar som 
på riks även om det par-
lamentariska läget inte är 
riktigt lika svårt. Sverigede-
mokraternas framgång är be-

kymmersamt. Det är allvar-
ligt och något som vi måste 
ta till oss, fundera på vad vi 
kan göra bättre så att väljarna 
lägger sin röst på oss istället.

Varför väljer så många i 
Lilla Edet att rösta på SD 
såväl till riksdagen som i 
kommunfullmäktige?

– Generellt sett så tror 
jag att det fi nns ett missnöje 
och en rädsla för samhällsut-
vecklingen, en oro över att 
man inte får det som man 
har rätt till. Vi politiker har 
ett gemensamt ansvar att 
prata med människor, hur 
samhället fungerar och om 
integrationen. Det måste vi 
bli bättre på, framförallt på 
lokal nivå.

Vad gjorde ni bra i årets 
valrörelse?

– Vi har synts under en 
längre tid, haft svar på kom-
muninvånarnas frågor. Det 
som är utmärkande för vårt 
parti är att vi vill utveckla 
hela Lilla Edet och har idé-
er för hur det ska ske. Vi är 
förändringsbenägna och ser 
framåt.

Vad ska ni göra för att 
få till ett maktskifte om 
fyra år?

– Driva en aktiv opposi-
tionspolitik, pressa majo-
riteten till att agera i olika 
frågor. Vi måste idka själv-
kritik och erkänna att vi hade 
kunnat göra mer under den 

gångna mandatperioden.
Kan du tänka dig rollen 

som ett av två kommu-
nalråd och på så sätt bli 
oppositionens röst i Lilla 
Edet?

– Det uttryckte jag tidigt 
att sätter du dig som listet-
ta får du också vara beredd 
att anta de uppdrag som det 
medför. Jag är defi nitivt be-
redd att bli oppositionsråd.

När lämnas besked i 
den frågan?

– Vi kommer att börja 
förhandlingarna med övriga 
partier, som ingått i tidigare 
opposition, under komman-
de vecka. 

Ni tänker inte byta sida 
och börja samarbeta med 
Socialdemokraterna?

– Med respekt för väl-
jarna och att vi gick till val 
på att vara ett alternativ till 
en S-ledd kommun, så är 
det inte rätt. Då tar du inte 
väljarna på allvar. I enskil-
da frågor kan säkert S och 
C vara överens, men något 
blocköverskridande samar-
bete är inte aktuellt.

Vad är den enskilt vikti-
gaste frågan för politiken 
att ta tag i?

– Skolan! Först måste vi 
dock få ordning på ekono-
min. Det är en förutsättning 
för att kunna ta nästa steg, 
avslutar Julia Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Ett blivande kommunalråd? Snart vet vi om Julia Färjhage (C) blir oppositionens nya röst i Lilla Edet.

Ny röst för oppositionen?
– Julia Färjhage kan bli nytt kommunalråd

DROP IN
ALLA DAGARi mån av tid

Salongen för alla!
Hår, öronhåltagning,  

smycken, 

Brud & Bal

Välkomna!
Agneta, Yvonne, Marie

Emanuel Bagares gata 1, Lilla Edet Tel 0520-65 12 00

Våra öppettider är: 

måndag 09-20
tisdag 09-18
onsdag 09-18  
- Drop in 09-13

torsdagar 09-18
fredagar 08-18
lördagar 10-14  
(endast jämna veckor)

Gäller fr o m 1 okt 2014

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsmöte den 
18 september i Fuxerna 
församlingshem. Ett 30-tal 
medlemmar hade hittat dit 
trots det fi na vädret. Ord-
föranden Kerstin Anders-
son hälsade alla välkomna, 
speciellt nya medlemmar. 
Hon informerade om 
kommande aktiviteter och 
uppmanade deltagarna att 

anmäla sig.
Därefter vidtog den 

musikaliska tävlingen. 
Christina Mellberg hade 
sammanställt en lista på 14 
melodier, där det gällde att 
veta kompositör, textför-
fattare och annat för att få 
fram 14 bokstäver och sor-
tera dem i rätt ordning för 
att få fram svaret. Klurigt!

Efter detta serverades 

kaffe med smörgås och 
hembakade kakor. Tra-
fi kombudet Ove Svensson 
tog upp bestämmelser om 
cykelöverfarter vid kors-
ningar och andra ställen. 
Bestämmelserna verkar 
vara dåligt kända hos 
cyklisterna.

Dragning på ”årorna” 
avslutade mötet. 

Månadsmöte i Lilla Edet

Nya Lilla Edet
kommunfullmäktige
LILLA EDET. Här är listan 
på de personer som kommer 
att företräda sina respektive 
partier i kommunfullmäk-
tige. Socialdemokraterna 
tappade ett mandat, men är 

ändå största parti med elva 
platser. Moderaterna, Cen-
terpartiet och Sverigedemo-
kraterna har alla fem man-
dat. SD kommer dock bara 
att besätta tre platser med 

anledning att vallistan var 
låst.

Noterbart i övrigt är att 
Kristdemokraterna blev av 
med sitt enda mandat.

JONAS ANDERSSON

Socialdemokraterna, 11 mandat
1. Ingemar Ottosson
2. Anne-Lie Palm
3. Bert Åkesson
4. Kerstin Åkesson
5. Kjell Johansson
6. Malin Edvardsson
7. Carlos Rebelo Da Silva
8. Lola Sühl
9. Leif Håkansson
10. Minna Salow
11. Uno Ekberg

Centerpartiet, 5 mandat
1. Julia Färjhage
2. Jörgen Andersson
3. Paulina Svenungsson
4. Fredrik Hermansson
5. Lars Ivarsbo

Folkpartiet liberalerna,
1 mandat
1. Leif Kinnunen

Kristdemokraterna,
inga mandat

Miljöpartiet de gröna, 1 mandat
1. Emma Samuelsson

Moderaterna, 5 mandat
1. Camilla Waltersson Grönvall
2. Peder Engdahl
3. Camilla Olofsson
4. Michael Grönlund
5. Anna-Lee Alenmalm

Sverigedemokraterna, 5 mandat
1. Anders Johansson
2. Carl Carlsson
3. Christer Ädel
4. -
5. -

Vänsterpartiet, 3 mandat
1. Peter Spjuth
2. Linda Holmer Nordlund
3. Linda Alsing

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!



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

Inspektion av avlopp med kamera - Högtrycksspolning - Farligt avfall  
Kärltvätt - Containerservice - Slamsugning - Sekretesspapper
Försäljning av säckställ, kärl, säckar m m. Bultgatan 8, Kungälv, 0303-24 58 60

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

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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Vid höstens första partävling 
i Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson        67
2. Ronny Andersson/Torsten Johansson  53
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               48

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Fre 26 sept kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Säven/Hol

Div 2 Västergötland södra dam
Skepplanda BTK – Borås GIF 
1-1 (0-0)
Mål SBTK: Josefin Classon. 
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 3, 
Sandra Alvenby 2, Matilda Errind 1.

IK Friscopojkarna – Lödöse/
Nygård 2-2 (0-0)
Mål LNIK: Evelina Löfström, Tilda 
Magnusson Tell.

Div 3 NV Götaland
Ahlafors IF – Arvika 1-2 (1-1)
Mål AIF: Michael Hintze. Matchens 
kurrar: Shkar Nawzad 3, Henrik 
Andersson 2, Markus Hedberg 1.

Div 4 Västergötland södra
Sätila SK – Edet FK 2-2 (2-1)
Mål EFK: Mikael Bengtsson, Viktor 
Lundin.

Annelunds IF – Göta BK 2-2 
(1-0)
Mål GBK: Självmål, Erik Leionen.

Div 5 Västergötland västra
Sandared – Skepplanda 0-4
Mål SBTK: Linus Carlsson, Tobias 
Ottosson, Mathias Johansson, 
Christian Rönkkö. Matchens kurrar: 
Tobias Ottosson 3, Linus Carlsson 2, 
Danny Eriksson 1.

Dardania 20 27 51
Skepplanda 20 26 44
Främmestad 20 26 43
Sandared/Sjömarken 20   4 30
Mariedals IK 20  16 27
Herrljunga 20   9 26
Östadkulle 20    -4 24
Sparsrörs AIK 20  -8 23
Säven/Hol 20  -12 21
Sollebrunns AIK 20  0 19
Hedareds BK 20 -40 15
Stora Mellby SK 20 -44 9

Div 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Wargöns IK 
1-3 (1-1)
Mål LNIK: Eric Svensson Linde.

Hjärtums IS – Trollhättans FF 
2-3 (0-2)
Mål HIS: Robin Strömberg, Marcus 
Algevi.

Alvhems IK – Trollhättans Syr 
2-4 (1-2)
Mål AIK: Jimmy Lidén, Björn Gidlund.

Division 6D Göteborg
Nol IK – Hålta IK 11-0 (5-0)
Mål NIK: Bojan Illic 4, Jesper Garvetti 
2, Per Åsén, Anders Isaksson, Raied 
Juma, Daniel Halvorsen, Martin 
Eriksson. Matchens kurrar: Anders 
Isaksson 3, Jonny Stenström 2, Bojan 
Illic 1.

Nödinge SK – Bosna 1-2
Mål NSK: Rahel Faraj. Matchens 
kurrar: Vernes Krak 3, Armin Duracac 
2, Andreas Hjort 1.

Älvängens IK – Lundby IF 4-3 
(3-2)
Mål ÄIK: Samuel Ingvarsson, Johan 
Parinder, Niklas Ahlbom, Eglinor 
Zaimi. Matchens kurrar: Johan 
Parinder 3, Simon Liljeblad 2, Joacim 
Fougelberg 1.

Division 7C Göteborg
Surte IS – FC Sparta 5-2
Mål SIS: Christopher Wilhelmsson, 
Eric Borg, Moe Al-Hashimi, Jonas 
Brolin, Peter Slak.
Matchens kurrar: Rasmus Sjöstrand 3, 
Moe Al-Hashimi 2, John Landstedt 1.

FOTBOLL

NOL. Nol säkrade 
seriesegern i division 
6 D Göteborg med en 
förkrossande seger över 
Hålta. 

Samtidigt vann Äl-
vängen över serietvåan 
Lundby 06 med 4-3. 

Därmed kunde Nol 
fira seriesegern med tre 
matcher kvar att spela.

Nol IK är tillbaka i division 
5 efter tolv långa år. När 
satsningen på ett gemensamt 
A-lag med Nödinge sprack 
inför säsongen 2003 fick Nol 
IK starta om i lägsta serien. 
Från division 8 har resan 
varit både lång och snårig. 
2006 lyckades klubben vinna 
division 7 och tog äntligen 
laget till sexan. Tanken var 
inte att bli kvar där i åtta 
år, men faktum är att nolar-
na har fått vänta på serie-
segern. Förra året var Nol 
ytterst nära avancemang via 
kvalspel, men trots att tre av 
fyra lag ur kvalgruppen gick 
upp blev de blåskrudade her-
rarna kvar i sexan. I år föll de 
sista pusselbitarna på plats. 
Efter 15 segrar och bara en 
förlust på hela året kan alla 
nolare andas ut.

– Fantastiskt roligt för hela 
föreningen, men framför allt 
för killarna. De har verkligen 

kämpat för att stå här idag. 
Vi har blivit 10% bättre 
och haft en bra kontinuitet, 
vilket har medfört att vi har 
kunnat spela med i princip 
samma lag varje match. Det 
har givit en bra stabilitet. 
Förra veckans derby mot Äl-
vängen var ett bra bevis. ÄIK 
är spelmässigt minst lika bra 

som vi, men de lyckades inte 
överlista vårt försvarsspel 
och sen har vi ett antal kil-
lar med spetskompetens som 
sätter sina chanser, säger en 
överlycklig Noltränare i Pe-
ter Karlsson. 

Rivstart
I lördagens hemmamöte 
med Hålta rivstartade Nol 
med två mål inom loppet av 
fyra minuter. Jesper Gar-
vetti och Bojan Illic såg till 
att avföra all dramatik. An-
ders Isaksson hann emellan 
med ett mål efter hörna inn-
an firma Garvetti och Illic 
målade på nytt. 5-0 i paus 
och guldvittring. 

Nol öste på även i andra 
halvlek och Bojan Illic blev 
till sist fyra målsskytt.

– Idag var det stor klass-
skillnad. Det kunde blivit 
20-0 med lite bättre utdel-
ning. Anders Isakssons in-
ställning sprider energi i hela 
laget och när Bojan gör fyra 
trots att han är halvskadad, 

ja då är vi svåra att tas med, 
säger Peter Karlsson. 

Dags att börja planera 
för återkomsten i division 
fem, blir det under Peter 
Karlssons ledning?

– Ja, det verkar så. Vi 
hoppas också att Stefan 
Berndtsson blir kvar. Han 
har betytt jättemycket för 
killarna. Hans karisma, er-
farenheter och kunskap har 
gjort att många har lyft sig 
i år. Dessutom hade vi även 
nytta av honom på plan vid 
ett antal tillfällen. Vi hopp-
as vara klara med organisa-
tionen i god tid, så alla vet 
vad som gäller. Sen betyder 
det mycket att vi nu har fått 
konstgräs och kan hålla bra 
kvalitet på träningarna året 
runt. Det ska bli spännande 
att se hur långt vi kan ta det 
här laget. Spelartruppen är 
i en ålder, där de flesta har 
många års utveckling kvar, 
svarar Peter Karlsson som 
har tränat laget sedan 2007.  

Nol har kvar att möta 

Lundby 06 (b), Hälsö (h) 
och Neutrala (b). Efter pre-
miärförlusten mot Bosna har 
laget tagit 15 segrar och bara 
Hälsö har lyckats ta poäng.

– Vi har en fin svit och den 
ska vi vara rädda om, lovar 
Peter Karlsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nol rusar upp i femman

Nol IK har varit helt överlägset allt motstånd i division fem. Ett av skälen är kontinuiteten som medfört att tränare Peter Karlsson 
har kunnat spela med i stort sett samma lag hela säsongen, en annan starkt bidragande orsak stavas Bojan illic... 

NOL IK:S ÅTERTÅG

2003: Div 8 serieseger

2004: Div 7 serieseger

2005: Div 6, nedflyttning

2006: Div 7, serieseger

2007: Div 6

2008: Div 6

2009: Div 6

2010: Div 6

2011: Div 6

2012: Div 6

2013: Div 6, kval till div 5

2014: Div 6, serieseger

2015: Div 5

....och en annan Raied Juma. Nols mittback har varit suverän 
och höjt försvarsspelet till en hög och stabil nivå.

....och en annan Raied Juma. Nols mittback har varit suverän 
och höjt försvarsspelet till en hög och stabil nivå.

Ahlafors IF helt utan skärpa

Div 6 D Göteborg
Nol IK – Hålta IK 11-0 (5-0)

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
har kört fast.

Fem raka matcher 
utan seger.

I lördags blev även 
tabelljumbon Arvika en 
för tuff uppgift.

Ahlafors IF hade länge tät-
känning i trean, men efter 
bara två poäng i de senaste 
fem omgångarna har laget 
blivit fast i mitten och ser ut 
att bli kvar där. Nu återstår 
bara två matcher, Säffle (b) 
och serieledande Väners-
borgs FK (h). De gulsvarta 
hjältarna har inte spelat då-
ligt, men efter den heroiska 
insatsen borta mot Skoftebyn 

(0-0) har laget saknat skärpa. 
Kanske är det så enkelt som 
att den sista avgörande mo-
tivationen gick förlorad när 
tätkänningen försvann.

Tabelljumbon Arvika Fot-
boll tog sista chansen genom 
att bärga tre poäng från Sjö-
vallen. Gästerna uppträdde 
långt ifrån som ett lag på se-
riens absoluta botten. Tvärt-
om visade de stundtals upp 
ett ganska variationsrikt an-
fallsspel, där tvåmålsskytten 
Luis Alberto Reiborn stän-
digt oroade. Ändå var det 
AIF som låg närmast ett led-
ningsmål i den första halvle-
ken. Niclas Elving väggade 
sig snyggt igenom, men fri 
med målvakten lyckades han 
inte vinna duellen. Halvle-
ken såg ut att sluta mållös 
när hemmakeepern, Andre-

as Skånberg, och Markus 
Hedberg missförstod var-
andra. Luis Alberto Reiborn 
petade enkelt bollen mellan 
benen på Skånberg och 0-1 
var ett dråpslag. Fotboll är 
emellertid rättvist emellanåt 
och repliken från hemma-
laget lät inte vänta på sig. 
Michael Hintze kvitterade i 
anfallet efter.

Sju minuter in på den an-
dra halvleken tog gästande 
Arvika ledningen på nytt och 
sedan följde en lång, men 
resultatlös kvitteringsjakt. 
Återigen besegrade motiva-
tion klass och tabelljumbons 
dröm om förnyat kontrakt 
lever vidare en omgång till…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 3 NV Götaland
Ahlafors IF – Arvika 1-2 (1-1)

FOTBOLL
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Kändisheat + hemlig  

En familjefest  
för både små och stora barn!

Speaker Hasse Andersson

Välkomna!

Traktorfolket i Uspastorp
Vägbeskrivning: Kör E45 till Alafors, sväng av mot Starrkärr, efter 
cirka 3 km, sväng höger vid skylt Uspastorp, följ vägen och därefter
P-guides anvisningar. Samåk gärna. Oöm klädsel rekommenderas. Annonsen  

sponsras av 

VECKA 39         NUMMER 35|34 SPORT

SÄTILA. En poäng som 
borde varit tre men som 
kunde blivit noll.

Krysset bota mot Sä-
tila innebär att Edet FK 
behåller avståndet ner 
till kvalplatsen.

Kontraktet kan de-
finitivt säkras om det 
blir vinst hemma mot 
Byttorp på söndag.

Victor Lundins kvittering 
till 2-2 i den 76:e matchmi-
nuten innebar att Edet FK 
fick med sig en poäng hem 
från Lyngnevi. Sett till chan-
ser borde det dock blivit tre, 
men å andra sidan räddade 
EFK-målvakten Nichlas 
Christiansen ett friläge med 
fem minuter kvar att spela. 
Således var det med blandan-
de känslor som Edet lämna-
de Sätila.

Hemmalaget gjorde mål 
på straff efter nio minuter, 
kvitteringen ordnade Mi-
kael Bengtsson i minut 38. 
Glädjen blev dock kortvarig 
ty Sätila kunde återta led-
ningen när Eric Andreasson 
gjorde sitt andra mål, fem 
minuter före pausvilan.

Det är klart att Bergdalen 
och Brämhult åker ur di-
vision 4. Tre lag strider om 
att undvika kvalplatsen. Edet 
har det bästa utgångsläget 
och ett spelprogram som ser 
överkomligt ut. Efter Byt-
torp väntar avsågade Bräm-
hult. Det mesta tyder på att 
det spelas division 4-fotboll 
på Ekaråsen nästa år också.

JONAS ANDERSSON

ANNELUND. Hoppet om 
en kvalplats till division 
3 lever alltjämt för Göta 
BK.

Laget räddade en po-
äng på tilläggstid borta 
mot Annelund.

Erik Leinonen var den 
som fixade den viktiga 
kvitteringen.

Det är två poäng upp till 
Alingsåslaget Gerdsken med 

två omgångar kvar av divi-
sion 4 Västergötland Södra. 
Göta har kvar att möta jum-
bon Bergdalen på bortaplan 
för att avsluta mot tabell-
tvåan Borås AIK. Gerdsken 
å sin sida spelar i nästa om-
gång derby mot serieledande 
Holmalund och i epilogen 
står mittenlaget Örby för 
motståndet.

I lördagens bortamatch 
mot Annelund svarade Göta 
för en blek inledning. Det 
var underläge 1-0 i paus, som 

också blev till 2-0 i början på 
den andra halvleken. Då var 
det inte mycket som talade 
för GBK.

Gästerna svarade dock 
för en stark upphämtning 
och lyckades reducera via 
ett självmål och sedan åstad-
komma en kvittering i slut-
skedet.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Det blev 
onödigt spännande på 
Älvevi i lördags.

Hemmalaget hade 
matchen som i en ask, 
men bjöd in motstån-
darna.

ÄIK kunde ändå avgå 
med segern efter ett 
sent avgörande signerat 
Eglinor Zaimi.

Älvängen blandar och ger i 
årets seriespel. Hemma mot 
tabelltvåan Lundby svarade de 
blåvita för en riktigt bra insats.

– Vi borde punkterat 
matchen redan i första halv-
lek, men istället bjuder vi på 
ett par mål bakåt, förklarar 

tränaren Peter ”Erra” Er-
iksson.

Efter dryga halvtimmen 
var ÄIK i ledning med 3-1 
och hade bud på fler fullträf-
far. Lundby fick emellertid 
kontakt strax innan halvtids-
vilan och kvarten in på den 
andra halvleken var det kvit-
terat.

– Det kändes onödigt. Vi 
var det klart bättre laget, sä-
ger Eriksson.

I den 88:e minuten kom 
avgörandet. Eglinor Zaimi 
höll sig framme och gjorde 
4-3.

– Vi ligger femma i tabel-
len och förhoppningsvis kan 
vi klättra ytterligare någon 
placering om vi gör en bra 
avslutning, säger Peter Er-
iksson.

JONAS ANDERSSON

Ridtravarförening-
en Västra Götaland/
Halland har haft sitt 
årliga Distriktsmästerskap 
i hoppning. Tävlingen 
avgjordes på Nygårds 
Ryttarsällskaps ridbana i 
söndags.

DM är endast för rid-
travare, travhästar som är re-
gistrerade i svensk travsport 
eller liknande för utomlands. 
Klasserna det tävlades i var 
30 cm med stilpoäng, 50 cm, 
70 cm och 90 cm med två 
faser.

Jessica Jakobsson (bild-
en) som rider sitt sto Caunis 
On, och tävlar för Nygårds 
Ryttarsällskap, slog på 
stort och vann 30- 50- och 
70-klassen. Hon blev där-
med DM-vinnare i 70-klas-
sen. Ale Ridsport sponsrade 
tävlingen med fina täcken.

Edet FK
kryssade borta
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Mikael Bengtsson nätade för 
Edet FK i 2-2-matchen bort 
mot Sätila.

Division 4 Västergötland S
Sätila SK – Edet FK 2-2 (2-1)

FOTBOLL

Johan Parinder svarade för ett mål och var matchens bästa spe-
lare när Älvängen hemmabesegrade Lundby med 4-3.
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Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Lundby IF 4-3 (3-2)

FOTBOLL

Sent avgörande på Älvevi

Kvalhoppet lever för Göta

Division 4 Västergötland S
Annelunds IF – Göta BK 2-2 (1-0)

FOTBOLL

Div 2 Västergötland S
Skepplanda BTK – Borås GIF 1-1 (0-0)

FOTBOLL

DM-guld till Jessica Jakobsson

Jessica Jakobsson med sitt sto Caunis On.

SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer förblev obese-
grade på hemmaplan i 
årets seriespel.

I den näst sista om-
gången blev det oav-
gjort på Forsvallen.

– Ett rättvist resul-
tat, säger tränaren Stig 
Persson.

Josefin Classon blev SBTK:s målskytt i hemmamötet med Borås GIF. 1-1 slutade matchen på Fors-
vallen.
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Oavgjort på Forsvallen
Skepplanda är sedan tidigare 
klara seriesegrare. I lördags 
kom tabelltvåan Borås GIF 
på besök. Det var en match 
som saknade nerv med tanke 
på förutsättningarna.

– Det blev en okej till-
ställning trots allt. Inget av 
lagen ville vika ner sig. 1-1 
speglar matchbilden ganska 
bra. Borås var bättre första 
halvtimmen, sedan kom vi 
tillbaka starkt och skapade 
flera fina chanser, förklarar 

Stig Persson.
Josefin Classon gav hem-

malaget ledningen i den 70:e 
minuten då hon skallade in 
en hörna. Kvitteringen kom 
nio minuter senare.

– Viktigt att inte förlora. 
Vi ska ha en bra känsla med 
oss när kvalet drar igång, re-
sonerar Persson.

I den avslutande serieom-
gången väntar Ulricehamn 
på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90
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ningen när Eric Andreasson 
gjorde sitt andra mål, fem 
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vision 4. Tre lag strider om 
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Erik Leinonen var den 
som fixade den viktiga 
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Det är två poäng upp till 
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sion 4 Västergötland Södra. 
Göta har kvar att möta jum-
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ÄLVÄNGEN. Det blev 
onödigt spännande på 
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ÄIK kunde ändå avgå 
med segern efter ett 
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Eglinor Zaimi.
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tabelltvåan Lundby svarade de 
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– Vi borde punkterat 
matchen redan i första halv-
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vilan och kvarten in på den 
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ger Eriksson.
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höll sig framme och gjorde 
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Oavgjort på Forsvallen
Skepplanda är sedan tidigare 
klara seriesegrare. I lördags 
kom tabelltvåan Borås GIF 
på besök. Det var en match 
som saknade nerv med tanke 
på förutsättningarna.

– Det blev en okej till-
ställning trots allt. Inget av 
lagen ville vika ner sig. 1-1 
speglar matchbilden ganska 
bra. Borås var bättre första 
halvtimmen, sedan kom vi 
tillbaka starkt och skapade 
flera fina chanser, förklarar 

Stig Persson.
Josefin Classon gav hem-

malaget ledningen i den 70:e 
minuten då hon skallade in 
en hörna. Kvitteringen kom 
nio minuter senare.

– Viktigt att inte förlora. 
Vi ska ha en bra känsla med 
oss när kvalet drar igång, re-
sonerar Persson.

I den avslutande serieom-
gången väntar Ulricehamn 
på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90
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ÄLVÄNGEN. Ale har fått 
en ny basketförening.

MBA Älvängen hoppas 
bidra till ett ökat intres-
se för sporten.

– Det fi nns ju fotbolls-
klubbar på alla orter, 
så varför skulle det 
inte kunna fi nnas två 
basketföreningar i Ale, 
säger Robert Werling, 
ordförande i MBA.

Det uppstod meningsskilj-
aktigheter i anrika Ale Bas-
ket och situationen blev till 
sist ohållbar. På initiativ från 
en grupp föräldrar bildades 
MBA Älvängen (Mera Bas-
ket i Ale Älvängen) som till 
sin hjälp tog med sig de er-
farna ledarna Niclas Svens-
son och Lennart Blomster. 

– Vi var rädda att basketen 
skulle förlora dessa eldsjälar 
och därför bestämde vi oss 
för att lägga allt tråkigt bak-
om oss och starta upp en ny 
positiv verksamhet. Vår in-
gång i det här är att allt sker 
ideellt och att ungdomarnas 
delaktighet är nummer ett. 
De är med och ritar på vår 

logotype och kommer ock-
så att vara representerade i 
styrelsen, berättar Robert 
Werling.

Hela sommaren har han 
ägnat åt att skapa förutsätt-
ningar för den nya förening-
en.

– Det var inte så lätt som 
jag trodde. Jag vill nog häv-
da att det är lättare att starta 
eget. Utgångspunkten har 

varit ett tydligt barn- och 
ungdomsperspektiv. Det är 
för dem vi har bildat fören-
ingen, säger Robert.

För tillfället fi nns tre lag, 
samtliga för fl ickor, födda 
02-07. Dessutom fi nns det 
en grupp kallad Minibasket, 
för de allra yngsta.

– Vi bygger långsamt och 
hoppas självklart få med oss 
pojkar också på sikt. Intres-

set får avgöra i vilken takt vi 
växer. Våra ungdomar kom-
mer från Surte i söder till 
Lilla Edet i norr. Det är en 
god spridning, vilket borgar 
för att vi kan skapa fl er lag, 
menar Robert.

Föreningen har fått tider 
i Älvängens kulturhus och i 
framtiden drömmer de om 
den nya hallen som ska byg-
gas i Kronogården.

– Det fi nns ingen idrotts-
hall i Ale idag som är anpas-
sad för basket. Alla korgar 
sitter egentligen för högt, 

det gäller även utomhus på 
kommunens alla skolgårdar 
där det fi nns korgar. För-
hoppningsvis tänker man till 
när den nya hallen byggs i 
Älvängen.

MBA Älvängen försöker 
också använda sig av äldre 
ungdomsledare för de yngre 
lagen. Syftet är att skapa stor 
delaktighet och gemenskap i 
hela föreningen. Sanna An-
dersson, 17, har spelat i Ale 
Basket i tio år och läser nu 
barn- och fritidsprogrammet 
på Mimers Hus i Kungälv. 

Hon har hand om fl ickor 
födda 06-07.

– Det är jättekul och en 
bra praktik för mig. Basket 
passar egentligen alla, men 
det är svårt att konkurre-
ra med fotbollen som är en 
betydligt större idrott, säger 
hon.

Robert Werling tvekar 
inte en sekund när han får 
frågan om vad den största ut-
maningen består av just nu.

– Att få behålla ledare som 
Sanna! De är föreningens 
framtid.

Mera basket i Ale
– Ny förening bildad i sommar

Robert Werling och Sanna Andersson i MBA Älvängen, Mera 
Basket i Ale Älvängen, som bildades i sommar efter en turbulent 
tid i Ale Basket.

Basketglädje. Lennart Blomster ledde torsdagens lekfulla träning med flickor 04-05.

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

Skepplanda siktar mot kvalet

Linus Karlsson tillhörde både målskyttarna och Skepplandas bättre spelare i den viktiga bortasegern 
över Sandared/Sjömarken. Temperaturen stiger i femman och SBTK är inblandat i kampen om silver-
platsen.

SANDARED. Ett taggat 
Skepplanda gav inte 
Sandared/Sjömarken en 
chans.

Tre gulsvarta poäng 
gör att SBTK håller 
Främmestad bakom sig.

I den sista omgången 
ser lagen ut att få göra 
upp om silverplatsen i 
serien.

Skepplanda hämtade sig 
snabbt efter kallduschen 
hemma mot Sollebrunn (0-
1) och tog en klar bortaseger 
över Sandared/Sjömarken på 
fredagskvällen.

– Ja, idag var det inget 
snack. Killarna visade en helt 
annan inställning. Vi hade en 
bra genomgång och jag tror 
de har lärt sig en läxa, säger 

assisterande tränaren, Emrik 
Eklund.

Skepplanda tog ledningen 
efter en knapp halvtimme 
genom fl inke Linus Karls-
son. Det fanns chanser även 
till 2 och 3-0, men utökning-
en lät vänta på sig. Först en 
kvart in på andra halvlek 
kunde Tobias Ottosson 
lugna de gulsvarta nerverna 
då han satte tvåan.

Jobbade hårt
– Vi jobbade betydligt hårda-
re över hela banan och när vi 
väl fi ck hål på dem fi ck kil-
larna självförtroende och vå-
gade hålla i bollen ännu mer, 
menar Eklund.

Av bara farten kunde Ma-
thias Johansson och Chris-
tian Rönkkö fi la till slutre-
sultatet i matchens slutskede. 
Samtidigt säkrade Dardania 
seriesegern genom att vinna 
över Östadkulle med 3-1.

Om seriens andraplats är 
kampen däremot stenhård. 
Skepplanda har en poäng 
till godo på jagande Främ-
mestad. Lagen möts i den 
sista omgången. Upplagt för 
dramatik. Först ska SBTK 
ta hand om Säven/Hol och 
Främmestad ska möta redan 
klara Dardania.

– Även om det är serie-
segrarna som Främmestad 
möter håller jag det inte för 
otroligt att de vinner. Vi 
bör ha siktet inställt på att 
vi får slåss om kvalplatsen. 
Samtidigt är den här typen 
av matcher som är roliga att 
spela. Vi får vara beredda på 
allt, avslutar Emrik Eklund.

Kvällens överbetyg gick 
till Linus Karlsson, Tobias 
Ottosson och Danny Eriks-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 5 Västergötland västra
Sandared/Sjömarken – Skepplanda 0-4
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BOHUS.Bandysäsongen 
har startat. 

Surte BK mötte rivaler-
na från IFK Kungälv i en 
första träningsmatch.

Kexlaget vann med 
8-0, ett resultat som inte 
speglade matchen.

Surte Bandyklubb har för 
vana att möta IFK Kungälv i 
säsongsupptakten, så även i 
år. Som vanligt var elitserie-
laget klassen bättre och det 

märktes vilka som varit på 
stor is längst. Surte föll dock 
med fl aggan i topp och fyra av 
målen kom under de sista tio 
minuterna.

Totalt har Surte planerat spe-
la åtta träningsmatcher innan 
bandyallsvenskan rullar igång 
onsdag 12 november med 
match mot Gripen.

Närmast på programmet står 
Tranås BOIS, ett betydlig 
mänskligare motstånd än i lör-
dags. Matchen spelas på bort-
aplan i Vetlandas arena. Lör-

dag 4 oktober väntar klassiska 
Boltic i Ale Arena. Noterbart 
är att både Tranås och Boltic 
tillhör Surtes motståndare i 
årets seriespel.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surte förlorade försäsongsdebuten
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Det är bra fart på ung-
domsverksamheten i Alehof 
och det har också resulterat i 
många goda tävlingsinsatser 
under året. Inte minst under 
sommaren och hösten har 
det blivit ett fl ertal fram-
skjutna placeringar.

Douglas Fransson-Lee 
deltog vid USM i mountain-
bikeorientering (MTB-O) 
i Eksjö i början av augusti. 
Han deltog i de tre dis-
tanserna, sprint, lång och 
medel. I den inledande 
sprintdistansen kände han 
själv, när han kom i mål, att 
han hade gjort ett bra lopp 
utan några missar. Det var 
ändå överraskande för ho-
nom att loppet resulterade i 
en mycket fi n andraplats och 
därmed ett USM-silver. Det 
var Alehofs första SM-med-
alj i denna orienterings-
disciplin, som innebär att, 
på cykel och i huvudsak på 
stigar och vägar, ta sig runt 
en MTB-O-bana.

I tre av årets fyra 
DM-tävlingarna i D-10 
klassen har segern gått 
till Alehof. I den fjärde 
tävlingen togs både andra 
och tredjeplatsen av Alehof. 
Det började med att Julia 
Wallberg i juni vann 
sprinttävlingen med över 
en minut, vilket är ett stort 
avstånd när det gäller sprint. 
Det fortsatte sedan med att 
Elina Reinholdsson var 
tvåa och Ida Bengtsson 
var trea på långdistansen. 
Helgen efter tog Elina hem 
segern på medeldistansen. 
DM-tävlingarna avslutades 
med stafetten. Elina, Julia 
och Ida vann redan i fjol, 
som 9-åringar, DM-sta-
fetten i D-10-klassen. De 
var således titelförsvarare. 
Också i år vann de stafetten 
efter att ha lett från start till 
mål. Dock skall sägas att de 
hade Sävedalens lag bara 11 
sekunder bakom sig, men 
Ida var stark på slutet och 
höll undan till seger. 

DM-stafetten arrange-
rades, för övrigt, av Alehof. 
Tävlingen var förlagd till 
Skogstorp i Skepplanda 
där förra årets Lång-SM 
arrangerades. Med en 
karta av högsta kvalitet och 
utslagsgivande banor och 
terräng gjorde att det blev 
ett lyckat DM-arrangemang. 
Vädret var också till vår 
fördel.

Alehof hade ett lag i den 
yngsta klassen, H/D-12-
klassen, på årets U-10-mila 
som hölls i månadsskiftet 
juli-augusti. I Alehofs lag 
ingick två 12-åringar, Filip 
Klingberg och Erik Jo-
hansson, och tre 10-åring-
ar, Ida Bengtsson, Elina 
Reinholdsson och Alfred 
Johansson. Utav drygt 100 
startande lag placerade sig 
laget på 43:e plats efter jäm-
na och bra insatser från alla 
i laget. Det är hög klass på 
denna tävling. Bland anant 
deltar de bästa lagen från 
Sverige, men också de bästa 
lagen från både Norge och 
Finland fi nns på startlinjen.

Prispallen på USM sprint med Alehofs Douglas Fransson-Lee 
till vänster.

Segrare i DM-stafetten 2014, klass D-10. Från vänster: Elina 
Reinholdsson, Ida Bengtsson och Julia Wallberg.

Alehofs lag på U-10-mila. Erik 
Johansson, Alfred Johans-
son och Filip Klingberg. Nedre 
raden: Elina Reinholdsson och 
Ida Bengtsson.

Medaljregn över OK Alehof

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!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

DAM
Lödöse/Nygård IK-

Äspereds IF
Lördag 27/9 

kl 13.00 
på Alevi

ALVHEM. Förra söndagen 
spelades sista omgången av 
Skandia Tour och på Ale GK 
arrangerades en av regional-
tävlingarna. Med ett startfält 
fyllt av Alejuniorer, tre tjejer 
och åtta killar, så hoppades vi 
på fi na framgångar på hem-
maplan.

Det blev en spännande 
tävling som avslutades med 
särspel för både killarna och 
tjejerna. Bland tjejerna så var 
Isabelle Alvarsson en av 
de tre spelare som fi ck spe-
la särspel för att kunna kora 
en segrare. Efter två hål stod 
Isabelle som segrare och tog 
därmed sin första seger i en 
Skandia Tour-deltävling. Ti-
digare i år har hon kommit 
tvåa två gånger. Nu blev det 
tredje gången gillt!

Det gick även bra för våra 
övriga tjejer, Charlotta Nej-
man och Elisabeth Frans-
son, delade på femteplatsen.

Bland killarna slutade 
Jonathan Ahrnberg sexa, 
Rasmus Nordgren nia och 
Filip Forslund elva.

Ale GK:s Isabelle Alvarsson 
vann den sista deltävlingen 
på Skandia Tour. På bilden ses 
hon tillsammans med en av 
klubbens knattetjejer, Saga.

Isabelle vann 
Skandia Tour 
på Ale GK

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
ballonglördag den 
fj ärde oktober spås 
bli en fest på alla sätt, 
och nu även för de 
spänstiga.

Med två lopp i olika 
distanser kan alla 
vara med i festyran.

För första gången kommer 
Ballongloppet gå av stapeln 
i Älvängen. I samband med 
Ballonglördagen den fjär-
de oktober är det dags för 
spänstfesten där alla kan 
deltaga. Initiativet kommer 
från Ale 90 IK som tillsam-
mans med företagarna i Äl-
vängen tyckte det var dags 
att dra igång något kul.

– Loppet riktar sig till 
alla och inte bara till vana 
löpare. Det blir ingen tid-
tagning utan den tar man 
själv om man vill. Man kan 
också ta sig fram på olika 
sätt. Gå, springa eller stav-
gå, säger tävlingsansvarige 
Göran Tilly.

Valmöjligheter fi nns 
också när det gäller hur 
långt man vill ta sig. Med 
ett lopp på fem kilome-
ter och ett kortare på 1,6 
kilometer kan man själv 
bestämma vad som känns 
bäst.

Skillnaden mellan lop-
pen är vinsterna.

– Det blir presentkorts-
priser till snabbaste man 
och kvinna i det långa 
loppet, och lottade priser 
bland de övriga deltagarna. 
I lilla loppet får alla som är 
med en godispåse, berättar 
Göran Tilly.

Hur populärt loppet 
kommer att bli är det ingen 
som vet ännu, men Göran 
Tilly är positiv.

– Vi tror på det här, det 
är spontant och man behö-
ver inte förbereda sig. Man 
behöver inte föranmäla sig 
utan kan vakna på mor-
gonen, känna för det och 
komma ner, säger han.

Priset för att delta i lop-
pen är 20 kr för det lilla 
loppet respektive 50 kro-
nor för det stora. Starttider 
är vid skrivande stund inte 
klara.

SOFIA KARLSSON

Premiär för 
ballongloppet

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
Ring Hörsellinjen 

0771-888 000. 
www.horsellinjen.se

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

Hörselskadades Riksförbund

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F02 kl 15:20                   
NÖDINGE – TORSLANDA

Dam div 2 kl 16:45
NÖDINGE – ÖNNERED

Varmt välkommen

VECKANS
MATCHER
SÖNDAG 28 SEPTEMBER

ALE KULTURRUM
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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

 

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 27 sept kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

•  Bert-Owe Lundqvist, Leif ’’Pedda’’ Pedersen och 
   Martin Corneliusson sjunger ’’Arne i Bora’’-låtar m.m

•  20-års jubilerande Vier Brillen - 
   ”Hisingens nationalorkester”: Olle Huldén, 
   Kristian Wedel, Peo Lundgren, Christofer Rigdahl,
   Christoffer Ödman och Joen Wetterholm.

•  Elever från Nordiska Visskolan
               

Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15

(lör 27/9 till 16.00) Entré 180:- inklusive kaffe med dopp
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 
Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

NOL. Ale Folkets Hus har 
fått en ny föreståndare.

Marita Holmgren har 
efterträtt Willy Kölborg 
som gått i pension.

– Det blir rakt in i 
hetluften då vi har en 
späckad höst framför 
oss, säger Marita till 
lokaltidningen.

Ale Folkets Hus förfogar 
över tre fastigheter. Förutom 
Folkets Hus i Älvängen och 
Nol ligger även Medborgar-
huset under samma organi-
sation.

– Älvängens Folkets Hus 
har fått en rejäl ansiktslyft-
ning under de senaste åren 
med bland annat nytt vär-
mesystem, nya fönster och 
nymålad fasad, berättar Ma-
rita Holmgren.

En annan investering som 
gjordes för några år sedan 
var införandet av digitalt 
biosystem i Medborgarhu-
set. Responsen har inte låtit 
vänta på sig.

– Vi har fyrdubblat anta-
let biobesökare på årsbasis. 
”Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och för-
svann” är den största succén 
i Medborgarhusets historia 
och lockade över tusen besö-
kare, förklarar Marita Holm-
gren.

– Generellt sett så lockar 
svenska fi lmer fl est åskåda-
re liksom våra matinéer på 
söndagar. I onsdags när vi 
visade ”Tusen bitar” kom 

över 100 personer, vilket är 
imponerande. Vi planerar 
att visa den igen. Det ska bli 
mycket intressant att se hur 
publiktillströmningen blir på 
”Medicinen” med Helena 
Bergström i huvudrollen, 
som vi visar nu på söndag. 
Söndagen den 5 oktober är 
det premiär för ”Pojken med 
guldbyxorna” som också va-
rit väldigt omtalad.

Medborgarhuset är emel-
lertid mer än bara bio. Det 
digitala systemet gör det 
även möjligt att visa live-
sändningar från Metropoli-
tan. Även här har gensvaret 
från aleborna varit bra.

– Nu satsar vi på tre före-
ställningar i höst och ytter-
ligare tre till våren. Först ut 
är Macbeth den 11 oktober, 
Carmen den 1 november 
och Figaro den 15 novem-
ber. Precis som tidigare 
kommer vi att erbjuda lättare 
förtäring i pausen och ming-
el i entrén när besökarna an-
länder.

– Det är rakt igenom kän-
da titlar som vänder sig till 
en bred målgrupp. Samtliga 
föreställningar är dessutom 
textade på svenska, poängte-
rar Marita.

Teater även för barn
För den yngre generationen 
fi nns tre barnteatrar att se 
fram emot i höstmörkret. 
Först ut är ”I Mumindalen” 
nu på söndag. Det blir en 
musikalisk resa i Tove Jans-
sons förtrollade värld.

18 oktober visas ”Ivar, 
Knutte & Katten” och 30 
november är det ”Skratt-
korven och Surstruten” som 
kommer på besök till Ala-
fors.

– Vi är oerhört glada över 
att kunna presentera detta 
digra utbud av arrangemang, 
som förhoppningsvis ska fal-
la Aleborna i smaken, säger 
Marita Holmgren.

Marita Holmgren är ny föreståndare för Ale Folkets Hus.

– Bio, opera och barnteater

Späckad
höst för
Folkets Hus

Det är rakt ige-
nom kända tit-
lar som vänder 
sig till en bred 

målgrupp. Samtliga före-
ställningar är dessutom 
textade på svenska
MARITA HOLMGREN

– Ja, det måste jag säga. 
Det blev en väldigt trevlig 
stämning, god lysning och 
respons från ett 30-tal per-
soner i publiken. Vi höll 
till uppe på teatervinden 
vilket förhöjde upplevelsen 
ytterligare vill jag påstå.

Du hade sällskap av 
Axel Falk?

– Det stämmer. Axel de-
buterade som professionell 
visartist redan 1981. Han 
står för ett genuint kun-
nande, ett riktigt proffs.

Vad blev det för pro-
gram?

– Vi skapade program-
met på plats. Det blev en 
blandning av relationer, 
äktenskap och frierier.

Nu laddar du för Sång 
& Sånt?

– Ja, på lördag har vi 
Sång & Sånt i Mimers 
Hus med bland andra 
Bert-Owe Lundqvist, 
Leif ”Pedda” Pedersen 
och Martin Cornelius-
son som gäster. Därutö-
ver bereder vi också plats 
för 20-årsjubilerande Vier 
Brillen samt tre elever från 
Nordiska Visskolan.

Något Skratta & Sjung 
inplanerat?

– Söndagen den 26 ok-
tober blir det Skratta & 
Sjung. Vi hälsar Matroser-
na välkomna till Starrkärrs 
bygdegård. Det är före 
detta Flottans Kavaljerer 
som varit i Starrkärr ett par 
gånger tidigare. En favorit 
i repris är att se fram emot.

JONAS ANDERSSON

Blev det en lyckad 
Visafton?

HALLÅ DÄR...

Lennart Thorstensson, sång- och spelman som underhöll på 
Repslagarmuseet i torsdags.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Det är bra fart på ung-
domsverksamheten i Alehof 
och det har också resulterat i 
många goda tävlingsinsatser 
under året. Inte minst under 
sommaren och hösten har 
det blivit ett fl ertal fram-
skjutna placeringar.

Douglas Fransson-Lee 
deltog vid USM i mountain-
bikeorientering (MTB-O) 
i Eksjö i början av augusti. 
Han deltog i de tre dis-
tanserna, sprint, lång och 
medel. I den inledande 
sprintdistansen kände han 
själv, när han kom i mål, att 
han hade gjort ett bra lopp 
utan några missar. Det var 
ändå överraskande för ho-
nom att loppet resulterade i 
en mycket fi n andraplats och 
därmed ett USM-silver. Det 
var Alehofs första SM-med-
alj i denna orienterings-
disciplin, som innebär att, 
på cykel och i huvudsak på 
stigar och vägar, ta sig runt 
en MTB-O-bana.

I tre av årets fyra 
DM-tävlingarna i D-10 
klassen har segern gått 
till Alehof. I den fjärde 
tävlingen togs både andra 
och tredjeplatsen av Alehof. 
Det började med att Julia 
Wallberg i juni vann 
sprinttävlingen med över 
en minut, vilket är ett stort 
avstånd när det gäller sprint. 
Det fortsatte sedan med att 
Elina Reinholdsson var 
tvåa och Ida Bengtsson 
var trea på långdistansen. 
Helgen efter tog Elina hem 
segern på medeldistansen. 
DM-tävlingarna avslutades 
med stafetten. Elina, Julia 
och Ida vann redan i fjol, 
som 9-åringar, DM-sta-
fetten i D-10-klassen. De 
var således titelförsvarare. 
Också i år vann de stafetten 
efter att ha lett från start till 
mål. Dock skall sägas att de 
hade Sävedalens lag bara 11 
sekunder bakom sig, men 
Ida var stark på slutet och 
höll undan till seger. 

DM-stafetten arrange-
rades, för övrigt, av Alehof. 
Tävlingen var förlagd till 
Skogstorp i Skepplanda 
där förra årets Lång-SM 
arrangerades. Med en 
karta av högsta kvalitet och 
utslagsgivande banor och 
terräng gjorde att det blev 
ett lyckat DM-arrangemang. 
Vädret var också till vår 
fördel.

Alehof hade ett lag i den 
yngsta klassen, H/D-12-
klassen, på årets U-10-mila 
som hölls i månadsskiftet 
juli-augusti. I Alehofs lag 
ingick två 12-åringar, Filip 
Klingberg och Erik Jo-
hansson, och tre 10-åring-
ar, Ida Bengtsson, Elina 
Reinholdsson och Alfred 
Johansson. Utav drygt 100 
startande lag placerade sig 
laget på 43:e plats efter jäm-
na och bra insatser från alla 
i laget. Det är hög klass på 
denna tävling. Bland anant 
deltar de bästa lagen från 
Sverige, men också de bästa 
lagen från både Norge och 
Finland fi nns på startlinjen.

Prispallen på USM sprint med Alehofs Douglas Fransson-Lee 
till vänster.

Segrare i DM-stafetten 2014, klass D-10. Från vänster: Elina 
Reinholdsson, Ida Bengtsson och Julia Wallberg.

Alehofs lag på U-10-mila. Erik 
Johansson, Alfred Johans-
son och Filip Klingberg. Nedre 
raden: Elina Reinholdsson och 
Ida Bengtsson.

Medaljregn över OK Alehof

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!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

DAM
Lödöse/Nygård IK-

Äspereds IF
Lördag 27/9 

kl 13.00 
på Alevi

ALVHEM. Förra söndagen 
spelades sista omgången av 
Skandia Tour och på Ale GK 
arrangerades en av regional-
tävlingarna. Med ett startfält 
fyllt av Alejuniorer, tre tjejer 
och åtta killar, så hoppades vi 
på fi na framgångar på hem-
maplan.

Det blev en spännande 
tävling som avslutades med 
särspel för både killarna och 
tjejerna. Bland tjejerna så var 
Isabelle Alvarsson en av 
de tre spelare som fi ck spe-
la särspel för att kunna kora 
en segrare. Efter två hål stod 
Isabelle som segrare och tog 
därmed sin första seger i en 
Skandia Tour-deltävling. Ti-
digare i år har hon kommit 
tvåa två gånger. Nu blev det 
tredje gången gillt!

Det gick även bra för våra 
övriga tjejer, Charlotta Nej-
man och Elisabeth Frans-
son, delade på femteplatsen.

Bland killarna slutade 
Jonathan Ahrnberg sexa, 
Rasmus Nordgren nia och 
Filip Forslund elva.

Ale GK:s Isabelle Alvarsson 
vann den sista deltävlingen 
på Skandia Tour. På bilden ses 
hon tillsammans med en av 
klubbens knattetjejer, Saga.

Isabelle vann 
Skandia Tour 
på Ale GK

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
ballonglördag den 
fj ärde oktober spås 
bli en fest på alla sätt, 
och nu även för de 
spänstiga.

Med två lopp i olika 
distanser kan alla 
vara med i festyran.

För första gången kommer 
Ballongloppet gå av stapeln 
i Älvängen. I samband med 
Ballonglördagen den fjär-
de oktober är det dags för 
spänstfesten där alla kan 
deltaga. Initiativet kommer 
från Ale 90 IK som tillsam-
mans med företagarna i Äl-
vängen tyckte det var dags 
att dra igång något kul.

– Loppet riktar sig till 
alla och inte bara till vana 
löpare. Det blir ingen tid-
tagning utan den tar man 
själv om man vill. Man kan 
också ta sig fram på olika 
sätt. Gå, springa eller stav-
gå, säger tävlingsansvarige 
Göran Tilly.

Valmöjligheter fi nns 
också när det gäller hur 
långt man vill ta sig. Med 
ett lopp på fem kilome-
ter och ett kortare på 1,6 
kilometer kan man själv 
bestämma vad som känns 
bäst.

Skillnaden mellan lop-
pen är vinsterna.

– Det blir presentkorts-
priser till snabbaste man 
och kvinna i det långa 
loppet, och lottade priser 
bland de övriga deltagarna. 
I lilla loppet får alla som är 
med en godispåse, berättar 
Göran Tilly.

Hur populärt loppet 
kommer att bli är det ingen 
som vet ännu, men Göran 
Tilly är positiv.

– Vi tror på det här, det 
är spontant och man behö-
ver inte förbereda sig. Man 
behöver inte föranmäla sig 
utan kan vakna på mor-
gonen, känna för det och 
komma ner, säger han.

Priset för att delta i lop-
pen är 20 kr för det lilla 
loppet respektive 50 kro-
nor för det stora. Starttider 
är vid skrivande stund inte 
klara.

SOFIA KARLSSON

Premiär för 
ballongloppet

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
Ring Hörsellinjen 

0771-888 000. 
www.horsellinjen.se

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

Hörselskadades Riksförbund

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F02 kl 15:20                   
NÖDINGE – TORSLANDA

Dam div 2 kl 16:45
NÖDINGE – ÖNNERED

Varmt välkommen

VECKANS
MATCHER
SÖNDAG 28 SEPTEMBER

ALE KULTURRUM
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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

 

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 27 sept kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

•  Bert-Owe Lundqvist, Leif ’’Pedda’’ Pedersen och 
   Martin Corneliusson sjunger ’’Arne i Bora’’-låtar m.m

•  20-års jubilerande Vier Brillen - 
   ”Hisingens nationalorkester”: Olle Huldén, 
   Kristian Wedel, Peo Lundgren, Christofer Rigdahl,
   Christoffer Ödman och Joen Wetterholm.

•  Elever från Nordiska Visskolan
               

Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15

(lör 27/9 till 16.00) Entré 180:- inklusive kaffe med dopp
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 
Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

NOL. Ale Folkets Hus har 
fått en ny föreståndare.

Marita Holmgren har 
efterträtt Willy Kölborg 
som gått i pension.

– Det blir rakt in i 
hetluften då vi har en 
späckad höst framför 
oss, säger Marita till 
lokaltidningen.

Ale Folkets Hus förfogar 
över tre fastigheter. Förutom 
Folkets Hus i Älvängen och 
Nol ligger även Medborgar-
huset under samma organi-
sation.

– Älvängens Folkets Hus 
har fått en rejäl ansiktslyft-
ning under de senaste åren 
med bland annat nytt vär-
mesystem, nya fönster och 
nymålad fasad, berättar Ma-
rita Holmgren.

En annan investering som 
gjordes för några år sedan 
var införandet av digitalt 
biosystem i Medborgarhu-
set. Responsen har inte låtit 
vänta på sig.

– Vi har fyrdubblat anta-
let biobesökare på årsbasis. 
”Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och för-
svann” är den största succén 
i Medborgarhusets historia 
och lockade över tusen besö-
kare, förklarar Marita Holm-
gren.

– Generellt sett så lockar 
svenska fi lmer fl est åskåda-
re liksom våra matinéer på 
söndagar. I onsdags när vi 
visade ”Tusen bitar” kom 

över 100 personer, vilket är 
imponerande. Vi planerar 
att visa den igen. Det ska bli 
mycket intressant att se hur 
publiktillströmningen blir på 
”Medicinen” med Helena 
Bergström i huvudrollen, 
som vi visar nu på söndag. 
Söndagen den 5 oktober är 
det premiär för ”Pojken med 
guldbyxorna” som också va-
rit väldigt omtalad.

Medborgarhuset är emel-
lertid mer än bara bio. Det 
digitala systemet gör det 
även möjligt att visa live-
sändningar från Metropoli-
tan. Även här har gensvaret 
från aleborna varit bra.

– Nu satsar vi på tre före-
ställningar i höst och ytter-
ligare tre till våren. Först ut 
är Macbeth den 11 oktober, 
Carmen den 1 november 
och Figaro den 15 novem-
ber. Precis som tidigare 
kommer vi att erbjuda lättare 
förtäring i pausen och ming-
el i entrén när besökarna an-
länder.

– Det är rakt igenom kän-
da titlar som vänder sig till 
en bred målgrupp. Samtliga 
föreställningar är dessutom 
textade på svenska, poängte-
rar Marita.

Teater även för barn
För den yngre generationen 
fi nns tre barnteatrar att se 
fram emot i höstmörkret. 
Först ut är ”I Mumindalen” 
nu på söndag. Det blir en 
musikalisk resa i Tove Jans-
sons förtrollade värld.

18 oktober visas ”Ivar, 
Knutte & Katten” och 30 
november är det ”Skratt-
korven och Surstruten” som 
kommer på besök till Ala-
fors.

– Vi är oerhört glada över 
att kunna presentera detta 
digra utbud av arrangemang, 
som förhoppningsvis ska fal-
la Aleborna i smaken, säger 
Marita Holmgren.

Marita Holmgren är ny föreståndare för Ale Folkets Hus.

– Bio, opera och barnteater

Späckad
höst för
Folkets Hus

Det är rakt ige-
nom kända tit-
lar som vänder 
sig till en bred 

målgrupp. Samtliga före-
ställningar är dessutom 
textade på svenska
MARITA HOLMGREN

– Ja, det måste jag säga. 
Det blev en väldigt trevlig 
stämning, god lysning och 
respons från ett 30-tal per-
soner i publiken. Vi höll 
till uppe på teatervinden 
vilket förhöjde upplevelsen 
ytterligare vill jag påstå.

Du hade sällskap av 
Axel Falk?

– Det stämmer. Axel de-
buterade som professionell 
visartist redan 1981. Han 
står för ett genuint kun-
nande, ett riktigt proffs.

Vad blev det för pro-
gram?

– Vi skapade program-
met på plats. Det blev en 
blandning av relationer, 
äktenskap och frierier.

Nu laddar du för Sång 
& Sånt?

– Ja, på lördag har vi 
Sång & Sånt i Mimers 
Hus med bland andra 
Bert-Owe Lundqvist, 
Leif ”Pedda” Pedersen 
och Martin Cornelius-
son som gäster. Därutö-
ver bereder vi också plats 
för 20-årsjubilerande Vier 
Brillen samt tre elever från 
Nordiska Visskolan.

Något Skratta & Sjung 
inplanerat?

– Söndagen den 26 ok-
tober blir det Skratta & 
Sjung. Vi hälsar Matroser-
na välkomna till Starrkärrs 
bygdegård. Det är före 
detta Flottans Kavaljerer 
som varit i Starrkärr ett par 
gånger tidigare. En favorit 
i repris är att se fram emot.

JONAS ANDERSSON

Blev det en lyckad 
Visafton?

HALLÅ DÄR...

Lennart Thorstensson, sång- och spelman som underhöll på 
Repslagarmuseet i torsdags.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



Söndag 28 sept kl 18.00
Onsdag 1 okt kl 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 24 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 5 oktober kl 15.00 

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

Ungdomskören i Gö-
teborgs Domkyrka under 
ledning av Petter Ekberg 
gästar Starrkärrs kyrka på 
lördag kväll.

Kören består av ett 30-
tal ungdomar i åldern 16-
25 år, både tjejer och kil-
lar, och de har sin hemvist 
i Göteborgs Domkyrka. 
Emellanåt turnerar eller 

körtävlar de också runt om 
i Europa. Om några veckor 
åker de till Serbien för att 
tävla i körsång och vi får 
ett smakprov i Starrkärrs 
kyrka på den repertoar de 
ska tävla med.

Svenska körer har gjort 
sig kända världen över 
med sin unika körklang 
som många menar att vi 

har den store körlegen-
daren Eric Ericsson att 
tacka för. Ungdomskören 
från Domkyrkan håller en 
mycket hög klass vad gäller 
körklang och repertoar. 
Den som trotsar tv-soffan 
på lördag kommer inte att 
bli besviken.

Välkommen!

Ungdomskören i Göteborgs Domkyrka kommer till Starrkärrs kyrka nu på lördag.

Ungdomskör gästar Starrkärr

ÄLVÄNGEN. Behag-
ligt höstväder gjorde 
Repslagardagen till en 
trivsam upplevelse för 
besökarna. 

Utanför entrén såldes 
det lotter, slogs rep och 
grillades korv.

Inne på museet fanns 
ett 30-tal hantverkare 
på plats.

Det var i vanlig ordning 
mycket folk som kom till 
den traditionella Repslagar-
dagen. Arrangemanget har 
blivit en riktig familjefest 
med programpunkter som 
tilltalar både stora och små.

För den yngre genera-
tionen var föreställningen 
”Repmagi” med trolleri-
konstnären och repmagikern 
Mr Junior, alias Sven-Ar-
ne Karlberg, dagens höjd-

punkt. Publiken fi ck se delar 
av den tävlingsakt som han 
tävlade med i Svenska Mäs-
terskapen i trolleri 2012.

Textil- och träslöjdare, ke-
ramiker, smyckestillverkare 
och fl era andra duktiga hant-
verkare stod uppställda längs 

med repslagarbanan för att 
visa och sälja sina alster.

Många besökare passade 
också på att ta del av utställ-
ningen ”10 år från Gesäll till 
Mästare” av och med mäs-
tersmeden Marti Risku.

JONAS ANDERSSON

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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Repslagardagen – en familjefest!

Repslagning var ett självklart inslag på Repslagardagen.

Föreningen Västgötalin fanns representerade.

Tombola med ett smakrikt uppdukat vinstbord.
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Söndag 28 sept kl 18.00
Onsdag 1 okt kl 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 24 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 5 oktober kl 15.00 

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

Ungdomskören i Gö-
teborgs Domkyrka under 
ledning av Petter Ekberg 
gästar Starrkärrs kyrka på 
lördag kväll.

Kören består av ett 30-
tal ungdomar i åldern 16-
25 år, både tjejer och kil-
lar, och de har sin hemvist 
i Göteborgs Domkyrka. 
Emellanåt turnerar eller 

körtävlar de också runt om 
i Europa. Om några veckor 
åker de till Serbien för att 
tävla i körsång och vi får 
ett smakprov i Starrkärrs 
kyrka på den repertoar de 
ska tävla med.

Svenska körer har gjort 
sig kända världen över 
med sin unika körklang 
som många menar att vi 

har den store körlegen-
daren Eric Ericsson att 
tacka för. Ungdomskören 
från Domkyrkan håller en 
mycket hög klass vad gäller 
körklang och repertoar. 
Den som trotsar tv-soffan 
på lördag kommer inte att 
bli besviken.

Välkommen!

Ungdomskören i Göteborgs Domkyrka kommer till Starrkärrs kyrka nu på lördag.

Ungdomskör gästar Starrkärr

ÄLVÄNGEN. Behag-
ligt höstväder gjorde 
Repslagardagen till en 
trivsam upplevelse för 
besökarna. 

Utanför entrén såldes 
det lotter, slogs rep och 
grillades korv.

Inne på museet fanns 
ett 30-tal hantverkare 
på plats.

Det var i vanlig ordning 
mycket folk som kom till 
den traditionella Repslagar-
dagen. Arrangemanget har 
blivit en riktig familjefest 
med programpunkter som 
tilltalar både stora och små.

För den yngre genera-
tionen var föreställningen 
”Repmagi” med trolleri-
konstnären och repmagikern 
Mr Junior, alias Sven-Ar-
ne Karlberg, dagens höjd-

punkt. Publiken fi ck se delar 
av den tävlingsakt som han 
tävlade med i Svenska Mäs-
terskapen i trolleri 2012.

Textil- och träslöjdare, ke-
ramiker, smyckestillverkare 
och fl era andra duktiga hant-
verkare stod uppställda längs 

med repslagarbanan för att 
visa och sälja sina alster.

Många besökare passade 
också på att ta del av utställ-
ningen ”10 år från Gesäll till 
Mästare” av och med mäs-
tersmeden Marti Risku.

JONAS ANDERSSON

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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Repslagardagen – en familjefest!

Repslagning var ett självklart inslag på Repslagardagen.

Föreningen Västgötalin fanns representerade.

Tombola med ett smakrikt uppdukat vinstbord.
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Jag läste med intresse 
Paula Örns insändare 
i  Alekuriren nr 34.  

Fascineras av att hur mycket 
fokus hon lägger på att 
förhindra SD:s inflytande i 
fullmäktige. Kanske skulle 
även skola och välfärd må 
bra av hennes uppmärk-
samhet. Lustigt då vi lever 
i en representativ elektiv 
demokrati (enl vår grundlag 
om regeringsformen), där 

allas röst är lika värd. Än 
mer uppseendeväckande 
blir det hela när man läser 
skolverkets preliminära sta-
tistik 13/14 för åk 9. Trodde 
inte det var möjligt men det 
blir ännu sämre och även 
om statistik inte än finns för 
individuella kommuner så 
misstänker jag att skolorna i 
Ale inte lyckats bättre.

Under perioden inför 
valet förra veckan frågade 

jag alliansföreträdare och 
socialdemokrater vad de 
egentligen genomfört för 
åtgärder, men fick dessvärre 
inget svar. Träffade Paula 
Örn (S) innan valet såväl 
i Nödinge som i Älvängen 
och blev positivt överraskad 
av henne. Hon presenterade 
sig som ”expert” och lärare, 
vilket gjorde mig mycket 
glad, eftersom jag tycker 
att vi saknar politiker med 

lärarerfarenhet. 
Hur som helst är jag 

glad att vi får en politisk 
företrädare som Paula Örn 
som är både politiker och 
har erfarenhet från skolsek-
torn, är säker på att vi med 
detta lägger grunden för en 
mycket bättre skola i Ale. 
Således hälsar jag med gläd-
je Paula Örn välkommen att 
förbättra skolan i Ale.

Sven Nicolaisen

Miljöpartiet har 
utsett Sonny 
Landerberg till 

ny gruppledare. Sonny tar 
över efter Peter Rosen-
gren som varit partiets 
gruppledare de senaste 
åren.

Vi väljer att göra det här 
bytet i samband med valet 
så att den nya gruppleda-
ren är med och utformar 
arbetet inför de kommande 
fyra åren.  

– Jag meddelade vår 
styrelse i våras att jag inte 
kandiderar till uppdrag 
nästa mandatperiod, säger 
Peter Rosengren. Jag fick 
mina första politiska 
uppdrag efter valet 2006 
och det har varit en oerhört 
intressant resa som gett 
otroliga erfarenheter. När 
nu mandatperioden löper 
ut ser jag det som en bra 
brytpunkt även om det 
med valresultatet i handen 
finns en dragningskraft att 
fortsatta.  

– Klimatfrågorna, fler i 
arbete och skolutveckling 
är viktigt för oss i Ale att 
jobba med de kommande 

åren, säger Miljöpartiets 
nya gruppledare Sonny 
Landerberg. Vi måste 
minska utanförskapet. De 
sociala klyftorna i samhället 
har ökat de senaste åren. 
Här måste vi i Ale göra vad 
vi kan för att få mer balans i 
samhället.

Miljöpartiet vill tacka 
alla som lade sin röst 
på oss. Vi fick ett större 
förtroende av väljarna i det 
här valet och ökar med ett 
mandat i kommunfullmäk-
tige. Miljö- och klimatfrå-
gorna är oerhört viktiga att 
arbeta med. 

- Ja, tydligen har vi gjort 
något bra i Ale eftersom 
vi fick fler röster, säger 
ordförande Carlos Trisch-
ler. Trenden från EU-valet 
där miljöfrågorna fick stort 
fokus, och gav Miljöpartiet 
ett starkt stöd, håller i sig. 
Väljarna prioriterar klimat- 
och energifrågorna mer nu, 
även om det är svårare i ett 
sådant här val med många 
stora frågor i debatten.

Peter Rosengren
Sonny Landerberg
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Vi i Vättle scoutkår har startat upp 
vår verksamhet för terminen  

– kom och var med oss!

För mer information, ring eller mejla:
Malin Johansson 0733-32 29 93 (Spårare, 8-10 år)

Johanna Lysholm 0708-65 33 03 (Upptäckare, 10-12 år)
Niklas Lysholm 0705-87 16 10 (Äventyrare, 12-15 år) 

vattlescout@yahoo.se 

… eller ta en titt på vår hemsida: www.vattle.scout.se

 
torsdagar kl. 18.15-19.45  

Reflektioner av valresultatet

Ny gruppledare i Miljöpartiet

Åh sån glädje.... Sån 
stolthet, sån ödmjuk-
het, sån tacksamhet, 

vet knappt vad jag ska säga! 
För den känsla jag känner 
inombords är så stor och 
lyckosam att den är svår att 
förmedla!

Chocken från valet i sön-
dags börjar släppa. Jag har 
brutit ihop och nu kommer 
jag igen! Ja, vi har fått gå i 
opposition, vi har förlorat 
en förstklassig statsminister 
och finansminister. Vi har 

förlorat vår partiledare! Men 
här i Ale förlorade vi inte 
valet... vi blev inga vinnare 
på så sätt att vi fick en massa 
mer mandat, men vi fick 
fler röster än i valet 2010 
och det visar att våra väljare 
gillar oss och tycker att vi 
tänker rätt!

Återigen till min enorma 
enorma lycka som bubblar 
i magen och blir som ett 
magiskt rus.... Igår blev 
personrösterna klara och 
ni kära älskade underbara 

kommuninvånare... Hela 
120 stycken personkryssade 
mig, fröken Zito! Det ger 
ståpäls att veta att ni önskar 
mig att företräda er röst i 
kommunen, en underbar 
känsla. Jag tackar 1000 
gånger tusen tack för ert 
förtroende. Lova mig nu att 
ni hör av er till mig både i 
sorg och glädje över våra 
kommunala frågor. Både 
stort som smått!

Vi moderater i Ale har ju 
funnits ute på gator och torg 

varje fredag de senaste två 
åren innan valet. Vi kommer 
att fortsätta att finnas ute 
med våra blåa jackor så att 
ni kan komma fram och 
diskutera era frågor. Vi ser 
fram emot en fortsatt dia-
log! Tillsammans förbättrar 
vi Ale!

Carina Zito Averstedt
Ledamot i omsorg- och 

arbetsmarknadsnämnden  (M)
Snart kommunfullmäktigeledamot

Tack så mycket fantastiska väljare!

Sverige ska år 2030 ha 
en ”fossilbränsleobero-
ende fordonsflotta”, det 

målet står både regeringen 
och den rödgröna oppositio-
nen bakom. När den statliga 
utredningen med samma 
namn nu remissbehandlats 
står det klart att förvänt-
ningarna är stora på att den 
avgasfria eldrivna bilismen 
ska stå för en stor del av 
omställningen. 

Det är bra! Men för att 
det ska förverkligas måste 
fem grundvillkor uppfyllas 
av riksdag, regering och 
ansvariga myndigheter:

1. Slå fast det långsikti-
ga målet. Målet om en 
fossilbränsleoberoende 

fordonsflotta år 2030 
är ännu inte klubbat i 
riksdagen. En tydligt uttalad 
politisk vilja behövs för att 
regioner, kommuner och 
olika marknadsaktörer ska 
våga göra de investeringar 
som behövs.

2. Bygg ut laddinfrastruktu-
ren. Danmark har ett hund-
ratal snabbladdare, Norge 
likaså. Men i Sverige har 
vi inte ens nått hälften så 
långt. Det betyder å andra 
sidan att vi kan dra nytta av 
grannländernas misstag och 
göra rätt från början. Till 
exempel bör vi erbjuda både 
växelströms- och likström-
sladdning, så att alla typer av 
elbilar kan snabbladdas.

 
3. Avsluta projekten och 
bygg broar mellan öarna. 
Den hittillsvarande utveck-
lingen av Elbilssverige har i 
hög grad varit projektstyrd. 
Det har gett värdefulla 
erfarenheter och är en viktig 
bas för det fortsatta arbetet. 
Men det har också inneburit 
att utvecklingen ser väldigt 
olika ut i olika delar av lan-
det. Kommande satsningar 
behöver inriktas på hela 
landet.

4. Sluta förlita er på entusi-
asm. Hittills har elbilsom-
ställningen i stor utsträck-
ning drivits av enskilda 
entusiaster, som har köpt de 
första bilarna och satt upp 

laddare. Dessa entusiaster 
förtjänar att hyllas – vi ägnar 
ett helt Almedalsseminari-
um åt just detta i början av 
juli. Men nu är det dags att 
formulera myndighetsupp-
drag och anslå resurser med 
det uttalade målet att elbilar 
ska bli ett verkligt alternativ 
för vardagsbilister i hela 
Sverige.

5. Säkerställ kortsiktig 
stimulans. Supermiljöbils-
premien, som ska uppmunt-
ra till köp av bland annat 
elbilar, löper ut till årsskiftet 
och i dag vet ingen vad 
den ersätts med. Den som 
beställer en elbil i dag kan 
inte vara säker på att få ta 
del av premien, de anslagna 

medlen kan vara slut redan 
till valdagen. Det behöver 
slås fast vad som gäller även 
i närtid för elbilarna.

Vi har bestämt oss. Vi vill 
bidra till en snabb omställ-
ning till en fossilbränsleobe-
roende fordonsflotta – och 
ju fler av fordonen som inte 
ens har avgasrör, desto bätt-
re. Men för att vi ska kunna 
förverkliga våra visioner 
behövs bättre regler och 
styrning på både kort och 
lång sikt. Nu behöver även 
politiken bestämma sig!

Mattias Goldmann, 
vd tankesmedjan Fores med 

2030-sekretariatet
Andreas Gyllenhammar, 

hållbarhetschef Sweco
Reine Lönn, 

expert på laddutrustning, Garo
Jon Malmsten, 

Solkompaniet och Elbilslandet Gotland
Martin Prieto Beaulieu, 

styrelseledamot Gröna Bilister
Sten Wetterblad, 

regiondirektör Akademiska Hus

Vi är laddade – nu måste även politiken börja stötta elbilarna!
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”Mamma, varför är dina 
strax alltid så långa?” Jag 
minns så väl hur något 

av barnen ställde frågan 
– och det sved. Det var 
så ofta jag svarade: ”vänta 
lite, jag kommer strax, jag 
ska bara…”, innan jag tog 
mig tiden att lyssna på vad 
någon av dem ville säga eller 
göra. Och samtidigt kan jag 
ju i backspegeln se på mig 
själv, småbarnsmamman 
som försökte få livet att gå 
ihop. Väldigt mycket av det 
jag gjorde var ju också till 
för familjens skull. Ibland 
är det svårt att prioritera 
den där lugna, lyssnande 
stunden, när dammråttorna 
leker tafatt och tvätthögarna 
verkar ha fått växtgödnings-
medel. Barnen förstår det 
bättre idag, när de är vuxna 
och har egna tvätthögar! 
Men nog kan jag ångra en 
del av de gånger jag lät det 
praktiska få gå först. 

På söndag handlar det i 
våra gudstjänster om det här 
med att prioritera. Det är 
inte alltid så lätt att veta vad 

som är viktigast, särskilt inte 
i de perioder i livet när det 
är väldigt fullt upp. Ibland 
blir man fartblind. På sön-
dag berättas det om när syst-
rarna Marta och Maria har 
Jesus på besök. Marta vill 
göra det fi nt för gästen, ord-
na med allt praktiskt - mat, 
dukning och allt vad som 
behövs. Det är fullt upp, 
massor att tänka på. Systern 
Maria hjälper inte alls till, 
och det är lätt att sätta sig in 
i Martas stress och irrita-
tion. Men Jesus försvarar 
Maria. Han förstår varför 
hon i stället kommer och 
sätter sig hos honom. Det är 
inte för att hon struntar i allt 
det praktiska, eller struntar 
i sin syster. Hon behöver 
börja där, i lyssnandet och 
närheten till honom som 
berättar om livet. Jesus säger 
åt Marta att inte oroa sig så 
mycket. Det kan verka som 
att han är okänslig för hen-
nes upplevelse, för det till 
synes orättvisa i situationen. 
Men jag tror att han menar 
ungefär så här:

”Du Marta får också lov 
att ta det lite lugnt en stund, 
så att du kan lyssna på och 
prata med mig. Sen hinner 
ni ändå med det som behö-
ver bli gjort. Och det som 
ni inte får gjort idag, det 
går att göra en annan gång. 
Vilket som är viktigast just 
idag, det hjälper jag er med 
att se. Det som känns oroligt 
eller bekymmersamt ger jag 
er kraft att klara av, när ni 
sitter en stund hos mig.”

Att ibland trycka på 
pausknappen och en kortare 
eller lite längre stund ta sig 
tiden att lyssna inåt, för det 
inre samtalet med Gud, kan 
tyckas som slöseri med tid - 
särskilt när man är stressad 
och uppvarvad. Jag tror att 
det i stället är tvärtom. Där 
kan vi få möjligheten att 
bromsa det som kanske är 
på väg åt fel håll för oss. En 
annan gång ger det en chans 
att räta upp den trötta ryg-
gen. Framför allt är det där 
vi får hjälp att bedöma vad 
som är viktigast – antingen 
det är dammråttor eller 
människor!

Catarina Holmgren Martinsson
Pastorsadjunkt

Starrkärr-Kilanda församling

Jag ska bara….
BETRAKTELSE

ALE/LILLA EDET. Under tre år 
kommer sex pastorat i Göteborgs 
stift att inventera, pröva och 
utvärdera olika sätt att systema-
tiskt arbeta med konfi rmander-
nas föräldrar under konfi rmand-
tiden.   

Förhoppningen är att arbetet med kon-
fi rmandföräldrar blir en integrerad del 
av konfi rmandarbetet och lika naturlig 
som arbetet med unga ledare.

– Vi vill bygga upp en idébank med 
erfarenheter, inspiration och konkreta 
tips från olika församlingar med helt 
olika förutsättningar, säger projektleda-
re Lars Nordblom.

I konfi rmandarbetet kommer Svens-

ka kyrkan i kontakt med många föräld-
rar – en åldersgrupp som i låg utsträck-
ning är engagerad i församlingslivet 
vare sig det rör sig om regelbundet 
gudstjänstfi rande, annan verksamhet, 
som ideell medarbetare eller förtroen-
devalda.

Mikael Isacson, kyrkoherde i Svenska 
kyrkan i Lilla Edet, har sett en poten-
tial i att fokusera på konfi rmandernas 
föräldrar av tre anledningar:

– Det fi nns en naturlig kontaktyta. 
Föräldrar engagerar sig gärna i det som 
deras barn/ungdomar gör. För många 
är det en ny fas i livet. Småbarnsåren är 
förbi och man har större möjlighet att 
engagera sig utanför hemmet.

Isacson lämnade in en ansökan om 
projektbidrag till Göteborgs stift som 

beviljades. Projektet, vilket är det 
första i sitt slag, innebär att inven-
tera, pröva och utvärdera olika sätt 
att systematiskt arbeta med kon-
fi rmandföräldrar under deras ung-
domars konfi rmandtid. Genom att upprätta en idébank på internet kan 

pilotprojektets erfarenheter 
komma andra församlingar 
och pastorat i Göteborgs stift 
och Svenska kyrkan till godo.

Medverkande i projektet 
är Lilla Edets pastorat, Starr-
kärr-Kilanda församling, 
Romelanda pastorat, Skepp-
landa pastorat, Solberga pas-
torat och Kungälvs pastorat. 
Gemensamt är att de tillhör 
Göta älvdalens kontrakt, 
Göteborgs stift. Det som 
skiljer pastoraten åt är teo-
logisk tradition, kyrksamhet, 
landsbygd, liten tätort, större 
tätort, samt familjernas soci-
oekonomiska bakgrund.

JONAS ANDERSSON

– Projektet det första i sitt slag
Satsning på konfi rmandföräldrar

Engagerade konfirmandföräldrar är ett 
projekt som syftar till att inventera, pröva 
och utvärdera olika sätt att systematiskt 
arbeta med konfirmandföräldrar under 
deras ungdomars konfirmandtid.

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 28 september  
Nödinge kyrka kl 11.00
Söndagsgudstjänst, Åke Andreasson. 
Ida Andersson, sång. Svetla Tsvetkova, 
orgel och piano. Kyrkmingel.

Onsdag 1 oktober kl 13-15 Nödinge församlingshem
Onsdagsträff. Samtal om livet med Reine Bäck. Fika och trevlig  
gemenskap. Alla är välkomna!

Söndag 28 september  
Surte kyrka kl 17.00
Musikgudstjänst med mässa  
”Händel, Mozart och Ellington”.  
Åke Andreasson. Ida Andersson, 
sång. Svetla Tsvetkova, orgel och 
piano. Kyrkmingel.

KYRKOGÅRDSFÖRESTÅNDARE  

HELTIDSTJÄNST TILL SKEPPLANDA-HÅLANDA 
OCH LÖDÖSE FÖRSAMLINGAR

Vi söker Dig som kan leda personalen på våra fem kyrko-
gårdar. Du kommer att ha ansvar för underhåll och drift på 
kyrkogårdar och fastigheter. Arbetsmiljö, - budget och per-
sonalansvar samt ingå i pastoratets ledningsgrupp. Helg och 
kvällstjänstgöring ingår samt arbete på kyrkogårdarna.
Vi vill att Du har arbetsledarutbildning och färdigheter i park 
och trädgårdsskötsel. Medlemskap i Svenska kyrkan är ett 
krav liksom körkort och egen bil.
Tillträde 1 januari 2015. Lön efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2014

Fackligt ombud:  
Kommunal sekt Lilla-Edet 010-442 86 24
e-post: lillaedet.vanervast@kommunal.se

Frågor besvaras av:
Kyrkoherde Vivianne Wetterling 0303-44 25 01
Kyrkokamrer Annette Björklund 0303-44 25 02

Ansökan med CV och referenser skickas till:
Kyrkoherde Vivianne Wetterling
Skepplanda Pastorat
Albotorget 4
446 40 Skepplanda
Eller e-post: vivianne.wetterling@svenskakyrkan.se

SKEPPLANDA PASTORAT

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

– Vi –
Temagudstjänst 

28 september kl. 17.00 
i  Nols kyrka.

Barnkörena gnola och  
juniorkören sjunger.

Fika efteråt.

Konsert  
med helgmålsbön

Starrkärrs kyrka 
lördag 27 september kl. 18.00

Gustavi Domkyrkas Ungdomskör 
sjunger under ledning av Petter 

Ekberg ur det körprogram de ska 
tävla med i en körtävling i  

Serbien i början av oktober.

Pilgrimsträff
28 september kl 16.00  

i Starrkärrs församlingshem. 

Pilgrimsträff från sommarens 
pilgrimsvandring från Stiklestad 

till Trondheim, en vandring 
på ca 14 mil. 

Fika till självkostnadspris.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

TRÄD IN I DANSEN
Söndag 28 september kl 17.00

Ale-Skövde kyrka - Nygård
En svensk folkdansmässa av

Per Harling och Susanne Bågenfelt
Lödöse och Hålanda kyrkokörer

Johanneskören från  
Stadsmissionen Göteborg

Spelmän och Dansare

Kom gärna i folkdräkt!
Präst: Vivianne Wetterling

Kyrkkaffe
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Elaine Olaisson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 18 
september begravnings- 
gudstjänst för Elaine Olais-
son, Surte. Officiant var 
komminister. Reine Bäck.

Tina Pedersen. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
18 september begravnings-
gudstjänst för Tina Peder-
sen, Skepplanda. Officiant 
var. Karin Karlsson.

Rolf Larsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 19 
september begravningsguds-
tjänst för Rolf Larsson, Nol. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren  
Martinsson.

Irma Wickström. I Surte 
kyrka hölls fredagen 19 
september begravningsguds-
tjänst för Irma Wickström, 
Bohus. Officiant var  
komminister. Reine Bäck.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA

TACK

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Starrkärr-Kilanda 
församling
Onsd 24/9 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson. 
Sönd kl 28/9 Starrkärrs kyrka 
kl 11 Mässa, Nilsson, Holm-
gren-Martinsson. Älvängens 
kyrka kl 11. Mässa Nordblom
Starrkärrs församlingshem kl 
16.00 Pilgrimsträff från som-
marens pilgrimsvandring från 
Stiklestad till Trondheim, 
en vandring på ca 14 mil. 
Fika till självkostnadspris. 
Nols kyrka kl 17.00 Tema-
gudstjänst med medverkan 
av gNola och Juniorkören. 
Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 28/9 
kl 10, Gudstjänst Wetterling. 
Onsd 1/10 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 28 
sept kl 12. Mässa Wetterling 
Onsd 1 okt kl 10. Gemen-
skapsträff S:t Peder sönd 28 
sept se övriga. Tisd 30 sept  kl 
18. Mässa och Inspirations-
kväll Ale-Skövde sönd 28 sept 
kl 17 Musikmässa Olenius. 
Svensk folkdansmässa av Per 
Harling och Susanne Bågen-
felt. Lödöse och Hålanda 
kyrkokörer samt Johanneskö-
ren. Spelmän o dansare.
Tunge sönd 28 sept   
se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tisd 23 sept kl 8.30-9.30 
Bön. Onsd 24 sept  
kl 10-12.30 SmyrnaCaféet kl 
18-19 Bön. Torsd 25 sept   kl 
18.15 Hobby. Fred 26 sept kl 
19.30 Greenhouse. Lörd 27 
sept 10-13 Second Hand & 
Café. Sönd 28 sept 11 Guds-
tjänst: Elias Berg predikar, 
Smyrna Big Band, nattvard, 
Äventyret, kyrkkaffe. Månd 
29 sept kl 10 RPG Stavgång.
Tisd 30 sept kl 8.30-9.30. 
Bön kl 14 Bibelsamtalsgrup-
pen - terminsstart.

Guntorps Missionskyrka 
Onsdag 24/9 kl 18.30 Tonår 
- ÄventyrarScout. 27-28/9 
lörd-sönd. Konfirmandhajk 
i Guntorp. Sönd 28/9. Kl 
16 GUDSTJÄNST Lars 
Gunther predikar, Elin Frick 
sjunger. Välkomnande av 
årets konfirmander Tisd 30/9 
kl 15.45 Konfa i Älvängen. 
Onsd 1/10 kl 18.30 Spårar & 
Upptäckar Scout.

Fuxerna-Åsbräcka  
församling
Sönd  kl 10.00 Högmässa, 

Isacson 14.00 Finsk hög-
mässa, Olenius Tisd  kl 9 
Mässa i förs hem, Wes-
tergaard Onsd kl 18.30          
Mässa, Nordblom.

Nödinge Församling
Sön 28/9 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Åke Andreasson. Ida Anders-
son, sång. Svetla Tsvetkova, 
orgel och piano. Kyrkmingel. 
Sön 28/9 Kl 17 i Surte 
kyrka: Musikgudstjänst med 
mässa ”Händel, Mozart och 
Ellington”. Åke Andreasson. 
Ida Andersson, sång. Svetla 
Tsvetkova, orgel och piano. 
Kyrkmingel.

Bohus pingstkyrka
Sönd 28/9 kl 11, Gudstjänst. 
Onsd 1/10 kl 19, Bibelläsnig 
och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 24 sept kl 19 Bibelkväll
Tors 25 sept kl 19.30 Kör-
övning. Lörd 27 sept kl 19 
”Vi är på väg” EVANG-
ELISTKVARTETTEN 
Servering. Sönd 28 sept kl 
11 Nattvardsgudstjänst Leif 
Jöngren. Månd 29 sept kl 18 
Spårarscout kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tisd 30 sept  
kl 10 Tisdagsbön kl 10-13. 
Stickcafé kl 15.30 Konfirma-
tionsläsning.

Paula Terho, Surte har  
avlidit. Född 1931 och efter-
lämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

Vår käre

Jan Karlsson
* 12 juli 1946

har i dag stilla insomnat,
sörjd och saknad av oss,

syskon, övrig släkt 
och vänner.

Lödöse 
11 september 2014

ULLA-BRITT
Roland, Stellan

Tommy, Birgitta
med familjer

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 10/10 kl.
11.00 i S:t Peders kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 3/10. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

ÖVRIGT

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 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
drar igång sönd 5 oktober.
Start på Älvevi i Älvängen 
klockan 10-12.
Ytterligare tre söndagar att 
boka in är 12/10, 19/10 
samt 26/10.
Arr: Älvängens IK

UNDANBEDES

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.
Ulf Nilsson, Skepplanda

Stort tack till mina fd. 
arbetskamrater på Hus 1 
och framförallt hus 2 på 
Gården Krokstorp för 
uppvaktning och presenter, 
tack också till Ale kommun 
för gåva och god mat...
från en som har det oför-
skämt bra... Birgitta (åter-
kommer med datum)

TACK

Stort tack till: 
Vikadam, Älvängens vård-
central, Älvängens Fysiote-
rapi, Västtrafik, ICA Super-
market, Coop Extra, Nordic 
Wellness, Älvfoto, Älvblom-
man, Syncentralen i Göte-
borg, Studiefrämjandet och 
funtionärerna: Åke Rehn-
ström, Eva Carlbrand, Tina 
Andersson, Bodil Westlund, 
Märit Nilvall, Kent Carls-
son, Brita Carlsson, Monica 
Lindström, Imo ”moste-
rInger” Olsson Ronny Schä-
fer och Hasse Schäfer för 
att ni gjorde det möjligt 
för oss att genomföra vårt 
mycket lyckade ”Politiker-
race”, prova på-dagen att 
vara funktionsförhindrad, 
för Ale kommuns politiker 
den 5 september 2014.
DHR Aleavdelningen

VECKANS ROS

...till Marja Hardesjö på Gril-
len i Älvängen som tack för 
hjälpen när jag fick punk-
tering.
Ing-Britt & Frank

Ett stort fång rosor till 
hemjtlänsten i Nödinge. 
Alltid lika glada och hjälp-
samma, ni är guld värda. 
Jag kommer att sakna er.

Dora på Klöverstigen

FLYTTLOPPIS

Flyttloppis på f.d. Ulvstorp 
RK. Ulvstorp 247 den 27/9 
och 29/9 mellan kl 11-15. 
Välkomna! För mer info:
tel. 0729-64 94 59
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”Mamma, varför är dina 
strax alltid så långa?” Jag 
minns så väl hur något 

av barnen ställde frågan 
– och det sved. Det var 
så ofta jag svarade: ”vänta 
lite, jag kommer strax, jag 
ska bara…”, innan jag tog 
mig tiden att lyssna på vad 
någon av dem ville säga eller 
göra. Och samtidigt kan jag 
ju i backspegeln se på mig 
själv, småbarnsmamman 
som försökte få livet att gå 
ihop. Väldigt mycket av det 
jag gjorde var ju också till 
för familjens skull. Ibland 
är det svårt att prioritera 
den där lugna, lyssnande 
stunden, när dammråttorna 
leker tafatt och tvätthögarna 
verkar ha fått växtgödnings-
medel. Barnen förstår det 
bättre idag, när de är vuxna 
och har egna tvätthögar! 
Men nog kan jag ångra en 
del av de gånger jag lät det 
praktiska få gå först. 

På söndag handlar det i 
våra gudstjänster om det här 
med att prioritera. Det är 
inte alltid så lätt att veta vad 

som är viktigast, särskilt inte 
i de perioder i livet när det 
är väldigt fullt upp. Ibland 
blir man fartblind. På sön-
dag berättas det om när syst-
rarna Marta och Maria har 
Jesus på besök. Marta vill 
göra det fi nt för gästen, ord-
na med allt praktiskt - mat, 
dukning och allt vad som 
behövs. Det är fullt upp, 
massor att tänka på. Systern 
Maria hjälper inte alls till, 
och det är lätt att sätta sig in 
i Martas stress och irrita-
tion. Men Jesus försvarar 
Maria. Han förstår varför 
hon i stället kommer och 
sätter sig hos honom. Det är 
inte för att hon struntar i allt 
det praktiska, eller struntar 
i sin syster. Hon behöver 
börja där, i lyssnandet och 
närheten till honom som 
berättar om livet. Jesus säger 
åt Marta att inte oroa sig så 
mycket. Det kan verka som 
att han är okänslig för hen-
nes upplevelse, för det till 
synes orättvisa i situationen. 
Men jag tror att han menar 
ungefär så här:

”Du Marta får också lov 
att ta det lite lugnt en stund, 
så att du kan lyssna på och 
prata med mig. Sen hinner 
ni ändå med det som behö-
ver bli gjort. Och det som 
ni inte får gjort idag, det 
går att göra en annan gång. 
Vilket som är viktigast just 
idag, det hjälper jag er med 
att se. Det som känns oroligt 
eller bekymmersamt ger jag 
er kraft att klara av, när ni 
sitter en stund hos mig.”

Att ibland trycka på 
pausknappen och en kortare 
eller lite längre stund ta sig 
tiden att lyssna inåt, för det 
inre samtalet med Gud, kan 
tyckas som slöseri med tid - 
särskilt när man är stressad 
och uppvarvad. Jag tror att 
det i stället är tvärtom. Där 
kan vi få möjligheten att 
bromsa det som kanske är 
på väg åt fel håll för oss. En 
annan gång ger det en chans 
att räta upp den trötta ryg-
gen. Framför allt är det där 
vi får hjälp att bedöma vad 
som är viktigast – antingen 
det är dammråttor eller 
människor!

Catarina Holmgren Martinsson
Pastorsadjunkt

Starrkärr-Kilanda församling

Jag ska bara….
BETRAKTELSE

ALE/LILLA EDET. Under tre år 
kommer sex pastorat i Göteborgs 
stift att inventera, pröva och 
utvärdera olika sätt att systema-
tiskt arbeta med konfi rmander-
nas föräldrar under konfi rmand-
tiden.   

Förhoppningen är att arbetet med kon-
fi rmandföräldrar blir en integrerad del 
av konfi rmandarbetet och lika naturlig 
som arbetet med unga ledare.

– Vi vill bygga upp en idébank med 
erfarenheter, inspiration och konkreta 
tips från olika församlingar med helt 
olika förutsättningar, säger projektleda-
re Lars Nordblom.

I konfi rmandarbetet kommer Svens-

ka kyrkan i kontakt med många föräld-
rar – en åldersgrupp som i låg utsträck-
ning är engagerad i församlingslivet 
vare sig det rör sig om regelbundet 
gudstjänstfi rande, annan verksamhet, 
som ideell medarbetare eller förtroen-
devalda.

Mikael Isacson, kyrkoherde i Svenska 
kyrkan i Lilla Edet, har sett en poten-
tial i att fokusera på konfi rmandernas 
föräldrar av tre anledningar:

– Det fi nns en naturlig kontaktyta. 
Föräldrar engagerar sig gärna i det som 
deras barn/ungdomar gör. För många 
är det en ny fas i livet. Småbarnsåren är 
förbi och man har större möjlighet att 
engagera sig utanför hemmet.

Isacson lämnade in en ansökan om 
projektbidrag till Göteborgs stift som 

beviljades. Projektet, vilket är det 
första i sitt slag, innebär att inven-
tera, pröva och utvärdera olika sätt 
att systematiskt arbeta med kon-
fi rmandföräldrar under deras ung-
domars konfi rmandtid. Genom att upprätta en idébank på internet kan 

pilotprojektets erfarenheter 
komma andra församlingar 
och pastorat i Göteborgs stift 
och Svenska kyrkan till godo.

Medverkande i projektet 
är Lilla Edets pastorat, Starr-
kärr-Kilanda församling, 
Romelanda pastorat, Skepp-
landa pastorat, Solberga pas-
torat och Kungälvs pastorat. 
Gemensamt är att de tillhör 
Göta älvdalens kontrakt, 
Göteborgs stift. Det som 
skiljer pastoraten åt är teo-
logisk tradition, kyrksamhet, 
landsbygd, liten tätort, större 
tätort, samt familjernas soci-
oekonomiska bakgrund.

JONAS ANDERSSON

– Projektet det första i sitt slag
Satsning på konfi rmandföräldrar

Engagerade konfirmandföräldrar är ett 
projekt som syftar till att inventera, pröva 
och utvärdera olika sätt att systematiskt 
arbeta med konfirmandföräldrar under 
deras ungdomars konfirmandtid.

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 28 september  
Nödinge kyrka kl 11.00
Söndagsgudstjänst, Åke Andreasson. 
Ida Andersson, sång. Svetla Tsvetkova, 
orgel och piano. Kyrkmingel.

Onsdag 1 oktober kl 13-15 Nödinge församlingshem
Onsdagsträff. Samtal om livet med Reine Bäck. Fika och trevlig  
gemenskap. Alla är välkomna!

Söndag 28 september  
Surte kyrka kl 17.00
Musikgudstjänst med mässa  
”Händel, Mozart och Ellington”.  
Åke Andreasson. Ida Andersson, 
sång. Svetla Tsvetkova, orgel och 
piano. Kyrkmingel.

KYRKOGÅRDSFÖRESTÅNDARE  

HELTIDSTJÄNST TILL SKEPPLANDA-HÅLANDA 
OCH LÖDÖSE FÖRSAMLINGAR

Vi söker Dig som kan leda personalen på våra fem kyrko-
gårdar. Du kommer att ha ansvar för underhåll och drift på 
kyrkogårdar och fastigheter. Arbetsmiljö, - budget och per-
sonalansvar samt ingå i pastoratets ledningsgrupp. Helg och 
kvällstjänstgöring ingår samt arbete på kyrkogårdarna.
Vi vill att Du har arbetsledarutbildning och färdigheter i park 
och trädgårdsskötsel. Medlemskap i Svenska kyrkan är ett 
krav liksom körkort och egen bil.
Tillträde 1 januari 2015. Lön efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2014

Fackligt ombud:  
Kommunal sekt Lilla-Edet 010-442 86 24
e-post: lillaedet.vanervast@kommunal.se

Frågor besvaras av:
Kyrkoherde Vivianne Wetterling 0303-44 25 01
Kyrkokamrer Annette Björklund 0303-44 25 02

Ansökan med CV och referenser skickas till:
Kyrkoherde Vivianne Wetterling
Skepplanda Pastorat
Albotorget 4
446 40 Skepplanda
Eller e-post: vivianne.wetterling@svenskakyrkan.se

SKEPPLANDA PASTORAT

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

– Vi –
Temagudstjänst 

28 september kl. 17.00 
i  Nols kyrka.

Barnkörena gnola och  
juniorkören sjunger.

Fika efteråt.

Konsert  
med helgmålsbön

Starrkärrs kyrka 
lördag 27 september kl. 18.00

Gustavi Domkyrkas Ungdomskör 
sjunger under ledning av Petter 

Ekberg ur det körprogram de ska 
tävla med i en körtävling i  

Serbien i början av oktober.

Pilgrimsträff
28 september kl 16.00  

i Starrkärrs församlingshem. 

Pilgrimsträff från sommarens 
pilgrimsvandring från Stiklestad 

till Trondheim, en vandring 
på ca 14 mil. 

Fika till självkostnadspris.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

TRÄD IN I DANSEN
Söndag 28 september kl 17.00

Ale-Skövde kyrka - Nygård
En svensk folkdansmässa av

Per Harling och Susanne Bågenfelt
Lödöse och Hålanda kyrkokörer

Johanneskören från  
Stadsmissionen Göteborg

Spelmän och Dansare

Kom gärna i folkdräkt!
Präst: Vivianne Wetterling

Kyrkkaffe
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Elaine Olaisson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 18 
september begravnings- 
gudstjänst för Elaine Olais-
son, Surte. Officiant var 
komminister. Reine Bäck.

Tina Pedersen. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
18 september begravnings-
gudstjänst för Tina Peder-
sen, Skepplanda. Officiant 
var. Karin Karlsson.

Rolf Larsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 19 
september begravningsguds-
tjänst för Rolf Larsson, Nol. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren  
Martinsson.

Irma Wickström. I Surte 
kyrka hölls fredagen 19 
september begravningsguds-
tjänst för Irma Wickström, 
Bohus. Officiant var  
komminister. Reine Bäck.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN
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BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
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Starrkärr-Kilanda 
församling
Onsd 24/9 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson. 
Sönd kl 28/9 Starrkärrs kyrka 
kl 11 Mässa, Nilsson, Holm-
gren-Martinsson. Älvängens 
kyrka kl 11. Mässa Nordblom
Starrkärrs församlingshem kl 
16.00 Pilgrimsträff från som-
marens pilgrimsvandring från 
Stiklestad till Trondheim, 
en vandring på ca 14 mil. 
Fika till självkostnadspris. 
Nols kyrka kl 17.00 Tema-
gudstjänst med medverkan 
av gNola och Juniorkören. 
Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 28/9 
kl 10, Gudstjänst Wetterling. 
Onsd 1/10 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 28 
sept kl 12. Mässa Wetterling 
Onsd 1 okt kl 10. Gemen-
skapsträff S:t Peder sönd 28 
sept se övriga. Tisd 30 sept  kl 
18. Mässa och Inspirations-
kväll Ale-Skövde sönd 28 sept 
kl 17 Musikmässa Olenius. 
Svensk folkdansmässa av Per 
Harling och Susanne Bågen-
felt. Lödöse och Hålanda 
kyrkokörer samt Johanneskö-
ren. Spelmän o dansare.
Tunge sönd 28 sept   
se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tisd 23 sept kl 8.30-9.30 
Bön. Onsd 24 sept  
kl 10-12.30 SmyrnaCaféet kl 
18-19 Bön. Torsd 25 sept   kl 
18.15 Hobby. Fred 26 sept kl 
19.30 Greenhouse. Lörd 27 
sept 10-13 Second Hand & 
Café. Sönd 28 sept 11 Guds-
tjänst: Elias Berg predikar, 
Smyrna Big Band, nattvard, 
Äventyret, kyrkkaffe. Månd 
29 sept kl 10 RPG Stavgång.
Tisd 30 sept kl 8.30-9.30. 
Bön kl 14 Bibelsamtalsgrup-
pen - terminsstart.

Guntorps Missionskyrka 
Onsdag 24/9 kl 18.30 Tonår 
- ÄventyrarScout. 27-28/9 
lörd-sönd. Konfirmandhajk 
i Guntorp. Sönd 28/9. Kl 
16 GUDSTJÄNST Lars 
Gunther predikar, Elin Frick 
sjunger. Välkomnande av 
årets konfirmander Tisd 30/9 
kl 15.45 Konfa i Älvängen. 
Onsd 1/10 kl 18.30 Spårar & 
Upptäckar Scout.

Fuxerna-Åsbräcka  
församling
Sönd  kl 10.00 Högmässa, 

Isacson 14.00 Finsk hög-
mässa, Olenius Tisd  kl 9 
Mässa i förs hem, Wes-
tergaard Onsd kl 18.30          
Mässa, Nordblom.

Nödinge Församling
Sön 28/9 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Åke Andreasson. Ida Anders-
son, sång. Svetla Tsvetkova, 
orgel och piano. Kyrkmingel. 
Sön 28/9 Kl 17 i Surte 
kyrka: Musikgudstjänst med 
mässa ”Händel, Mozart och 
Ellington”. Åke Andreasson. 
Ida Andersson, sång. Svetla 
Tsvetkova, orgel och piano. 
Kyrkmingel.

Bohus pingstkyrka
Sönd 28/9 kl 11, Gudstjänst. 
Onsd 1/10 kl 19, Bibelläsnig 
och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 24 sept kl 19 Bibelkväll
Tors 25 sept kl 19.30 Kör-
övning. Lörd 27 sept kl 19 
”Vi är på väg” EVANG-
ELISTKVARTETTEN 
Servering. Sönd 28 sept kl 
11 Nattvardsgudstjänst Leif 
Jöngren. Månd 29 sept kl 18 
Spårarscout kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tisd 30 sept  
kl 10 Tisdagsbön kl 10-13. 
Stickcafé kl 15.30 Konfirma-
tionsläsning.

Paula Terho, Surte har  
avlidit. Född 1931 och efter-
lämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

Vår käre

Jan Karlsson
* 12 juli 1946

har i dag stilla insomnat,
sörjd och saknad av oss,

syskon, övrig släkt 
och vänner.

Lödöse 
11 september 2014

ULLA-BRITT
Roland, Stellan

Tommy, Birgitta
med familjer

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 10/10 kl.
11.00 i S:t Peders kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 3/10. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

ÖVRIGT

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 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
drar igång sönd 5 oktober.
Start på Älvevi i Älvängen 
klockan 10-12.
Ytterligare tre söndagar att 
boka in är 12/10, 19/10 
samt 26/10.
Arr: Älvängens IK

UNDANBEDES

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.
Ulf Nilsson, Skepplanda

Stort tack till mina fd. 
arbetskamrater på Hus 1 
och framförallt hus 2 på 
Gården Krokstorp för 
uppvaktning och presenter, 
tack också till Ale kommun 
för gåva och god mat...
från en som har det oför-
skämt bra... Birgitta (åter-
kommer med datum)

TACK

Stort tack till: 
Vikadam, Älvängens vård-
central, Älvängens Fysiote-
rapi, Västtrafik, ICA Super-
market, Coop Extra, Nordic 
Wellness, Älvfoto, Älvblom-
man, Syncentralen i Göte-
borg, Studiefrämjandet och 
funtionärerna: Åke Rehn-
ström, Eva Carlbrand, Tina 
Andersson, Bodil Westlund, 
Märit Nilvall, Kent Carls-
son, Brita Carlsson, Monica 
Lindström, Imo ”moste-
rInger” Olsson Ronny Schä-
fer och Hasse Schäfer för 
att ni gjorde det möjligt 
för oss att genomföra vårt 
mycket lyckade ”Politiker-
race”, prova på-dagen att 
vara funktionsförhindrad, 
för Ale kommuns politiker 
den 5 september 2014.
DHR Aleavdelningen

VECKANS ROS

...till Marja Hardesjö på Gril-
len i Älvängen som tack för 
hjälpen när jag fick punk-
tering.
Ing-Britt & Frank

Ett stort fång rosor till 
hemjtlänsten i Nödinge. 
Alltid lika glada och hjälp-
samma, ni är guld värda. 
Jag kommer att sakna er.

Dora på Klöverstigen

FLYTTLOPPIS

Flyttloppis på f.d. Ulvstorp 
RK. Ulvstorp 247 den 27/9 
och 29/9 mellan kl 11-15. 
Välkomna! För mer info:
tel. 0729-64 94 59
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

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
Danska Sjöstensplattor 50x50. 

Begagnade.
tel. 0303-22 95 34

Litet begagnat kylskåp 
önskas köpas. 
tel 0735- 42 47 05 

Presentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor, Present-
korttorget. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

SÄLJES
MiniCrosser, en kraftfull och 
driftsäker handikappmoped i 
mkt bra skick, säljes med nytt 
batteri och laddare, klarar 
40-50 km/laddning. Går i ca 
15 km/tim Pris 12.000:-.
Aline 0733-295971

Höensilage/Hö i småbalar.
Bra kvalite med analys.
Transport kan ordnas.
Tel. 0733-330906

Träskrivbord och 2 stolar från 

ca 50-tal. Behöver skrapas och 
målas 200 kr/del. Fåtölj med 
träarmstöd, 50-tal, 200 kr. 
Tel. 0704-24 87 05

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

ÖNSKAS HYRA
Vi är ett par på 51 och 46 
år som vill hyra mindre 
avstyckad gård på landet i 
Ales eller Lilla Edets kommun. 
Ring Lena 0701- 59 99 00
 
ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

Kontrollansvarig
tel. 0739-25 83 14
tel. 0303-22 54 32

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

Flytt-loppis!
Lördag-söndag 27-28/9 
kl 12-17, Kungsvägen 3 C 
i Alvhem. Fynda div möbler, 
husgeråd, tavlor m.m. Betala 
kontant eller med swish.
Välkomna att fynda.

Gratis piano mot 
avhämtning. 1950-tal.
Tel. 0704-24 87 05

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

Mikko 80 år!
Öppet hus lör 27/9

kl 14-17 i föreningslokalen, 
Göteborgsvägen 97D Surte.

Välkomna!

Grattis på 1-årsdagen 26/9 
vår prins

Alfred Nyström
Många grattiskramar önskar 

Mormor och Staffan,
Mamma, pappa och 

syskonen Neo och Nova,
Mostrarna Erika, Caroline 

och Emma med familj

Grattis goaste
Elli

på 7-årsdagen 27/9
Kramar från

farmor och farfar

Hipp Hipp Hurra!
Grattis Linn

på din 8-årsdag.
Många goa kramar till dig!
Önskar Mamma, pappa, 

Tim och Denice

GRATTIS

Grattis
Inger

2/10 på 65-årsdag och 
pensionsdagen

önskar Hans, Hanna, 
Fredrik, Hannes, Melvin, 
Ludvig, Niklas, Jennie, 

Melker och Alfred

Den 27/9 fyller
Malte 1 år!

Vi älskar dig, 
grattis vårt lilla busfrö.
Pussar och kramar från 

mamma och pappa

HONKATT UPPHITTAD
På 70-vägen innan Skepplanda 
natten 10-11 september. Väl-
skött, semilångårig sköldpadd-
spärgad svart/vit/röd. Svart 
nos, vit haka, vita tassar. Rosa 

trampdynor med svarta fläckar. 
Ej ID-märkt. Omhändertagen 
på Blåstjärnans djursjukhus 
031-65 35 00. Ange journal-
nummer 189324. 

UPPHITTAD

Stort grattis till
våran duktiga

Saga
som fyller 6 år den 28/9.

Massor med kramar
från farmor och farfar 

i Hallsberg

Vi gifte oss 23/8-14 
i Starrkärrs Kyrka, Ale.

Lisbeth och Jörgen Esping.
Tack till alla som var med 

och gjorde vår dag 
så speciell.

Vigselförrättare: Catarina 
Holmgren Martinsson.
Fotograf: Jonas Wall, 

wallfoto.se

VIGDA
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

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
Danska Sjöstensplattor 50x50. 

Begagnade.
tel. 0303-22 95 34

Litet begagnat kylskåp 
önskas köpas. 
tel 0735- 42 47 05 

Presentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor, Present-
korttorget. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

SÄLJES
MiniCrosser, en kraftfull och 
driftsäker handikappmoped i 
mkt bra skick, säljes med nytt 
batteri och laddare, klarar 
40-50 km/laddning. Går i ca 
15 km/tim Pris 12.000:-.
Aline 0733-295971

Höensilage/Hö i småbalar.
Bra kvalite med analys.
Transport kan ordnas.
Tel. 0733-330906

Träskrivbord och 2 stolar från 

ca 50-tal. Behöver skrapas och 
målas 200 kr/del. Fåtölj med 
träarmstöd, 50-tal, 200 kr. 
Tel. 0704-24 87 05

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

ÖNSKAS HYRA
Vi är ett par på 51 och 46 
år som vill hyra mindre 
avstyckad gård på landet i 
Ales eller Lilla Edets kommun. 
Ring Lena 0701- 59 99 00
 
ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

Kontrollansvarig
tel. 0739-25 83 14
tel. 0303-22 54 32

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

Flytt-loppis!
Lördag-söndag 27-28/9 
kl 12-17, Kungsvägen 3 C 
i Alvhem. Fynda div möbler, 
husgeråd, tavlor m.m. Betala 
kontant eller med swish.
Välkomna att fynda.

Gratis piano mot 
avhämtning. 1950-tal.
Tel. 0704-24 87 05

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

Mikko 80 år!
Öppet hus lör 27/9

kl 14-17 i föreningslokalen, 
Göteborgsvägen 97D Surte.

Välkomna!

Grattis på 1-årsdagen 26/9 
vår prins

Alfred Nyström
Många grattiskramar önskar 

Mormor och Staffan,
Mamma, pappa och 

syskonen Neo och Nova,
Mostrarna Erika, Caroline 

och Emma med familj

Grattis goaste
Elli

på 7-årsdagen 27/9
Kramar från

farmor och farfar

Hipp Hipp Hurra!
Grattis Linn

på din 8-årsdag.
Många goa kramar till dig!
Önskar Mamma, pappa, 

Tim och Denice

GRATTIS

Grattis
Inger

2/10 på 65-årsdag och 
pensionsdagen

önskar Hans, Hanna, 
Fredrik, Hannes, Melvin, 
Ludvig, Niklas, Jennie, 

Melker och Alfred

Den 27/9 fyller
Malte 1 år!

Vi älskar dig, 
grattis vårt lilla busfrö.
Pussar och kramar från 

mamma och pappa

HONKATT UPPHITTAD
På 70-vägen innan Skepplanda 
natten 10-11 september. Väl-
skött, semilångårig sköldpadd-
spärgad svart/vit/röd. Svart 
nos, vit haka, vita tassar. Rosa 

trampdynor med svarta fläckar. 
Ej ID-märkt. Omhändertagen 
på Blåstjärnans djursjukhus 
031-65 35 00. Ange journal-
nummer 189324. 

UPPHITTAD

Stort grattis till
våran duktiga

Saga
som fyller 6 år den 28/9.

Massor med kramar
från farmor och farfar 

i Hallsberg

Vi gifte oss 23/8-14 
i Starrkärrs Kyrka, Ale.

Lisbeth och Jörgen Esping.
Tack till alla som var med 

och gjorde vår dag 
så speciell.

Vigselförrättare: Catarina 
Holmgren Martinsson.
Fotograf: Jonas Wall, 

wallfoto.se

VIGDA
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NU HAR VI ÖPPNAT!
Måndag-lördag kl 10–20 Kapellvägen, Älvängen

 Vid beställning 
0708-223546 Frukost 69kr 07.00-10.00
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PROVTRÄNA
Just nu kan du 

provträna hos oss. 
Kontakta din STC-klubb 

för mer info.BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!

Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r 
ka

n 
fö

re
ko

m
m

a
ALLA KLUBBAR

ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN 12 MÅN AUTOGIRO

KOM IGÅNG
PÅ RIKTIGT!
JUST NU INGÅR SEX TILLFÄLLEN I  
PT SMALL GROUP, DEN PERFEKTA  
STARTEN FÖR DIG SOM SNABBT  
VILL NÅ RESULTAT.

JUST NU INGÅR
 » PT SMALL GROUP VÄRDE 795 KR 
Träna med en personlig tränare i grupp om 
8�–�10 personer vid sex olika tillfällen. 

 » RESPASS VÄRDE 500 KR 
Med respasset får du träna på över 
140 klubbar runt om i landet. 

 » SOL- & RELAXKORT VÄRDE 1�000 KR 
Laddat med 1000 kr sol och/eller massage. 

 » 3 VECKOKORT ATT GE BORT VÄRDE 750 KR 
Bjud familj eller vänner på provträning hos oss.

Gym / Kondition / Gruppträning
Sol & Relax / Kidz Club / Barndans
Rehab / Kostrådgivning / Seniorklubb
Personlig träning / Företagshälsovård

VÄRDE

3 045
KR

STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

www.stc.se

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.


