
Värvar till Läkare 
utan gränser 

Nols Färg � rar 
15 år i Nödinge

Nu gäller det 
för SBTK!

Det blev stora framgångar i Surteskogen i helgen. Ale TK:s David Lundin säkrade segern i JSM.Det blev stora framgångar i Surteskogen i helgen. Ale TK:s David Lundin säkrade segern i JSM.
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TrädgårdsrEA

Skepplanda • Tel 0303-74 92 20 • www.thunbergs.com
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upp till 20%
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BusKAr 

upp till 50%

JORD, GÖDSEL, KRUKOR, 
VÄXTER, PLANTERINGSRÅD, 

TRÄDGÅRDSREDSKAP, 
BLOMMOR, PRESENTER

Välkomna! Gäller t o m v. 41

SKÖNNINGARED
Stilren exklusiv enplansvilla med dubbelgarage och 
pool. Vardagsrum med ryggåstak och stort fönster-
parti. Braskamin. Bergvärme. Lantligt belägen,  
ca 3 km till Älvängen centrum.

Acceptpris 4.395.000:-. ADress Skönningared 341.  
4 rok, boAreA 165 kvm. ep 80 kWh/m2/År. visNiNG 5/10. 
mäklAre eva Brodén tfN 031-303 03 06
www.Skandiamaklarna.Se/ale

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.seAle Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Gäller 1/10–5/10

Ale Torg

klipp!
minst 25% rabatt

bordsmargarin
Becel. 400 g. 38%.

Gäller ej Oliv Lättmargarin.
Jfr. pris 25:00/kg. 

Max 1 köp/hushåll.

Laxsida
ICA. Ca 1,1 kg. Färsk.
Max 2 köp/hushåll.

89:-/st

10:-/st

Lödöse 0520-66 00 10

10:-

Veckans Vara

/påse

ahlgrens-
bilar 

Ansök om 
föreningsbidrag 

senast 13 oktober
Läs mer på vakna.ale.se

”Stödföreningen”



Det rödgröna blocket 
lyckas inte bilda 
någon majoritet i 

Ale, inte heller alliansen. 
Det medför en unik möj-
lighet för att samtalet över 
blockgränserna kommer 
att segra. De kommande 
fyra åren kommer det att 
vara nödvändigt att föra en 
aktiv dialog om de två stora 
partierna, Socialdemokra-
terna och Moderaterna, står 
fast vid att Sverigedemokra-
terna (SD) inte ska få något 
infl ytande. Om de rödgröna 
och övriga partier kommer 
överens innan omröstning 
innebär det att vågmästar-
partierna SD och Aledemo-
kraterna (AD) är bortdribb-
lade. Samtidigt öppnas 
självklart en frestelses dörr 
till att försöka få igenom 
förslag som båda sidor vet 
kan vinna stöd hos SD och 
AD. Nu blir det politik på 
allvar i Ale kommun. Ingen 
sida kan dra på, utan att det 
är förankrat. Samtalet kan 
stå som segrare, frågan är 
bara vilka som kommer att 
samtala eller om alla får vara 
med? Hela det demokra-
tiska upplägget ställs på sin 
spets, eftersom Sveriges 
tredje största parti, enligt 
den svenska väljarkåren, 
fortfarande inte verkar få 
delta i samtalet oavsett fråga 
på dagordningen.

Nybildade Framtid i Ale 
valde att inte ställa sig på 

de rödgrönas sida och ge 
dem chans till ett majori-
tetsstyre. Med tanke på att 
tunga namn i partiet har 
sitt ursprung i S-politiken 
förvånade beslutet många. 
Samtidigt visar det hur 
sårbar den kommunala poli-
tiken är och hur den skiljer 
sig från den mer ideologiska 
riksdebatten. 

I en kommun spelar rela-
tionerna mellan företräda-
rna en helt avgörande roll. 
Tyrone Hansson, partile-
dare för Framtid i Ale och 
hans kamrater, röstade om 
vem de ville stötta som Ales 
politiska ledare. Det blev 
14-0 till Mikael Berglunds 
favör. Förhållandet mellan 
just Framtid i Ale och Soci-
aldemokraterna avgjorde att 
Ale inte kunde få en S-ledd 
majoritet. Att Folkpartiet 
som var sist att lämna be-
sked skulle vända alliansen 
ryggen kändes långsökt även 
om lockande arvoden säkert 
satte igång en viss turbulens.

Nåväl, vi har en politisk 
karta i Ale som inte ger 
något av blocken en 
egen majoritet. Därför 
pratas det numera 
om samverkan och 
ödmjukhet, samtidigt 
pågår det en kamp om 
platserna och arvode-
na. Nervositeten har 
varit påtaglig på senare 
tid, vilket kan kännas 
konstigt då samverkan, 

som det talas så mycket om, 
i grunden innebär att det 
egentligen inte ska spela 
någon roll vem som håller i 
klubban. 

Det blir nu sannolikt, 
inget är ju längre omöjligt, 
Socialdemokraterna som tar 
hand om ordförandeposter-
na i samtliga nämnder och 
styrelser. Det blir ett digert 
uppdrag, där det främst 
kommer att handla om 
förmågan att förhandla och 
förankra. Någon rödgrön 
majoritet fi nns inte. Våg-
mästare i samtliga nämnder 
blir nämligen SD och AD. 
Med andra ord måste block-
en samtala över gränserna, 
annars ligger makten över 
beslutet i någon annans 
händer.

 

Bäddat för samtal

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

VECKA 40         NUMMER 36|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

majoritet. Att Folkpartiet 
som var sist att lämna be-
sked skulle vända alliansen 
ryggen kändes långsökt även 
om lockande arvoden säkert 
satte igång en viss turbulens.

 en politisk 
karta i Ale som inte ger 

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

MEDMÄNNISKA
Skulle du kunna tänka dig
att avsätta ett par timmar
i veckan för att glädja och
stötta någon ensam och
behövande medmänniska?
För info ring:
Inga-Britt 0705-35 00 13

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 4 okt kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare. 5 Workshop. Fri Entré 

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt  
nya privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

Ring mig på 0303-33 16 44 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN

vi utför Byte av:

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

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

• BROMSOK 500 kr inkl. moms/hjul*

•  BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  750 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  850 kr inkl. moms per axel*

• BROMSBAcKAR  950 kr inkl. moms*

BROMSVätSKeByte 550 kr inkl. moms. 

KAMpAnj!

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

Välkomna!

Den lilla second hand-butiken för  
häst & ryttare i Västerlanda

www.malinshastshop.se
Ivarslund 115 Västerlanda, 0703-767341

Öppet:  
Fre 15-18 &  
Lör 11-15

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

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

öLjeTTLäNGD 
ALVA 299:- /2-pack

BArNTrikå 
Mönstrad 120:-/m

Digitaltryck 150:-/m

GArDiNsTäNGer 
90-160 cmm 99:- /st

fiNGervANTAr  
barn 15:-

Tyger, gardiner 
& heminredning

fLeeCe 65:-/m

Allt för hösten!



Det rödgröna blocket 
lyckas inte bilda 
någon majoritet i 

Ale, inte heller alliansen. 
Det medför en unik möj-
lighet för att samtalet över 
blockgränserna kommer 
att segra. De kommande 
fyra åren kommer det att 
vara nödvändigt att föra en 
aktiv dialog om de två stora 
partierna, Socialdemokra-
terna och Moderaterna, står 
fast vid att Sverigedemokra-
terna (SD) inte ska få något 
infl ytande. Om de rödgröna 
och övriga partier kommer 
överens innan omröstning 
innebär det att vågmästar-
partierna SD och Aledemo-
kraterna (AD) är bortdribb-
lade. Samtidigt öppnas 
självklart en frestelses dörr 
till att försöka få igenom 
förslag som båda sidor vet 
kan vinna stöd hos SD och 
AD. Nu blir det politik på 
allvar i Ale kommun. Ingen 
sida kan dra på, utan att det 
är förankrat. Samtalet kan 
stå som segrare, frågan är 
bara vilka som kommer att 
samtala eller om alla får vara 
med? Hela det demokra-
tiska upplägget ställs på sin 
spets, eftersom Sveriges 
tredje största parti, enligt 
den svenska väljarkåren, 
fortfarande inte verkar få 
delta i samtalet oavsett fråga 
på dagordningen.

Nybildade Framtid i Ale 
valde att inte ställa sig på 

de rödgrönas sida och ge 
dem chans till ett majori-
tetsstyre. Med tanke på att 
tunga namn i partiet har 
sitt ursprung i S-politiken 
förvånade beslutet många. 
Samtidigt visar det hur 
sårbar den kommunala poli-
tiken är och hur den skiljer 
sig från den mer ideologiska 
riksdebatten. 

I en kommun spelar rela-
tionerna mellan företräda-
rna en helt avgörande roll. 
Tyrone Hansson, partile-
dare för Framtid i Ale och 
hans kamrater, röstade om 
vem de ville stötta som Ales 
politiska ledare. Det blev 
14-0 till Mikael Berglunds 
favör. Förhållandet mellan 
just Framtid i Ale och Soci-
aldemokraterna avgjorde att 
Ale inte kunde få en S-ledd 
majoritet. Att Folkpartiet 
som var sist att lämna be-
sked skulle vända alliansen 
ryggen kändes långsökt även 
om lockande arvoden säkert 
satte igång en viss turbulens.

Nåväl, vi har en politisk 
karta i Ale som inte ger 
något av blocken en 
egen majoritet. Därför 
pratas det numera 
om samverkan och 
ödmjukhet, samtidigt 
pågår det en kamp om 
platserna och arvode-
na. Nervositeten har 
varit påtaglig på senare 
tid, vilket kan kännas 
konstigt då samverkan, 

som det talas så mycket om, 
i grunden innebär att det 
egentligen inte ska spela 
någon roll vem som håller i 
klubban. 

Det blir nu sannolikt, 
inget är ju längre omöjligt, 
Socialdemokraterna som tar 
hand om ordförandeposter-
na i samtliga nämnder och 
styrelser. Det blir ett digert 
uppdrag, där det främst 
kommer att handla om 
förmågan att förhandla och 
förankra. Någon rödgrön 
majoritet fi nns inte. Våg-
mästare i samtliga nämnder 
blir nämligen SD och AD. 
Med andra ord måste block-
en samtala över gränserna, 
annars ligger makten över 
beslutet i någon annans 
händer.
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för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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perra@alekuriren.se
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bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
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info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
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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
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stötta någon ensam och
behövande medmänniska?
För info ring:
Inga-Britt 0705-35 00 13

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 4 okt kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare. 5 Workshop. Fri Entré 

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt  
nya privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

Ring mig på 0303-33 16 44 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se
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bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.
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•  BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  750 kr inkl. moms per axel*
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BROMSVätSKeByte 550 kr inkl. moms. 
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LEDIG LOKAL
Lunnavägen 4, Alafors

Butik/kontor/lager och verksamhetslokal, 
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ring 0303-74 06 00

Välkomna!
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häst & ryttare i Västerlanda

www.malinshastshop.se
Ivarslund 115 Västerlanda, 0703-767341

Öppet:  
Fre 15-18 &  
Lör 11-15

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

ALAFORS. En ny Ale-alli-
ans är bildad dit Fram-
tid i Ale har anslutit sig.

Nu väntar fyra år i 
opposition och målet är 
tydligt utstakat; makt-
skifte 2018.

– Men vi kommer 
att göra allt för att få 
igenom våra löften från 
valrörelsen redan under 
denna mandatperiod, 
säger kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Den jämna valutgången har 
skapat ett mer eller mindre 
politiskt kaos, men sakta bör-
jar partierna att formera sig. I 
måndags presenterades en ny 
Ale-allians med Framtid i Ale 
som ny medlem.

– Vi fi ck erbjudande från 
både Paula Örn och Mikael 
Berglund om att samverka.
Vår uppfattning är att det är 
nyansskillnader i politiken 
och budgetarna. Det som 
skiljer är förhållningssättet 
och ledarskapet. Våra med-
lemmar fi ck rösta och det blev 
14-0 till Mikael Berglund, 
därför sitter jag här idag. Jag 
har bara varit med på ett par 
möten, men det känns väldigt 
bra. Det fi nns en öppenhet 
och en vilja att samtala om 
goda idéer. Det passar oss. Vi 
har bara Ales bästa för ögo-
nen, svarar Tyrone Hans-
son, partiledare för Framtid 
i Ale.

Alliansen har bestämt sig 
för att utgöra en stark och 
ansvarsfull opposition.

– Vi kommer att lägga 
skarpa och genomförbara 
förslag. De som får gehör i 
nämnder och kommunfull-
mäktige verkställs nu, övriga 
får vi ta upp efter nästa valrö-
relse, säger Mikael Berglund.

Just nu inleds arbetet med 
att forma en budget och verk-

samhetsplan för 2015. Den 
ska ligga som ett alternativ 
till de rödgrönas, vilket gör 
att Sverigedemokraternas 
och Aledemokraternas röster 
avgör.

– Så har det varit hela den 
gångna mandatperioden. Det 
är ingen skillnad. Det förslag 
som tilltalar fl est i kommun-
fullmäktige vinner, säger 
Sune Rydén (KD).

Ni tänker inte förhandla 
om en gemensam budget 
med de rödgröna?

– Nej, vi kan självklart 
samtala, men vi har en tydlig 
politik och löften till väljarna 
om vad vi vill göra. Det tän-
ker vi också försöka fullfölja, 
säger Mikael Berglund.

Alliansen tänker med an-
dra ord att driva en tydlig po-
litik med start från nu. Redan 
i måndags kunde de redogö-
ra för ett antal punkter som 
kommer att utgöra kärnan i 
programmet.
• Ökad trygghet
•  Bättre mat till barn och 

äldre

•  Ökat stöd till föreningslivet
•  Nytt äldreboende i Älväng-

en
•  Ökad valfrihet inom äldre-

omsorgen
• Ungdomsbostäder
•  Fiberutbyggnad i hela Ale, 

tätort som landsbygd
• Ungdomsarbetslösheten

– Många undersökningar 
vittnar om en ökad otrygghet 
i samhället, såväl bland unga 
som gamla. Så kan vi inte ha 
det i Ale. Vi vill bland annat 
belysa mörka platser, driva på 
om en ökad polisiär närvaro 
och stimulera nattvandra-
re, säger Rose-Marie Fihn 
(FP).

Den kritiserade LOV:en 
och valfriheten inom äldre-
omsorgen ska utvecklas.

– Det håller på att lossna 
nu och vi skulle gärna vilja 
att den enskilde får möjlig-
het att styra vad hemtjänsten 
ska göra. Vill någon hellre ta 
en promenad och skjuta upp 
städningen till nästa vecka så 
ska det vara ett möjligt val. 

Det är tiden som ska styras 
inte vad som ska göras, där 
vill vi att det ska fi nnas en 
valfrihet, säger Boel Hol-
gersson (C).

Maten till äldre blev en 
het valfråga. Nu vill alliansen 
bredda perspektivet.

– Vi vill verka för att höja 
matkvalitén rent generellt, 
både bland unga och äldre. 
Vi ska göra inköp med lokal 
och etisk hänsyn. Vem som 
ska laga maten kan vi säkert 
komma överens om, säger 
Mikael Berglund.

Ungdomsbostäder är ock-
så en het fråga i Ale. Den tän-
ker Framtid i Ale att driva.

– Samhällsbyggnaden är 
motorn i samhället och ung-
domsbostäder måste fram så 
Aleungdomar också får bli 
vuxna i tid. Tanken är att bju-
da in de större byggföretagen 
och ta reda på vad de vill att 
kommunen ska bidra med, 
säger Tyrone Hansson och 
får medhåll av Sune Rydén.

– Här hoppas jag att Ale-
byggen också kan vara ett av 

verktygen.
Det låter inte som att ni 

ska sitta i opposition di-
rekt?

– Vi kommer att skilja oss 
från vad som har varit tradi-
tion i Ale och lämna skarpa, 
genomtänkta förslag i alla 
frågor. Sen får nämnderna 
och fullmäktige rösta, säger 
Mikael Berglund.

Valberedningen kommer 
sannolikt att föreslå Paula 
Örn (S) till Kommunstyrel-
sens ordförande, men om 
Mikael Berglund föreslås som 
motkandidat och det blir en 
omröstning – kan det försla-
get rent hypotetiskt med stöd 
av SD och AD få majortet.

Hur ställer ni er till ett 
sådant scenario?

– Puh, det är en ren spe-
kulation och det har vi inte 
ens diskuterat. Praxis är att 
största minoirtet bildar poli-
tisk ledning och nu är det upp 
till Paula och gänget att skapa 
en grupp som vinner kom-
munfullmäktiges förtroende, 
svarar Mikael Berglund.
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ALE. Folkpartiet blir 
kvar i allianssamarbe-
tet i Ale.

Erbjudandet att ingå 
i en S-ledd majoritet 
har liberalerna avböjt.

– Vi är ett borger-
ligt parti och tänker 
fortsätta ta ansvar för 
Ale även om vi sitter 
i opposition, säger 
partiets gruppledare, 
Rose-Marie Fihn.

Folkpartiet liberalerna Ale 
har likt övriga partier på 
den borgerliga sidan erbju-
dits möjlighet att samarbe-
ta med det rödgröna block-
et. För att kunna skapa en 
S-ledd majoritet har det 
krävts minst två mandat 
till, men parti efter parti 
har slagit igen dörren till 
Socialdemokraterna. Det 
sista hoppet stod till Folk-
partiet som hade ett extra 
medlemsmöte i torsdags.

– Det är ingen hemlig-
het att det fanns två vil-
jor, men en klar majoritet 
röstade för att vi skulle bli 
kvar i Ale-alliansen. Per-
sonligen tycker jag att det 
känns väldigt bra, eftersom 
vi gick till val tillsammans 
och driver en till stora de-
lar gemensam politik. Även 
om det krävdes en omröst-
ning betyder inte det att vi 
har en splittring i partiet. 
Alla har accepterat utgång-
en och nu går vi i opposi-
tion med övriga alliansen, 
säger Rose-Marie Fihn.

Blytungt
För Socialdemokraterna 
var beskedet blytungt.

– Vi kan bara konstatera 
att inget av allianspartierna 
är beredda att ta ansvar för 
Ale tillsammans med oss. 
Vi sträckte ut en hand för 
att förhindra att rasistiska 
Sverigedemokraterna ska 
få infl ytande i vår kom-
mun, men nu ges de istället 
all makt och blir vågmäs-
tare i samtliga nämnder. 
Jag är förvånad över att 
Folkpartiet valde att inte 
gå med. De erbjöds samma 
tyngd i uppdragen som de 
har haft i alliansen, säger 
ett mycket kritiskt kom-
munalråd, Paula Örn (S).

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– De rödgröna får 
regera i minoritet

Inget
(s)töd från 
Folkpartiet

Rose-Marie Fihn (FP).

NOL. Socialdemokrater-
na sträckte ut handen 
över blockgränsen i 
hopp om att kunna bilda 
en stark politisk majori-
tet i Ale.

Efter två veckor står 
det klart att samtliga 
partier nobbade.

– Det är skrämmande 
att bara Folkpartiet 
har valt att prata med 
oss. Nu får Sverigede-
mokraterna en tung 
vågmästarroll med stort 
in� ytande, säger S-led-
aren Paula Örn.

De rödgröna partierna, Soci-
aldemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet, mötte 
lokalpressen på söndagskväl-
len för att ge en lägesbild av 
den politiska processen i Ale. 
Det rödgröna blocket belö-
nades med 23 mandat i valet, 

men för att bilda majoritet i 
Ale kommunfullmäktige be-
hövs ytterligare två. Social-
demokraterna fi ck i egenskap 
av största parti i uppgift att 
leda förhandlingarna med ett 
tänkbart stödparti från andra 
sidan blockgränsen. Ingen 
valde att ta den utsträckta 
handen om att medverka i en 
S-ledd majoritet och Folkpar-
tiet var till och med ensamt 
om att diskutera erbjudandet.

– Det är anmärkningsvärt 
att inget annat av partierna 
var intresserade av ett förut-
sättningslöst samtal. Vi var 
och är beredda att gå väldigt 
långt för att bland annat för-
hindra SD från infl ytande 
i Alepolitiken, säger Paula 
Örn.

Första budet gick till ny-
bildade Framtid i Ale med 
avhopparna från S, Tyrone 
Hansson och Rolf Eng-
ström, men inte heller de var 

beredda att samtala.
– De meddelade via mejl 

efter sin omröstning i parti-
et att det inte var aktuellt att 
samarbeta, berättar Björn 
Norberg, tredjenamn på 
S-listan och Paula fyller i:

– Jag förvånas över att de 
inte ens kontrade med en 
kravlista. Vi kanske är bered-
da att gå med på allt? Det är 
ju svårt att förhandla när ena 
parten vägrar prata.

Även Centerpartiet och 
Kristdemokraterna har givit 
kalla handen. Folkpartiet var 
enda parti att sätta sig vid 
bordet.

– Vi hade ett par riktigt 
bra och positiva möten, men 
av någon anledning vägde det 
inte över till vår fördel, kon-
staterar Inga-Lill Andersson 
(S), vice ordförande i kom-
munfullmäktige.

De misslyckade förhand-
lingarna innebär att det 

rödgröna blocket inte kan 
presentera någon S-ledd 
majoritet, men som största 
minoritet kommer de att an-
söka om att få bilda ett mino-
ritetsstyre i Ale. Det ger dem 
åtminstone rätten till samtli-
ga ordförandeposter, men de 
kommer inte att sitta i majo-
ritetsställning i nämnderna.

– Det här scenariot ger 
Sverigedemokraterna en tung 
vågmästarroll och chansen 
att hela tiden välja väg för 
Ale. Vi är också medvetna 
om att de ofta lagt sina röster 
på alliansens förslag, vilket 
gör situationen väldigt svår 
för oss. Vi har ändå bestämt 
oss för att ge det här chansen 
och öppnar nu upp för en 
bred budgetförhandling. För 
att undvika SD:s infl ytande 
kommer vi försöka komma 
överens med alliansen där det 
är möjligt. Vi kan bara hoppas 
att de snart är redo att samta-

la, vädjar Paula Örn.
Stämningen i Nols Folkets 

Hus är mer förvånad än upp-
given.

– Väljarna har tydligt sagt 
att de föredrar en rödgrön 
politik före alliansens och när 
vi då bjuder in till samarbete 
och dörr efter dörr slås igen 
är det inte konstigt att vi för-
vånas. Det måste fi nnas ett 
alternativ som inte vi känner 
till? säger Rolf Gustavsson 
(S).

 Vänsterpartiets Johnny 
Sundling är fortsatt för-
hoppningsfull och pekar 
på Utbildningsnämnden 
som ett utmärkt exempel på 
blocköverskridande samar-
bete.

– Vi och de vet att vi kan 
samarbeta. Det handlar om 
att vara ödmjuk och se tiden 
an. Vi måste ju ha en ledning 
som fungerar i Ale.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Socialdemokraterna � ck nobben

En ny Aleallians är bildad av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Framtid i Ale. Från vänster: Tyrone 
Hansson (FIA), Sune Rydén (KD), Mikael Berglund (M), Boel Holgersson (C) och Rose-Marie Fihn (FP).

– En ny Ale-allians har redan börjat jobbet

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

MANDAT I ALE

Socialdemokraterna: 17
Vänsterpartiet: 3
Miljöpartiet: 3

Moderaterna: 10
Folkpartiet: 2
Centerpartiet: 2
Kristdemokraterna: 2
Framtid i Ale: 2

Sverigedemokraterna: 5
Aledemokraterna: 3
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NOL. Höstens första 
frukostmöte för kom-
munens näringsliv ägde 
rum i tisdags.

Platsen var Nols Före-
tagscenter med Heléne 
Öhrvall från Almi Väst 
som inbjuden gästföre-
läsare.

Hon redogjorde för 
de innovationscheckar 
som finns att söka för 
företag i Göteborgsregi-
onen.

Ett drygt tiotal morgonpigga 
företagare och kommunala 
företrädare hade sökt sig till 
frukostmötet där rubriken 
löd: Hur kan ditt företag ta 
del av utvecklingscheckar för 
nya tjänster, produkter och 
processer?

Heléne Öhrvall är innova-
tionsansvarig på Almi, som i 
år firar 20-årsjubileum.

– Under dessa år har cirka 
60 000 företag i Sverige fått 

lån om 27 miljarder kronor, 
berättade Heléne och peka-
de sedan ut de tre affärsom-
råden som Almi ägnar sig åt.

– Det är rådgivning, lån 
och riskkapital.

Innovationscheckar är en 
relativt ny typ av bidrag. Det 
är innovationsrådgivare som 
bedömer idéns möjlighet att 
vidareutvecklas och att kom-
ma ut på marknaden.

– Vad är innovation? En-
kelt skulle man kunna sam-
manfatta det som något nytt 
och nyttigt, sade Heléne 
Öhrvall och fortsatte:

– Något nytt eller väsent-
ligt förbättrat på marknaden 
inom en specifik bransch. 
Det man först kommer att 
tänka på är en teknisk pryl, 
men det kan lika gärna vara 
en tjänst, marknadsförings-
metod etcetera. Ibland kan 
det vara en gråson om det 
är produktutveckling eller 
något som är väsentligt för-
bättrat.

Det är tredje året som 
innovationscheckar från 
Vinnova om 100 000 kronor 
beviljas företag. Ingen med-
finansiering krävs.

– Det ska vara företag 
med tillväxtpotential och 
minst tre anställda, betonade 
Heléne Öhrvall och tillade:

– Pengarna ska användas 
till ny extern kompetens. 
Det kan handla om en ny 
typ av konstruktion, kart-
läggning av kundprocess, 
verifiering av teknik eller ett 
nytt sätt att leverera en tjänst 
på. Däremot kan pengarna 
inte användas till patentkost-
nader, egna kostnader eller 
investeringar.

Totalt finns 22 innova-
tionscheckar att söka.

JONAS ANDERSSON

 Morgonpigga företagare samlade i Nols Företagscenter. 

– Almi gästföreläste på frukostmöte
Innovationscheckar att söka

Heléne Öhrvall innovationsan-
svarig på Almi Väst.
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SURTE. Den psykiska 
ohälsan bland barn och 
unga är särskilt hög i 
Ale.

Därför har en enig 
kommunledning avsatt 
10 miljoner kronor 
under tre år till sociala 
investeringar.

Den öppna psykoso-
cialmedicinska mottag-
ningen MiniMili är den 
enskilt största åtgärden 
och syftet är att nå fram 
till oroliga föräldrar 
eller direkt till barn som 
hamnat i missbruk eller 
löper risk att göra det.

Barn och ungdomar i missbruk 
är inte bara en tragedi i sig, utan 
också något som innebär sto-
ra ekonomiska konsekvenser 
för landets kommuner. Någon 
snabb lösning finns inte, utan 
all forskning visar att ett långt 
förebyggande arbete är det 
som gäller för att på sikt mins-
ka missbruket. Det handlar om 
att upptäcka ungdomarna i risk-
området så tidigt som möjligt, 
därför är ett bra samarbete mel-
lan skola, socialtjänst, fritid och 
psykiatriska öppenvårdsmottag-
ningar avgörande. Här kommer 
Ale kommuns satsning på Mini-
Mili ha en betydande roll.

– Vår målgrupp är 0-25 år 
och vår ambition är att bli den 
första kontakten för oroliga för-

äldrar. De ska kunna ringa hit, 
anonymt om de vill, bara för att 
prata av sig. Vi ska vägleda och 
råda i situationen. Ibland kan-
ske det räcker med ett samtal 
eller en träff för att hitta rätt. 
Det som kanske mest skiljer oss 
från en vanlig mottagning är att 
vi tänker tillbringa minst lika 
mycket tid utanför våra väggar. 
Vi ska vara lättillgängliga, där 
ungdomarna är och vi tänker 
jobba brett genom att involve-
ra så många som möjligt, säger 
Lena Helsing, projektledare.

Pluseffekt
MiniMilis huvudsyfte är att job-
ba förebyggande och hitta bar-
nen så tidigt som möjligt, före 
eller i början av ett missbruk. 
Investeringen i verksamheten 
kommer att ge kommunen och 
samhället en ekonomisk plusef-
fekt.

– För varje barn som inte 
behöver placeras sparas stora 
resurser. Vidare handlar det 
om att utveckla våra hemmap-
lanslösningar i Ale, menar Lena 
Helsing.

På mottagningen, som är 
förlagd till Surte kulturhus med 
ingång på baksidan, jobbar för-
utom Lena också två behand-
lare Tine Winther och Mats 
Barre. En av huvudinriktning-
arna  är mot arbetsmarknaden. 
Tanken är att hjälpa ungdomar 
att hitta jobb, praktikplatser och 
i vissa fall yrkesutbildningar.

– Vi har redan börjat etable-
ra bra kontakt med arbetsmark-
nadsenheten, arbetsförmedling-
en, familjehuset, socialtjänsten 
och lärlingsgymnasiet i Älväng-
en. Det kommer bli värdefullt, 
säger Tine Winther.

En av MiniMilis styrkor ska 
vara möjligheten att gå på tvärs 
och hitta samverkansformer 
mellan olika verksamheter.

– Vi ska vara lättillgängli-
ga på alla sätt och vi ska göra 
skillnad. Får man problem som 
förälder eller ung i Ale ska detta 
vara den bästa kommunen att 
bo i, fastslår Mats Barre.

Ale sticker ut i många un-
dersökningar och enligt Folk-
hälsoinstitutet är ohälsan högre 
här än genomsnittet i landet. I 
Ale riskerar 15% jämfört med 
riksgenomsnittet 12,8% av var-
je årsgrupp att hamna i utanför-
skap. Den upplevda otrygghe-
ten är också högre.

– Det finns mycket att ta i 
och vi tycker det är bra att po-
litiken tydligt markerar att de 
är beredda att investera socialt. 
Förutsättningarna är trots allt 
väldigt bra i Ale. Föreningslivet 
är en stor tillgång, fritidsgårdar 
och fältassistenter är redan på 
plats, avslutar Lena Helsing.

Effekten av MiniMilis insat-
ser beräknas noga och ska visa 
att projektet blir en permanent 
verksamhet efter tre år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

MiniMili. En ny psykosocialmedicinsk mottagning öppnar i Surte och är den största åtgärden i Ale 
kommuns sociala investeringsfond. Mats Barre, Lena Helsing och Tine Winther är redan på plats, 
men mottagningen kommer att utökas med ytterligare ett par personer.
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– MiniMili är mottagningen som även jobbar på fältet

Stor social investering i Ale

SYMPTOM

Om man hyser oro för att 
ett barn eller kompis är 
på väg in i ett missbruk 
ska man uppmärksamma 
humörsvängningar, nya 
kompisar, skolk och för-
ändrade rutiner. Både som 
förälder eller kompis kan du 
kontakta MiniMili.
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Tisdagen den 7 oktober sammanträder regionfullmäktige i Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer handikappidrottsstipendium 2014 att delas  
ut samt sker avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige.

Tid: Tisdagen den 7 oktober kl. 09.30

 Utdelning av handikappidrottsstipendium kl. 13.00

 Avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige  kl. 13.30

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig  
på Regionens Hus, Residenset,  Vänersborg och kan även beställas på telefon  
010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen  
som åhörare. 

Kjell Nordström

Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer  information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, kulturlivets  
utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt och  
utveckling i Västra Götaland.

SURTE. Den psykiska 
ohälsan bland barn och 
unga är särskilt hög i 
Ale.

Därför har en enig 
kommunledning avsatt 
10 miljoner kronor 
under tre år till sociala 
investeringar.

Den öppna psykoso-
cialmedicinska mottag-
ningen MiniMili är den 
enskilt största åtgärden 
och syftet är att nå fram 
till oroliga föräldrar 
eller direkt till barn som 
hamnat i missbruk eller 
löper risk att göra det.

Barn och ungdomar i missbruk 
är inte bara en tragedi i sig, utan 
också något som innebär sto-
ra ekonomiska konsekvenser 
för landets kommuner. Någon 
snabb lösning finns inte, utan 
all forskning visar att ett långt 
förebyggande arbete är det 
som gäller för att på sikt mins-
ka missbruket. Det handlar om 
att upptäcka ungdomarna i risk-
området så tidigt som möjligt, 
därför är ett bra samarbete mel-
lan skola, socialtjänst, fritid och 
psykiatriska öppenvårdsmottag-
ningar avgörande. Här kommer 
Ale kommuns satsning på Mini-
Mili ha en betydande roll.

– Vår målgrupp är 0-25 år 
och vår ambition är att bli den 
första kontakten för oroliga för-

äldrar. De ska kunna ringa hit, 
anonymt om de vill, bara för att 
prata av sig. Vi ska vägleda och 
råda i situationen. Ibland kan-
ske det räcker med ett samtal 
eller en träff för att hitta rätt. 
Det som kanske mest skiljer oss 
från en vanlig mottagning är att 
vi tänker tillbringa minst lika 
mycket tid utanför våra väggar. 
Vi ska vara lättillgängliga, där 
ungdomarna är och vi tänker 
jobba brett genom att involve-
ra så många som möjligt, säger 
Lena Helsing, projektledare.

Pluseffekt
MiniMilis huvudsyfte är att job-
ba förebyggande och hitta bar-
nen så tidigt som möjligt, före 
eller i början av ett missbruk. 
Investeringen i verksamheten 
kommer att ge kommunen och 
samhället en ekonomisk plusef-
fekt.

– För varje barn som inte 
behöver placeras sparas stora 
resurser. Vidare handlar det 
om att utveckla våra hemmap-
lanslösningar i Ale, menar Lena 
Helsing.

På mottagningen, som är 
förlagd till Surte kulturhus med 
ingång på baksidan, jobbar för-
utom Lena också två behand-
lare Tine Winther och Mats 
Barre. En av huvudinriktning-
arna  är mot arbetsmarknaden. 
Tanken är att hjälpa ungdomar 
att hitta jobb, praktikplatser och 
i vissa fall yrkesutbildningar.

– Vi har redan börjat etable-
ra bra kontakt med arbetsmark-
nadsenheten, arbetsförmedling-
en, familjehuset, socialtjänsten 
och lärlingsgymnasiet i Älväng-
en. Det kommer bli värdefullt, 
säger Tine Winther.

En av MiniMilis styrkor ska 
vara möjligheten att gå på tvärs 
och hitta samverkansformer 
mellan olika verksamheter.

– Vi ska vara lättillgängli-
ga på alla sätt och vi ska göra 
skillnad. Får man problem som 
förälder eller ung i Ale ska detta 
vara den bästa kommunen att 
bo i, fastslår Mats Barre.

Ale sticker ut i många un-
dersökningar och enligt Folk-
hälsoinstitutet är ohälsan högre 
här än genomsnittet i landet. I 
Ale riskerar 15% jämfört med 
riksgenomsnittet 12,8% av var-
je årsgrupp att hamna i utanför-
skap. Den upplevda otrygghe-
ten är också högre.

– Det finns mycket att ta i 
och vi tycker det är bra att po-
litiken tydligt markerar att de 
är beredda att investera socialt. 
Förutsättningarna är trots allt 
väldigt bra i Ale. Föreningslivet 
är en stor tillgång, fritidsgårdar 
och fältassistenter är redan på 
plats, avslutar Lena Helsing.

Effekten av MiniMilis insat-
ser beräknas noga och ska visa 
att projektet blir en permanent 
verksamhet efter tre år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

MiniMili. En ny psykosocialmedicinsk mottagning öppnar i Surte och är den största åtgärden i Ale 
kommuns sociala investeringsfond. Mats Barre, Lena Helsing och Tine Winther är redan på plats, 
men mottagningen kommer att utökas med ytterligare ett par personer.
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– MiniMili är mottagningen som även jobbar på fältet

Stor social investering i Ale

SYMPTOM

Om man hyser oro för att 
ett barn eller kompis är 
på väg in i ett missbruk 
ska man uppmärksamma 
humörsvängningar, nya 
kompisar, skolk och för-
ändrade rutiner. Både som 
förälder eller kompis kan du 
kontakta MiniMili.

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Alafors
Tisdagen 7 okTober kl 19.00 
A – salen Medborgarhuset  
(Folkets hus).
 
Teman för kvällens möte:
•	 Ahlafors fabriker – 

ungdomsboende och mötesplats 
med fokus på kreativitet, 
samverkan och framtida drömmar.

•	 Polisens uppdrag i Ale – Håkan 
Frank från polisen berättar och 
inbjuder till dialog om säkerhet 
och trygghet i Ale.

Varmt välkommen önskar 
Erik Karlsson, Thor Eliasson och  
Åke Niklasson.

Ortsutvecklingsmöten hösten 2014
Om ni har ni har några frågor skicka e-post till kommunstyrelsen@ale.se. Senast en 
vecka innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna garantera att den besvaras på mötet.

Hålanda
onsdag 8 okTober kl. 19.00 
Hålanda bygdegård
 
Teman för kvällens möte:
•	 Välkomnande till mötet.
•	 Information av Skepplanda 
fiberförening	om	planerad	
bredbandsutbyggnad.

•	 Information om det politiska  
läget i kommunen efter valet.

Fika serveras under kvällen.
Möjlighet att ta upp nya frågor 
och diskutera svaren på frågor från 
tidigare möten.

Välkomna hälsar
Boel Holgersson, Kerstin Grund och 
Wimar Sundéen

Starrkärr/Kilanda
onsdag den 8 okTober kl. 19.00 
Starrkärrs bygdegård
 
Teman för kvällens möte:
•	 Thomas Berggren drogsamordnare 

för VAKNA pratar om det 
drogförebyggande arbetet och om 
dagssituationen i Ale.

•	 Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson informerar om 
aktuell och framtida byggnationen 
i Starrkärr/Kilanda samt i Ale.

Välkomna hälsar
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och  
Jan Skog

Surte
Torsdagen den 9 okTober kl19.00
Surte församlingshem
 
Teman för kvällens möte:
•	 Kommunalråd Paula Örn informerar om 

vad som hänt i Ale.
•	 Kommunalråd Mikael Berglund berättar 

om vad som är nytt i Ale.
•	 Elena Fridfelt svarar på frågor om 

skolans framtid.
•	 Vice ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden Tyrone 
Hansson berättar om pågående och 
eventuella framtida byggplaner.

•	 Ordförande i Surte/Bohus UF Björn 
Eklund informerar om ungdomsfotboll 
och seniorfotboll.

•	 Anders Find från Brandförsvaret 
informerar.

•	 Övriga frågor.

Vi kommer att servera kaffe och goa bullar 
i mitten av mötet.

Välkomna hälsar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin och  
Chatarina Engström

barnvagnspromenad
Vi avslutar bäbismyset med en 
gemensam promenad i Skepplanda 
med kaffe och guidning, samling 
vid biblioteket. Anmälningar görs 
till respektive bibliotek. Det finns ett 

begränsat antal platser och vi vill gärna att ni lämnar 
återbud om ni inte kan komma. Skepplanda, Tfn 
0303-33 05 15 skepplandabibliotek@ale.se 

Man kan välja att gå alla gånger, byta ort eller de 
gånger som passar! Programmet är ett samarbete 
mellan Bibliotek, Kultur och Folkhälsan i Ale kommun.

Thomas brolins konsTverk : bevingad
kl 11.30 Älvängens resecentrum.
Invigningstal och musik.
kl 12.30 Repslagarmuseet i Älvängen. 
Thomas Brolins utställning öppnar. 
Konstkonsult Britta Kleberg inviger.

kl 12-15 Repslagarmuseet har ”Aroseniusdag”.
En dag i Ivar Arosenius anda för både barn och
vuxna! Lekar, tävlingar, konst, tipspromenad,
musik, gör ditt eget hopprep, bli sminkad som
en katt, fika mm. Fri entré!
kl 13 Barnteater-Sjörövarresan på museets
teatervind. Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr.

kulTurskolan i ale
Gott & blandat kurs i Ale Kulturrum

 (fd gymnasiet) sal 126. 6 tillfällen på 
hösten och 6 tillfällen på våren. 
Kostnad: 400 kr. Vänder sig till barn 
mellan 6-7 år.  Anmälan via e-post. 
eleonor.holst@ale.se. Välkomna!

Kulturstipendium 2014
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser inom kulturområdet. Stipendiet delas 
ut till person eller organisation som är bosatt i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till 
Ale. Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium och belöningsstipendium. 
Stipendierna	kan	komma	att	delas	av	flera	stipendiater.	Ansökningsblankett	finns	på	www.
ale.se eller kan hämtas på Kultur- & fritidskontoret, Ale Kulturrum i Nödinge. Blanketten 
kan också beställas på telefon 0303-330 590. För ytterligare information kontakta enhetschef  
Ragnhild Kappelmark 0303-330 939.

OKT

2
Torsdag

OKT

6
måndag

OKT

11
Lördag

Aktiviteter för företagare
7/10 Starta företag-kurs
7/10 Starta företagsdag
7/10 Frukostmöte info innovationscheckar
8/10 Female
9/10 Drop-in för nyföretagare
15/10 Skatteverket
20/10 Business Lab 
30/10	 After	work–företagare/idol/superhjälte	
Fler aktiviteter kan tillkomma. Gå in på 
ale.se/foretagare för att se alla aktiviteter, 
anmälan och för att sätta upp dig på vårt 
nyhetsbrev.

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	redan	befintliga	stödjare,	att	ta	emot	samtal	från	personer	
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? Mer information kontakta ordförande Stina-Kajsa Mellin 0707-67 04 01
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Vill du ha en vårdare som sätter dina  
behov främst? En vårdare som har tid att 
lära känna dig? Vill du dessutom ha hjälp 
på ditt eget språk?
Vi på Academic Care Sweden ger dig ett 
tryggt liv på dina villkor. För samma pris 
som den kommunala hemtjänsten erbjuder 
vi ett helhetsåtagande som omfattar allt från 
städning, tvätt och hjälp med måltider till  
din personliga omvårdnad. 
För mer information:
073-83 84 751, 0303-961 75
kontor: 0762-26 77 47
e-post: info@acsomsorg.se 
www.acsomsorg.se.

Academic Care Sweden

Nathalie värvar för livet
HÅLANDA. När katastro-
fer skakar omvärlden 
kan det vara svårt att 
se hur man själv kan 
hjälpa till. 

Alebon Nathalie 
Dahnsdotter har hittat 
ett sätt att bidra till att 
ge sina medmänniskor 
ett bättre liv. 

Som värvare för 
Läkare Utan Gränser 
hittar hon personer som 
ekonomiskt kan hjälpa 
� er att få bättre vård på 
utsatta platser.

– Om du undrar vad det är 
som låter så är det vattenpum-
pen. Det var lite läskigt först 
innan jag förstod vad det var!
Nathalie Dahnsdotter är 
ganska ny i Ale. I det char-
miga, nymålade vita huset 
i Hålanda bor hon med sin 
pojkvän Rasmus, två hel-
tidskatter och en deltids-
hund.

– Det fi nns en underbar 
tystnad här. Ibland bryts den 
av ett kattjam, men det är en 
tystnad som man bara kan få 
på landet, berättar hon.

I Nathalies stora trädgård 
fi nns krispiga äpplen, plom-
mon och bär. Hon pekar ut 
över sin gräsmatta. Hon har 
planer för den. Den kommer 
inte vara tom länge till.

– Jag vill leva på landet 
och leva av landet. Det fi nns 
plats att odla mer här, på 
ett miljövänligt och hållbart 
sätt. Pajen jag bakade idag 
är gjord av våra egna äpplen 
och honungen är från min 
svärmors biodling. Det är 
bättre att äta mat man vet var 
den kommer från. Jag hopp-
as vi kan skaffa höns framö-
ver och ha egna ägg.

Nathalie och hennes sam-
bo fl yttade in i 50-talshuset i 
Hålanda i april i år. 

– Vi vill bygga nå-

got tillsammans, göra 
varje rum av detta hus 
till vårt eget, säger hon.
Nathalie växte upp på Va-
raslätten med sin familj och 
utvecklade tidigt ett intresse 
för omvärlden.

– Jag har omtänksamma 
föräldrar, de uppfostrade 
mig till att vara en medmän-
niska. Jag förstod att alla inte 
har det lika bra som jag och 
ur detta växte intresset att 
lära mig mer om omvärlden 
och för att hjälpa andra, be-
rättar hon.

Nathalie har gjort fl era 
resor till olika delar av värl-
den, bland annat Afrika och 
Asien, dessutom har hon 
varit nästan överallt i Euro-
pa. Bakom resandet fi nns en 
vilja att se världen på riktigt 
och uppleva andra kulturer.

– Jag vill i alla fall åka till 
alla världsdelar. Nästa gång 
blir det nog Nordamerika 

och USA, där har jag aldrig 
varit.

Sedan ungefär ett halv-
år tillbaka arbetar Nathalie 
som värvare för Läkare Utan 
Gränser. 

– Jag har alltid velat ha 
ett meningsfullt jobb där 
jag kan hjälpa utsatta. Lä-
kare Utan Gränser gör en 
enorm skillnad. Till ex-
empel just nu i Västafri-
ka under Ebolautbrottet.

Sedan i mars i år har Läka-
re Utan Gränser arbetat i 
Västafrika för att vårda Ebo-
lasjuka och för att förhindra 
att smittan sprids ytterliga-
re. Utbrottet är det värsta 
någonsin och den mycket 
smittsamma virussjukdomen 
sprider sig allt mer mellan 
länderna i området.

– Det fi nns inget boteme-
del för Ebola. Det Läkare 
Utan Gränser gör är att sätta 
upp Ebolacenter där smittan 
kan isoleras och människ-
orna behandlas. Smittan är 
mycket dödlig men om man 
kan vårdas och få mediciner 
som stärker det egna im-
munförsvaret är chansen att 
tillfriskna mycket högre, sä-
ger Nathalie.

Som värvare arbetar 
Nathalie Dahnsdotter med 
att informera svenskarna om 
vad som händer och hur de 
kan hjälpa till att stoppa ut-

brottet.
– Som månadsgivare gör 

man en direkt skillnad. 90 
procent av pengarna som 
skänks hamnar direkt på de 
platser hjälpen behövs. Utan 
stödet från privatpersoner 
kunde Läkare Utan Grän-
ser inte fortsätta sitt arbete. 
Med tusentals smittade är 
hjälpen som ges idag inte 
tillräcklig. 

– I Liberia har smittade 
blivit nekade att komma in 
till våra center. Det fi nns helt 
enkelt inte resurser att ta in 
alla och upprätthålla säker-
hetsåtgärderna som behövs. 
Vi behöver fl er som kan bi-
dra och hjälpa de här männ-
iskorna att få vård. Dessutom 
behövs det nu fl er värvare till 
teamet i Göteborg.

Nathalie vet att Läkare 
Utan gränser gör skillnad. 
Hon vet att det är där hon 
vill vara, där hon kan vara 

en del av att förbättra andra 
mä nniskors liv.

– Jag är nöjd där jag är 
nu, på en organisation som 
hjälper de utsatta, som tror 
på rätten till sjukvård, säger 
hon.

Hon är också nöjd med 
var hon är i livet, med sitt 
hus, sin trädgård och sin 
Rasmus.

– I framtiden hoppas jag 
att vi bor kvar här, men med 
barn. Och fl er djur, såklart!

SOFIA KARLSSON

Kitty är en av Nathalies två 
katter. Dessutom har hon 
hunden Big, men han bor 
bara hos henne ibland, resten 
av tiden spenderar han hos 
Nathalies mor.

Nathalie har jobbat som värvare för Läkare Utan Gränser i lite mer än ett halvår. Hon vill jobba där hon kan göra skillnad och 
hjälpa människor få ett bättre liv.

NATHALIE
DAHNSDOTTER

Ålder: 29
Bor: Hålanda
Familj: Sambon Rasmus, 
katterna Morello och Kitty 
och taxen Big.
Gör: Värvare för Läkare utan 
Gränser

EBOLA

• Ebola är en mycket smitt-
sam virussjukdom som ger 
in� uensaliknande symptom. 
I slutet av sjukdomsförlop-
pet kan blödningar uppstå 
på huden och i inre organ.
Ebolavirus smittar via 
kroppsvätskor såsom saliv 
och blod från infekterade 
personer.
• Speci� k behandling saknas 
och det � nns inget vaccin.
• Dödligheten är upp till 90 
procent.
• Det pågående utbrottet 
startade i Guinea i början av 
året och har i nuläget spridit 
sig till Sierra Leone, Liberia, 
Nigeria och Senegal.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag har omtänk-
samma föräld-
rar, de uppfost-
rade mig till att 

vara en medmänniska. 
Jag förstod att alla inte 
har det lika bra som jag 
och ur detta växte in-
tresset att lära mig mer 
om omvärlden och för 
att hjälpa andra.
NATHALIE DAHNSDOTTER
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A-hus Kungälv
Håkan & Yvonne
0303-120 70
070-564 80 54

VISSTE DU ATT VÅR HUSFABRIK 
LIGGER I ANNEBERG, KUNGSBACKA?
Ring A -Hus i Kungälv, eller besök oss på  Svarvaregatan 17!

Din lokala 

husleverantör 

sedan 1947
Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.
Sarah och Charlotte, privatrådgivare

handelsbanken.se/sparguiden
Ale Torg • Tel 0303-33 67 30
handelsbanken.se/sparguiden

Sarah och Charlotte, privatrådgivare
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Vill du ha en vårdare som sätter dina  
behov främst? En vårdare som har tid att 
lära känna dig? Vill du dessutom ha hjälp 
på ditt eget språk?
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tryggt liv på dina villkor. För samma pris 
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För mer information:
073-83 84 751, 0303-961 75
kontor: 0762-26 77 47
e-post: info@acsomsorg.se 
www.acsomsorg.se.

Academic Care Sweden

Nathalie värvar för livet
HÅLANDA. När katastro-
fer skakar omvärlden 
kan det vara svårt att 
se hur man själv kan 
hjälpa till. 

Alebon Nathalie 
Dahnsdotter har hittat 
ett sätt att bidra till att 
ge sina medmänniskor 
ett bättre liv. 

Som värvare för 
Läkare Utan Gränser 
hittar hon personer som 
ekonomiskt kan hjälpa 
� er att få bättre vård på 
utsatta platser.

– Om du undrar vad det är 
som låter så är det vattenpum-
pen. Det var lite läskigt först 
innan jag förstod vad det var!
Nathalie Dahnsdotter är 
ganska ny i Ale. I det char-
miga, nymålade vita huset 
i Hålanda bor hon med sin 
pojkvän Rasmus, två hel-
tidskatter och en deltids-
hund.

– Det fi nns en underbar 
tystnad här. Ibland bryts den 
av ett kattjam, men det är en 
tystnad som man bara kan få 
på landet, berättar hon.

I Nathalies stora trädgård 
fi nns krispiga äpplen, plom-
mon och bär. Hon pekar ut 
över sin gräsmatta. Hon har 
planer för den. Den kommer 
inte vara tom länge till.

– Jag vill leva på landet 
och leva av landet. Det fi nns 
plats att odla mer här, på 
ett miljövänligt och hållbart 
sätt. Pajen jag bakade idag 
är gjord av våra egna äpplen 
och honungen är från min 
svärmors biodling. Det är 
bättre att äta mat man vet var 
den kommer från. Jag hopp-
as vi kan skaffa höns framö-
ver och ha egna ägg.

Nathalie och hennes sam-
bo fl yttade in i 50-talshuset i 
Hålanda i april i år. 

– Vi vill bygga nå-

got tillsammans, göra 
varje rum av detta hus 
till vårt eget, säger hon.
Nathalie växte upp på Va-
raslätten med sin familj och 
utvecklade tidigt ett intresse 
för omvärlden.

– Jag har omtänksamma 
föräldrar, de uppfostrade 
mig till att vara en medmän-
niska. Jag förstod att alla inte 
har det lika bra som jag och 
ur detta växte intresset att 
lära mig mer om omvärlden 
och för att hjälpa andra, be-
rättar hon.

Nathalie har gjort fl era 
resor till olika delar av värl-
den, bland annat Afrika och 
Asien, dessutom har hon 
varit nästan överallt i Euro-
pa. Bakom resandet fi nns en 
vilja att se världen på riktigt 
och uppleva andra kulturer.

– Jag vill i alla fall åka till 
alla världsdelar. Nästa gång 
blir det nog Nordamerika 

och USA, där har jag aldrig 
varit.

Sedan ungefär ett halv-
år tillbaka arbetar Nathalie 
som värvare för Läkare Utan 
Gränser. 

– Jag har alltid velat ha 
ett meningsfullt jobb där 
jag kan hjälpa utsatta. Lä-
kare Utan Gränser gör en 
enorm skillnad. Till ex-
empel just nu i Västafri-
ka under Ebolautbrottet.

Sedan i mars i år har Läka-
re Utan Gränser arbetat i 
Västafrika för att vårda Ebo-
lasjuka och för att förhindra 
att smittan sprids ytterliga-
re. Utbrottet är det värsta 
någonsin och den mycket 
smittsamma virussjukdomen 
sprider sig allt mer mellan 
länderna i området.

– Det fi nns inget boteme-
del för Ebola. Det Läkare 
Utan Gränser gör är att sätta 
upp Ebolacenter där smittan 
kan isoleras och människ-
orna behandlas. Smittan är 
mycket dödlig men om man 
kan vårdas och få mediciner 
som stärker det egna im-
munförsvaret är chansen att 
tillfriskna mycket högre, sä-
ger Nathalie.

Som värvare arbetar 
Nathalie Dahnsdotter med 
att informera svenskarna om 
vad som händer och hur de 
kan hjälpa till att stoppa ut-

brottet.
– Som månadsgivare gör 

man en direkt skillnad. 90 
procent av pengarna som 
skänks hamnar direkt på de 
platser hjälpen behövs. Utan 
stödet från privatpersoner 
kunde Läkare Utan Grän-
ser inte fortsätta sitt arbete. 
Med tusentals smittade är 
hjälpen som ges idag inte 
tillräcklig. 

– I Liberia har smittade 
blivit nekade att komma in 
till våra center. Det fi nns helt 
enkelt inte resurser att ta in 
alla och upprätthålla säker-
hetsåtgärderna som behövs. 
Vi behöver fl er som kan bi-
dra och hjälpa de här männ-
iskorna att få vård. Dessutom 
behövs det nu fl er värvare till 
teamet i Göteborg.

Nathalie vet att Läkare 
Utan gränser gör skillnad. 
Hon vet att det är där hon 
vill vara, där hon kan vara 

en del av att förbättra andra 
mä nniskors liv.

– Jag är nöjd där jag är 
nu, på en organisation som 
hjälper de utsatta, som tror 
på rätten till sjukvård, säger 
hon.

Hon är också nöjd med 
var hon är i livet, med sitt 
hus, sin trädgård och sin 
Rasmus.

– I framtiden hoppas jag 
att vi bor kvar här, men med 
barn. Och fl er djur, såklart!

SOFIA KARLSSON

Kitty är en av Nathalies två 
katter. Dessutom har hon 
hunden Big, men han bor 
bara hos henne ibland, resten 
av tiden spenderar han hos 
Nathalies mor.

Nathalie har jobbat som värvare för Läkare Utan Gränser i lite mer än ett halvår. Hon vill jobba där hon kan göra skillnad och 
hjälpa människor få ett bättre liv.

NATHALIE
DAHNSDOTTER

Ålder: 29
Bor: Hålanda
Familj: Sambon Rasmus, 
katterna Morello och Kitty 
och taxen Big.
Gör: Värvare för Läkare utan 
Gränser

EBOLA

• Ebola är en mycket smitt-
sam virussjukdom som ger 
in� uensaliknande symptom. 
I slutet av sjukdomsförlop-
pet kan blödningar uppstå 
på huden och i inre organ.
Ebolavirus smittar via 
kroppsvätskor såsom saliv 
och blod från infekterade 
personer.
• Speci� k behandling saknas 
och det � nns inget vaccin.
• Dödligheten är upp till 90 
procent.
• Det pågående utbrottet 
startade i Guinea i början av 
året och har i nuläget spridit 
sig till Sierra Leone, Liberia, 
Nigeria och Senegal.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag har omtänk-
samma föräld-
rar, de uppfost-
rade mig till att 

vara en medmänniska. 
Jag förstod att alla inte 
har det lika bra som jag 
och ur detta växte in-
tresset att lära mig mer 
om omvärlden och för 
att hjälpa andra.
NATHALIE DAHNSDOTTER
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A-hus Kungälv
Håkan & Yvonne
0303-120 70
070-564 80 54

VISSTE DU ATT VÅR HUSFABRIK 
LIGGER I ANNEBERG, KUNGSBACKA?
Ring A -Hus i Kungälv, eller besök oss på  Svarvaregatan 17!

Din lokala 

husleverantör 

sedan 1947
Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.
Sarah och Charlotte, privatrådgivare

handelsbanken.se/sparguiden
Ale Torg • Tel 0303-33 67 30
handelsbanken.se/sparguiden

Sarah och Charlotte, privatrådgivare

Perspektivför-
skjutningar och 
nya möjligheter
För en månad sedan lan-
dade jag i Ale som närings-
livschef. Företagsbesök, 
möten med företagarför-
eningar, näringslivsråd och 
dess arbetsgrupper samt 
en hel del interna möten 
har stått på agendan. Jag 
ser en kommun med stark 
önskan till utveckling och 
ett näringsliv som är öppet 
för nya grepp och initiativ. 
Jag vill verka för en ännu 
starkare dialog mellan 
näringsliv och kommun, 
stimulera näringslivet till 
ökad växtkraft och bidra 
till att sätta Ale på kar-
tan genom samarbeten 
som går långt utanför 
Ales gränser. ”Människor 
som inte tar risker gör 
två större misstag per år, 
människor som tar risker 
gör två misstag per år!” 
Peter Drucker

Jag tror vi i Ale tillhör 
de som tar steg utanför 
komfortzonen och är med 
och driver fram ett nytän-
kande näringsliv. 

Jag ser fram emot att 
uppleva den resan med er! 

Låt oss surfa på vågen 
uppåt! Hur kan vi tillsam-
mans nå längre och få ett 
ännu starkare företagskli-
mat? Hur vill du bidra?

Näringslivsrådet har funnits 
sedan 2012 och arbetar med att 
stärka näringslivet i Ale, medver-
ka vi rekrytering av näringslivs-
chef  samt skapa förutsättningar 
för ett positivt företagsklimat 
genom dialog och samarbete 
mellan dig som driver företag 
och kommunen. 

Rådet består av 12 företagare 
som representerar olika delar av 
Ales näringsliv. Fyra av platserna 
är vikta till de tre företagarför-
eningarna samt organisationen 
Företagarna.

 Nu tar vi nästa steg och 
intensifierar arbetet ytterligare 
genom våra fokusgrupper som 
arbetar med olika områden som 
har relevans för dig som driver 
företag.

Anmäl din medverkan till den 
fokusgrupp du är intresserad till  
naringslivsradet@ale.se

I årets ranking av före-
tags-klimatet i Sveriges 
kommuner blev Ale återi-
gen årets klättrare i Västra 
Götalandsregionen. 

Det framgår av Svenskt 
Näringslivs nya ranking av 
företagsklimatet i landets 
alla 290 kommuner. 

Ale har förbättrat sin 227:e plats 
från 2011 till plats 61 i år. Det 
är 166 platser under mandatpe-

rioden och 102 platser bara det 
senaste året. Ale är den kom-
mun som har klättrat näst bäst i 
hela landet det senaste året.

(Förslag med liten bild över 
hur Ale har klättrat)

Med en vi - känsla mellan 
företagare och kommun och en 
gemensam målbild för närings-
livsutvecklingen i Ale kan vi 
tillsammans klättra hur högt 
som helst och fortsätta utveckla 
ett framgångsrikt företagsklimat. 

Under ett företagsevent på 
 Sjövallen fick du som företa-

gare möjlighet att lyfta fram 
prioriterade områden för fram-
tida fokus.

Följande områden ansågs 
då extra viktiga att vi arbe-
tar med och dessa handlar 
mycket om attityder:

•  Attityder Tjänstemän/Poli-
tiker

•  Service till företagen

•  Allmänhetens attityder till 
företagande

För dig som är företagare finns rådgivning och  
stöttning att få oavsett i vilken fas du befinner dig i 
ditt företagande. 

Vi erbjuder bland annat:
•  Piece of  Cake – företagsuveckling för dig som vill bolla ditt 

företag med andra erfarna lokala företagare

•  Aktiviteter för företagare – Ett smörgåsbord av aktivite-
ter för dig som är företagare (se kalendarium på baksida folder)

•  FemAle – Kvinnligt företagarnätverk

•  Rådgivning, startup och mentorskap genom Nyföretagar- 
Centrum

•  Företagsakut och tillväxtprogram genom Business Region 
Göteborg (BRG) 
 

Mer information om hur du kan få stöttning i ditt företagande  
hittar du på ale.se/Naringsliv

Vill du tillsammans med lokala politiker och näringslivet 
diskutera hur vi tillsammans tar nästa steg?  
Välkommen till lunch 11 nov då regionchefen Elisabeth 
Sandberg, Svenskt Näringsliv presenterar och diskuterar 
rankingen och möjliga åtgärder tillsammans med oss.

Plats: Brogren Industries, Älvängen tisdag 11 nov kl 11:30

Nya tag i Ales näringsliv

Nu kan du påverka i fokusgrupper

Fler möjligheter 
till utveckling och 
expansion!

Ale klättrar idag 
och imorgon

i samarbete med 
NÄRINGSLIVSRÅDET

Följande fokusgrupper finns:
Företagsutveckling  
- Så underlättar vi för företag att växa och utvecklas i Ale
Skola Näringsliv  
- Ungdomar våra framtida entreprenörer och företagare
Internt kommun  
- Förenkla förfarande och underlätta handläggning
Attraktionskraft  
- Ett attraktivare ALE både för Alebor och för våra besökare
Samhällsbyggnad  
- Utveckling av affärscenter och nya verksamhetsområden

Följ mig på twitter på 
#alenaringsliv,  
Pia Areblad

Ales Näringslivsråd, från vänster; Kent Hylander, Alekuriren, Christian Kjellberg, Nordisk Rörmärkning, Tobias Håkansson, Coop Älvängen, Alf Granvist, Eurocable. 
Sittande: Lenny Berglund, Axel Christiernsson, Pernilla Fagerholm, Pfagers Ljuva Hem,  Pia Areblad, näringslivschef, Stefan Brandt, Ale Elförening.
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LÖDÖSE. Hur viktig är 
det att vara uppmärk-
sam på detaljerna?

Det är en av fråge-
ställningarna i klass-
rumsteatern ”Dottern”.

I torsdags besökte 
Region Teater Väst och 
skådespelaren Michael 
Engberg Tingbergssko-
lan.

Det är med små och enkla 
medel som Anders alias Mi-
chael Engberg bjuder publi-
ken på klassrumsföreställ-
ningen ”Dottern”.

– Vi på Regionteater Väst 

i Uddevalla jobbar uteslu-
tande med barn- och ung-
domsteater i Västra Göta-
land. Målgruppen i detta fall 
är högstadieelever. Vi spelar 
den för en klass åt gången, 
berättar Michael innan före-
ställningen ska ta sin början.

Femton elever från års-
kurs 8 tar plats i salen och 
teatern kan börja. Pappa An-
ders skildrar på ett inlevelse-
fullt, känsloladdat och starkt 
sätt relationen till sin dotter. 
Det handlar om kärlek, rast-
löshet, tabletter och pulver. 
”Dottern” är en nyskriven 
monolog av Lisa Lindén. 
Det är en pjäs om närhet, 

men också om livets skiti-
ga stunder och platser ifrån 
vilka dottern skriver ett brev 
till sin pappa.

”Hej, Pappa! Det är kon-
stigt för ibland känns det 
som jag håller tillbaka för jag 
tänker att du är ömtålig. Att 
du faktiskt inte vet hur saker 
och ting ligger till här ute. 
Att du tror på allt det där du 
har sagt till mig. Det är som 
att det finns en liten värld 
och så finns det en stor värld. 
Och jag som kanske borde 
vara i den lilla världen, jag är 
i den stora världen. Och du 
är i den lilla världen.”

Med masker gestaltar Mi-

chael Engberg mötet med 
klassföreståndaren, social-
sekreteraren, personalen på 
vårdcentralen och så vidare. 
”Dottern” utspelar sig i en 
helt vanlig familj, men där 
allt inte blir som det var 
tänkt.

Efter föreställningens slut 
delar tekniker Mari Hans-
son ut en lärarhandledning.

– Det är inte ovanligt att 
det dyker upp frågor och då 
kan man diskutera föreställ-
ningen i klassrummet med 
vårt material som utgångs-
punkt, avslutar Mari Hans-
son.

JONAS ANDERSSON
Michael Engberg spelar Anders i klassrumsföreställningen ”Dot-
tern” som visades på Tingbergsskolan i torsdags.

Känsloladdad klassrumsteater
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NOL. 900 nya bostäder i 
centrala Nol.

Svenska Hus och Nol 
Företagscenter smider 
planer för Tudorområ-
det.

Kommunstyrelsen har 
tagit beslut om att ett 
planavtal ska tecknas 
för att utreda möjlighe-
ten.

Vintern 1999 kom beske-
det från Tudorledningen att 

verksamheten skulle inleda 
en avveckling från fabriks-
området i Nol. 15 år senare 
ansöker nuvarande fastig-
hetsägare, Svenska Hus, om 
planbesked för området. En 
idé om att förvandla indu-
striområdet till en attraktiv 
stadsdel med 900-1000 lä-
genheter i omedelbar närhet 
till pendelstationen är på väg 
att konkretiseras. Förutom 
Svenska Hus äger också Nol 
Företagscenter delar av fast-
igheten.

– Vi är positiva till att 
samverka till en ny detaljplan 
för området. Svenska Hus 

tankar och idéer för området 
är mycket spännande. Lä-

get är suveränt och området 
behöver anpassas för en ny 
tidsepok. Storleken gör det 
möjligt att skapa en mindre 
stadsbildning med närbuti-
ker och service inpå knuten. 
Att sedan kunna promenera 
till pendeln på några minuter 
kommer att göra lägenheter-
na enormt attraktiva, säger 
Emris Olsson.

Enda orosmolnet är av-
ståndet till Neste Polyesters 
fabrik, men den verksamhet 
som idag bedrivs ska inte be-

höva lägga några hinder.
Kommunstyrelsen gav 

Samhällsbyggnadsnämnden 
i uppgift att skriva planav-
tal och en färdig detaljplan 
bör finnas framme inom tre 
år. Med 900 lägenheter blir 
”Nolstaden” ett av Ale kom-
muns största bostadsområ-
den.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Sopverksam-
heten i Ale genom-
går en förändring. 

Matavfall ska 
börja samlas in även 
i villaområden och 
säckar ska ersättas 
med kärl för att för-
bättra arbetsmiljön. 

För att bekosta de nya 
antagandena inom av-
fallshantering i Ale 
kommun har man be-
slutat höja grundavgif-
ten på sophämtningen. 
Bland annat kommer 
kärl att ersätta säckar 
och matavfall kommer 
att börja samlas in från 
fler hushåll i kommu-
nen. Grundavgiften för 
sophämtning höjs från 
620 kronor till 805 kro-
nor per år, eller cirka 45 
kronor i kvartalet.

– De hushåll som 
idag har säckar kommer 
istället att få kärl. Kärlen 
kommer att tömmas var-
annan vecka istället för 
varje som säckarna gjor-
de. Dessa hushåll kom-
mer tvärtom att uppleva 
en lägre kostnad då de 
bara betalar för hämt-
ningen varannan vecka 
framöver, säger Carina 
Åberg, renhållningschef 
i Ale kommun.

Avgiften höjs också 
för de som har stora kärl 
på 700 till 770 liter.

– Vi höjer taxan re-
jält på de stora kärlen 
då vill bli av med dem. 
De är inte bra ur en 
arbetsmiljösynpunkt. 
De är tunga och ställer 
höga krav på marken 
under dem. Marken 
måste vara hård för att 
hålla upp vikten och det 
är viktigt hur underla-
get hanteras på vintern 
när det lätt kan bli halt, 
säger Carina Åberg. 
Grundavgiftens ökning 
gäller alla hushåll men 
synliggörs olika beroen-
de på om den är invävd i 
totalkostnaden eller pre-
senterad separat.

SOFIA KARLSSON

Höjda
priser på
sophämtning

Tudorområdet blir bostadsområde. Fastighetsägarna Svenska Hus och Nols Företagscenter har fått planbesked om att utreda förutsättningarna. Storleken gör projek-
tet extra intressant. Här kan finnas utrymme för upp till 1000 lägenheter, ett stenkast från pendeln i Nol.
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– Tudorområdet kan bli platsen för 900 nya lägenheter

Nolstaden – attraktiva
bostäder nära pendeln

En idé om 
att förvandla 
industriområdet 
till en attraktiv 

stadsdel med 900-1000 
lägenheter i omedelbar 
närhet till pendelsta-
tionen är på väg att 
konkretiseras.
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LÖDÖSE. Hur viktig är 
det att vara uppmärk-
sam på detaljerna?

Det är en av fråge-
ställningarna i klass-
rumsteatern ”Dottern”.

I torsdags besökte 
Region Teater Väst och 
skådespelaren Michael 
Engberg Tingbergssko-
lan.

Det är med små och enkla 
medel som Anders alias Mi-
chael Engberg bjuder publi-
ken på klassrumsföreställ-
ningen ”Dottern”.

– Vi på Regionteater Väst 

i Uddevalla jobbar uteslu-
tande med barn- och ung-
domsteater i Västra Göta-
land. Målgruppen i detta fall 
är högstadieelever. Vi spelar 
den för en klass åt gången, 
berättar Michael innan före-
ställningen ska ta sin början.

Femton elever från års-
kurs 8 tar plats i salen och 
teatern kan börja. Pappa An-
ders skildrar på ett inlevelse-
fullt, känsloladdat och starkt 
sätt relationen till sin dotter. 
Det handlar om kärlek, rast-
löshet, tabletter och pulver. 
”Dottern” är en nyskriven 
monolog av Lisa Lindén. 
Det är en pjäs om närhet, 

men också om livets skiti-
ga stunder och platser ifrån 
vilka dottern skriver ett brev 
till sin pappa.

”Hej, Pappa! Det är kon-
stigt för ibland känns det 
som jag håller tillbaka för jag 
tänker att du är ömtålig. Att 
du faktiskt inte vet hur saker 
och ting ligger till här ute. 
Att du tror på allt det där du 
har sagt till mig. Det är som 
att det finns en liten värld 
och så finns det en stor värld. 
Och jag som kanske borde 
vara i den lilla världen, jag är 
i den stora världen. Och du 
är i den lilla världen.”

Med masker gestaltar Mi-

chael Engberg mötet med 
klassföreståndaren, social-
sekreteraren, personalen på 
vårdcentralen och så vidare. 
”Dottern” utspelar sig i en 
helt vanlig familj, men där 
allt inte blir som det var 
tänkt.

Efter föreställningens slut 
delar tekniker Mari Hans-
son ut en lärarhandledning.

– Det är inte ovanligt att 
det dyker upp frågor och då 
kan man diskutera föreställ-
ningen i klassrummet med 
vårt material som utgångs-
punkt, avslutar Mari Hans-
son.

JONAS ANDERSSON
Michael Engberg spelar Anders i klassrumsföreställningen ”Dot-
tern” som visades på Tingbergsskolan i torsdags.

Känsloladdad klassrumsteater
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NOL. 900 nya bostäder i 
centrala Nol.

Svenska Hus och Nol 
Företagscenter smider 
planer för Tudorområ-
det.

Kommunstyrelsen har 
tagit beslut om att ett 
planavtal ska tecknas 
för att utreda möjlighe-
ten.

Vintern 1999 kom beske-
det från Tudorledningen att 

verksamheten skulle inleda 
en avveckling från fabriks-
området i Nol. 15 år senare 
ansöker nuvarande fastig-
hetsägare, Svenska Hus, om 
planbesked för området. En 
idé om att förvandla indu-
striområdet till en attraktiv 
stadsdel med 900-1000 lä-
genheter i omedelbar närhet 
till pendelstationen är på väg 
att konkretiseras. Förutom 
Svenska Hus äger också Nol 
Företagscenter delar av fast-
igheten.

– Vi är positiva till att 
samverka till en ny detaljplan 
för området. Svenska Hus 

tankar och idéer för området 
är mycket spännande. Lä-

get är suveränt och området 
behöver anpassas för en ny 
tidsepok. Storleken gör det 
möjligt att skapa en mindre 
stadsbildning med närbuti-
ker och service inpå knuten. 
Att sedan kunna promenera 
till pendeln på några minuter 
kommer att göra lägenheter-
na enormt attraktiva, säger 
Emris Olsson.

Enda orosmolnet är av-
ståndet till Neste Polyesters 
fabrik, men den verksamhet 
som idag bedrivs ska inte be-

höva lägga några hinder.
Kommunstyrelsen gav 

Samhällsbyggnadsnämnden 
i uppgift att skriva planav-
tal och en färdig detaljplan 
bör finnas framme inom tre 
år. Med 900 lägenheter blir 
”Nolstaden” ett av Ale kom-
muns största bostadsområ-
den.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Sopverksam-
heten i Ale genom-
går en förändring. 

Matavfall ska 
börja samlas in även 
i villaområden och 
säckar ska ersättas 
med kärl för att för-
bättra arbetsmiljön. 

För att bekosta de nya 
antagandena inom av-
fallshantering i Ale 
kommun har man be-
slutat höja grundavgif-
ten på sophämtningen. 
Bland annat kommer 
kärl att ersätta säckar 
och matavfall kommer 
att börja samlas in från 
fler hushåll i kommu-
nen. Grundavgiften för 
sophämtning höjs från 
620 kronor till 805 kro-
nor per år, eller cirka 45 
kronor i kvartalet.

– De hushåll som 
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– Tudorområdet kan bli platsen för 900 nya lägenheter

Nolstaden – attraktiva
bostäder nära pendeln

En idé om 
att förvandla 
industriområdet 
till en attraktiv 

stadsdel med 900-1000 
lägenheter i omedelbar 
närhet till pendelsta-
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konkretiseras.

Nu ger vi 200.000 bilister chansen att åka
gratis i två veckor. Håll utkik i brevlådan.
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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 22 september
Hundattack
En kvinna är ute och rastar 
sina två hundar i Bohus när 
en bil stannar till. Bildörren 
öppnas och ut springer en 
pitbull som attackerar en av 
målsägandes hundar. Målsä-
gande försöker gå emellan 
men blir själv biten. Kalaba-
lik uppstår innan pitbullen 
tas omhand av sin ägare som 
försvinner från platsen. Poli-
sen rubricerar ärendet som 
lagen om tillsyn över hund 
och katt.

Onsdag 24 september
Trafi kolycka
På Gallåsvägen i Nol kolli-
derar en personbil och en 
moped. Mopedisten förs i 
ambulans till Kungälvs sjuk-
hus för kontroll av skadorna.

Du kan också lämna in saker
på samma adress:
Garverivägen

(Mittemot Coop Älvängen)

Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN i Älvängen

UTFÖRSÄLJNING
AV VAROR

TORSDAG 9 OKT KL 10-19
FREDAG 10 OKT KL 10-14

BJÖRBÄCK. Ett minst 
sagt udda projekt.

I en lada i Björbäck 
bygger Christer Pinberg 
och Helge Svendsrud sin 
egen båt.

Sjösättningen är 
planerad till sommaren 
2015.

Christer Pinberg och Helge 
Svendsrud brukar åka rull-
skidor tillsammans och är 
fl itiga Vasaloppsåkare. 

– Varför inte ha en båt 
som träningsredskap. Vi 
skulle kunna köra motströms 
i älven, slängde Christer ut 
sig lite grann på skämt efter 
ett avslutat träningspass.

– Det är klart att vi ska en 
båt, konstaterade Helge.

På den vägen är det. Pro-
jektet tog sin början hösten 
2012 och förväntas slutföras 
till sommaren. 

– Vår båt är snarlik en 
spetsgattad allmogebåt med 
Gottländskt ursprung som 
byggdes under 1800-talet. 
Båttypen är en så kallad en-

männing som får vara upp 
till fem meter lång. Båten 
som vi bygger uppgår till 
fyra och en halv meter, be-
rättar Helge Svendsrud.

Lagrats sedan 1920-talet
Båtbyggarna håller till i la-
dan hemma hos Erland 
Lennartsson, som utöver 

lokal också har varit behjälp-
lig med bland annat timmer-
transport men också med 
material till båten.

– Kölen som vi startade 
med är i ek. Det är en rot 
med tillhörande stam som 
delats och skarvats på mit-
ten för att få fram för- och 
akterdel till båten. Eken har 

lagrats på gården i Björbäck 
sedan 1920-talet. Den skulle 
ingå som medar till en häst-
släde, förklarar Helge.

Bordläggningen är gran 
med en tjocklek på 10 mil-
limeter. Bordbräderna fogas 
samman med överlappning 
som nitas och klinkas ihop 
till en tät fog med tjära bom-
ull och tätkitt.

– Ett hantverk från första 
till sista stund, poängterar 
Helge.

Spanten tillverkas i 
krokvuxna granbitar, årtullar 
i ek med enpinnar.

– Två tofter kommer att 
tas fram och två par åror 
ska tillverkas, säger Christer 
Pinberg.

Varför en allmogebåt?
– Min morfar var från 

Estland och bygge allmoge-

båtar. Han var kombinerad 
yrkesfi skare och jordbruka-
re. Han var en av de första 
båtfl yktingarna som kom till 
Sverige. Jag var 12-13 år och 
följde på nära håll morfars 
båtbyggande.

Har ni planerat sjösätt-
ningen?

– Ja, den är tänkt att ske 
i Hältorpssjön i Alafors. Där 
når vi botten lätt, skrattar 
Helge och tillägger:

– Nästa steg får bli en tur 
på älven.

Innan det blir aktuellt 
återstår många timmars ar-
bete i Erlands lada, som de 
har döpt till ”Fjärde varvet”.

– Det är inte båten i sig 
som är det viktiga utan det 
är själva tillverkningen som 
är det väsentliga, förklarar 
båtbyggarduon.

– Sjösättning 
planeras
till sommaren

Båtbyggare i Björbäck

Christer Pinberg och Helge Svendsrud håller på att bygga en spetsgattad allmogebåt med planerad sjösättning sommaren 2015.

 Erland Lennartsson i 
 Björbäck har upplåtit sin 
 lada som byggarbetsplats. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!

Digitala
eller tryckta 
medier?

Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Hörselskadades Riksförbund

www.horsellinjen.se

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Peter Eriksson (mäklare), Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), 
Marie Engström (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent),  
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BALLONGLÖRDAG4 OKTOBER - ÖPPET TILL KL 15

Så här går det till...
NÄR DU HAR HANDLAT FÖR MINST 50 
KRONOR FÅR DU EN BALLONG PÅ KÖPET. 
DEN INNEHÅLLER EN RABATTKUPONG 
SOM GER 5%, 10%, 20%, 30%, 40%...

...ja, ända upp till

50% rabatt
på allt du har handlat!
Rabatten gäller vid kontant- och kortköp mellan
50 – 5000 kronor på varor i butiken. Ballongrabatterna 
gäller ordinarie priser och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

Barnbanan 1,6 km
start 11.00 - kostnad 20:-  
GODIS TILL ALLA DELTAGARE!

Vuxenbanan 5 km
start kl. 12.00 kostnad 50:-
INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS. ANMÄL DIG PÅ 
PLATS FRÅN KL. 10.00 TILL 15 MIN FÖRE START.

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

(utanför manufakturen)start och mål: ballongtorget

Nyhet för i år!

PRIS: 1.6 KM: GODIS TILL ALLA DELTAGARE
PRIS 5 KM: 500:- PRESENTKORT
TILL FÖRST DAM OCH HERR, 
SAMT UTLOTTNINGSPRISER OM 
100-KRONORS PRESENTKORT

Uppvärmning inför Loppet:

försäljning
av mat och
dryck med ÄIK!

Alelampan | Ale Älvdalens Begravningsbyrå | Ale Radio TV Service | Alebyggen | Alekuriren | Ale Rör | Ale El | Allans i Älvängen | AM Hår & Design | Andrum | Apoteket AB | Axelssons Fastighetsbyrå | Axums Järn
Beijer Byggmaterial AB | Bergendahls Blommor | Bildovision | BR Nilsson Tanktransport | Brogren Industries | Cafe Blå | Coop Extra | Elfixaren i Ale | Fastighetsbyrån | GH:s Hem & Interiör | Gobelängverksta’n / 

Jobab | Gustafssons Åkeri | Hamek | Handelsbanken | Hardesjö Bilverkstad AB | Hälsokostbolaget | ICA Supermarket | JIO eltjänst | Jonas Svets Smide AB | Kollanda Grus | Legalett | Lekia | Nordic Wellness | Nordisk 
Rörmärkning | Pizzeria Damille | Pressbyrån | Salong Jessie | SE järn | Smyrnakyrkan | STC | Statoil | STS communication | Svenheimers Konditori | Swedbank | Synoptik | Svenska Kyrkan/Blå Kyrkan | Utby Maskin

X-way | Älvblomman | Älvfoto med Leksaker | Älvängens Cykel | Älvängens Frisörteam | Älvängens Färg | Älvängens Garn & Textil | Älvängens installationsbyrå | Älvängens Manufaktur | Älvängens Skor | 3-Stads Akustik AB

COOP BJUDER PÅ BULLE 
OCH MJÖLK TILL ALLA
SOM GÅR I MÅL - DET ÄR 
JU KANELBULLENS DAG!

ARRANGÖR:
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Göteborgsvägen 80, Älvängen, Tel 0303-746674  Mån- fre 10-18 lör 10-14 www.alvangensgarn.se

Välkomna!

NYA KATALOGER 

FRÅN DROPS

I BUTIKEN

MASSOR AV

HÖSTNYTT
RAGGSOCKSGARN 

från SVARTA FÅRET  

150 gr 79:-

20%

30%
5% 50%

40%

10%

20%

30%
5% 50%

40%

10%

Göteborgsvägen 76, Älvängen, 0303-74 60 76

25%
 PÅ UTVALDA PRODUKTER

DESSUTOM BALLONGLÖRDAG MED UPP TILL

50% RABATT
PÅ ÖVRIGA PRODUKTER I BUTIKEN!

(Gäller endast lördag 4 oktober, ej i kombination med ballongrabatt)

HöstREA

Inne & utebelysning
Ale Lampan

Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, 
Tel: 0303-74 88 54. Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

LEDLJUS MED 
RÖRELSESENSOR
Rek pris 595:-

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  

mattor till Alelampan  

i Älvängen

NU
295:-

HUSQVARNA 550 XP®G TrioBrake™ 
Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar råstyrka med låg bränsle förbrukning och låga 
utsläpp. RevBoost™ ger snabb acceleration och högre kedjehastighet. Med TrioBrake™ kan 
kedjebromsen utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster- eller högerhandsskyddet.  

9.200:- Rek. cirkapris inkl. moms

*Kampanjen gäller inbyte av fungerande motorsåg vid köp av Husqvarna 550 XP®, 550 XP® G, 550 XP® 
G TrioBrake™, 560 XP® eller 560 XP® G.  
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 2014-12-31.

   Kom in och 
byt upp dig.

1.500:-  
i inbyte*

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

KAFFE/SAFT &  
BALLONGBAKELSE 
(GLUTENFRI)  

29KR 
Kapellvägen, Älvängen
Grillen: 0707-53 63 20

Kock Malin: 0708-22 35 46 Frukost: Måndag-fredag kl 07–10 
Grillen: Måndag-lördag kl 10–20

NUMMER 36         VECKA 40| 13

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 10 - 13

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Nyhet! 
JBL Charge 2
Trådlös blåtandshögtalare  
med mycket bra ljud. 1090:-

Ord pris 1290:-

Ytterligare minst 5% rabatt
Max 1 vara av varje per kund, begränsade antal, priserna gäller endast 4/10.

PASSA PÅ!

Panasonic KX-TG1612EG-K
Dubbla handenheter & 
laddstationer. Nummerpresentatör 
& telefonbok.

PANASONIC TX-32AW304
32” HD LED. Slimmad design, 

USB. Energiklass A+

Panasonic KX-TG1611EG-K
Trådlös telefon med
nummerpresentatör

Transcend 16GB 
USB-minne

Sandisk 8GB 
USB-minne

299:-
Ord pris 499:-

199:-
Ord pris 399:-

Samsung E1200R
Lättsköt mobil. 2 års garanti!

199:-
Ord pris 399:-

99:-
Ord pris 199:- 49:-

Ord pris 99:-

2990:-
Ord pris 3490:-

20%

30%
5% 50%

40%

10%

DAMJACKOR

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12 

BALLONGLÖRDAG
4 OKT KL 09-1520%

30%
5% 50%

40%

10%

www.kollandagrus.se
0706-22 22 66

Vi utför vägunderhåll för  
vägföreningar samt lämnar  

åtgärdsförslag.

Vi utför även markarbeten som:  
husgrunder, avloppsanläggningar,  

dräneringar.

Vi säljer och levererar jord och 
sand samt torr ved i storsäck.

20%

30%
5% 50%

40%

10%
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ALAFORS. Alebacken 
Challenge är en utma-
ning som riktar sig till 
alla kommuninvånare.

Det handlar om att 
promenera 300 meter 
till Alebackens topp.

Syftet är att samla 
in pengar till Världens 
Barn.

Initiativtagare till Aleback-
en Challenge är Jean Altun 
från Ale Boxningsklubb. 
Han är vän till en av sam-
ordnarna för Världens Barn 
i Göteborgsregionen.

– Jag fick veta att årets 
tema var att bestiga berg. 
Samtidigt som man bestiger 
ett berg skänker man också 
en slant till Världens Barn. 
Ale Boxningsklubb kommer 
att skänka tio kronor per del-
tagare och uppmanar andra 
föreningar i Ale att göra li-
kadant, förklarar Jean Altun.

– Vi kommer att stå på 
toppen av Alebacken och 
samla in pengar. De som inte 
kan eller vill anta utmaning-
en kan skänka en slant nere 
vid värmestugan.

Jean Altun låter utma-
ningen rikta sig särskilt till 
följande företag och organi-
sationer: Ale kommunfull-
mäktige, Alebyggen, Ale El, 
Eka Chemicals och Klädkäl-
laren.

– Dels för att det är fö-

retag som engagerar många 
Alebor, dels för att de har vi-
sat mycket goodwill genom 
åren. Jag hoppas att de antar 
utmaningen och finns repre-
senterade i Alebacken på lör-
dag. Kan de inte skicka några 
representanter till Alafors så 
är åtminstone varje litet bi-
drag välkommet, säger Jean 
Altun.

John Hansson i Aleback-
en SK gjorde tummen upp 
direkt när Jean Altun hörde 
av sig och presenterade sina 
tankar.

– En toppenidé och det är 
kul när föreningar kan sam-
arbeta. Vi kommer att ha öp-
pet stugan så att folk kan vär-
ma sig och ta en kopp kaffe. 
Förhoppningsvis generera 
det också en och annan kro-

na till Världens Barn.
På fredag visar SVT sin 

direktsända TV-gala, som 
fungerar som en extra på-
minnelse för lördagens akti-
vitet.

– Det vore roligt om Ale-
backen Challenge kunde få 
ett ordentligt genomslag. 
TV visar varje dag bilder på 
utsatta barn runtom i värl-
den och det är omöjligt att 
inte bli berörd. Nu uppma-
nar jag kommuninvånarna 
att dra sitt strå till stacken, 
samtidigt som man får upp-
leva en kul happening i Ale-
backen, avslutar Jean Altun.
FOTNOT. Aktiviteten i Ale-
backen startar klockan 12 
på lördag och pågår i tim-
marna tre.

JONAS ANDERSSON

Jean Altun, Ale Boxningsklubb, och John Hansson, Alebacken 
SK, gör gemensam sak för Världens Barn. Alebacken Challenge 
är en utmaning som vänder sig till företag, föreningar och pri-
vatpersoner.

Alebacken Challenge – en toppenidé!
– Insamling till Världens Barn
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Det är vi
som är
Axelssons!

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.

Insynsskyddat vid 
Vimmersjön!

Vimmersjön. Mycket trivsam utemiljö med mycket ”på-landet-känsla”. Utsikt mot 
sjön. Huset genomgick en omfattande renovering/ombyggnad på 90-talet och är 
genomgående i mycket gott skick. Välkommen på visning! 86 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris. 
Ring för visning. S:ta Marias väg 4.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Visas 2/10. Gamla Kilandavägen 39.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Lödöse

Nödinge

– I sommar flyttar de första hyresgästerna in

Ett av de tre första flerbostadshusen med åtta hyresrätter i varje tar form i Furulund. 

Första huset i Furulund
ALAFORS. Alebyggens 
bostadsprojekt i Fur-
ulundsområdet växer 
fram.

Inflyttning i 24 hyres-
rätter och 16 bostads-
rätter ska påbörjas till 
sommaren.

– Det går helt enligt 
plan och resultatet 
kommer att bli sago-
likt, säger Alebyggens 
projektledare, Sven 
Burgren.
Byggnationen i Furulund 
har skjutit fart rejält. PEAB 
har för Alebyggens räkning 
färdigställt vägen upp till det 
nya bostadsområdet i Fur-

ulund. Där börjar de första 
huskropparna ta form. Vä-
gen upp till platån vittnar 
om något som sannolikt 
kommer att beskrivas som en 
”gräddhylla” i Alafors med 
en bedårande utsikt över 
samhället.

– Intresset för bostadsrät-
terna är stort och vi kommer 
också att kunna sälja ett antal 
villatomter. Det är ett min-
dre och därför väldigt ex-
klusivt boende som erbjuds 
i denna härliga miljö, säger 
Sven Burgren. 

Alebyggens projekt består 
av 16 enplanshus som bo-
stadsrätter om 77 respektive 
93 kvm. Dessutom byggs tre 

flerbostadshus med totalt 24 
hyresrätter.

– Våra hyreslägen-
heter i Alafors har alltid varit 
attraktiva och vi bedömer att 
det fortfarande finns en stor 
efterfrågan, säger Sven Bur-
gren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SÅ KOSTAR DET...

BOSTADSRÄTT I FURULUND
3 rum och kök om 77 kvm
Preliminär avgift: 5000 kr/mån.
Preliminär insats: 1 535 000 kr 

4 rum och kök om 93 kvm
Preliminär avgift: 6 000 kr/mån
Preliminär insats: 1 850 000 kr
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Lördagen den 13 
september hade 
Världens Barn i Ale 

en loppis för att få in pengar 
till insamlingen som pågår 
hela hösten och som når sin 
kulmen nu på lördag. Sexton 
bord var uthyrda, så det 
fanns en hel del att handla. 
Man kunde även ta en fi ka 
för en billig penning.

Till loppisen kom även 
två barn med en burk med 
pengar i. Det var Axel 
Mattsson, 8 år, som hade 
sin mormor Evy med sig, 
och Sofi e Persson, 9 år. 
Axel och Sofi e hade under 
våren och sommaren pantat 
burkar och de var, enligt 
mormor Evy, mycket noga 
med att pengarna skulle gå 
till Världens Barn. Det var 
sammanlagt 1 090 kronor 
i deras burk. Tänk att det 
fi nns sådana duktiga barn! 

Tänk om fl er barn kunde 
göra på samma sätt och tänk 

sådan nytta dessa pengar 
kommer att göra för andra 
barn. Axel och Sofi e är verk-
ligen två goda föredömen 
och två  riktiga hjältar.

Loppisen gav ett netto 
på 5 222 kronor och då 
räknar vi in serveringen, 

bordshyran, vårt eget 
försäljningsbord och peng-
arna från Axel och Sofi e.

Tack alla ni som hjälpte 
till och alla ni som handlade 
och ett extra stort tack till 
Axel och Sofi e. 

Världens Barn i Ale

Beundransvärd insats. Sofie Persson och Axel Mattsson hade 
pantat burkar till förmån för Världens Barn. 1 090 kronor över-
lämnades i samband med förra helgens loppis.

Pantade burkar för Världens Barn

NÖDINGE. Nols Färg 
fi rar 15 år.

I förra veckan var det 
jubileumsyra i dagarna 
tre.
– Det har varit en myck-
et positiv utveckling för 
butiken sedan fl ytten 
till Ale Torg, konstaterar 
Christina ”Kicki” Sch-
meikal. 

Nols Färg i Nödinge kan 
tyckas lite besynnerligt, men 
det fi nns en logisk förkla-
ring.

– När jag skulle fl ytta bu-
tiken från Nol till Nödinge 
ville jag behålla namnet. Det 
var etablerat sedan lång tid 
tillbaka, förklarar ”Kicki”.

Christina Schmeikal köp-
te rörelsen av sin mamma 
1980. Då hade hon hunnit 
jobba i butiken under tre år.

– Jag var skoltrött och 
började arbeta istället. Efter 
några år sade mamma: An-
tingen så köper du verksam-
heten eller så säljer jag den 
till någon annan.

– Som 20-åring är du inte 
så tuff och jag var rädd för 
hur det skulle gå. Jag kände 

mig dock hemma i bran-
schen och ville ge det ett 
försök.

I 34 år har ”Kicki” skött 
ruljansen, undantaget ett år 
(1984) då hon sålde yrkesklä-
der för Snickers.

– Men jag längtade tillba-
ka. Som tur var hade jag bara 
hyrt ut butiken.

Via Brandsbo gick fl yttlas-
set till Nödinge när Ale Torg 
stod klart. Känslomässigt var 
det ett svårt beslut, att behö-
va lämna Nol.

– Fast jag såg det som enda 
chansen att överleva. Visser-
ligen sköt kostnaderna i höj-
den, hyran var fyra gånger 
så hög på Ale Torg jämfört 
med lokalerna i Brandsbo. 
Kundtillströmningen blev 
emellertid en annan och med 
facit i hand var det rätt beslut 
jag tog, säger ”Kicki”.

Hon har upplevt en po-
sitiv utveckling för butiken 
under de 15 år som Ale Torg 
utgjort hemvisten.

– Det kommer hela tiden 
nytt folk som upptäcker tor-
get, inte bara från Ale utan 
även från närliggande kom-
muner. Förhoppningsvis kan 
Ale Torg växa i framtiden 

och utbudet av affärer bli 
ännu bättre. Vi behöver fl er 
klädbutiker och en järnhan-
del hade inte varit helt fel.

I början av året skedde en 
invändig renovering av buti-
ken. Utbudet av tapeter lyfts 
nu fram på ett helt annat sätt 
än tidigare.

– I begynnelsen var det 
mest kosmetik som vi sålde, 
nu dominerar färg och tape-
ter försäljningen, förklarar 
”Kicki” som också vill ta till-
fället i akt att rosa Ove och 
Eva Arvsell, Kerstin och 
Tomas Olsson Franzén 
samt maken Berndt som var 
behjälplig med renoverings-
arbetet.

– Butiken fi ck precis det 
ansiktslyft som vi hade hopp-
ats, understryker ”Kicki” och 
hennes kollega Annika Sö-
rensen.

Jubileumsdagarna blev 
succéartade med en strid 
ström av kunder.

– Sommaren utgör hög-
säsong för oss, men även 
hösten och vintern är bra då 
många väljer att tapetsera 
hemma.

JONAS ANDERSSON

Färgglatt jubileum på Ale Torg
– ”Kicki” upplever en positiv utveckling

Christina ”Kicki” Dahlström och Annika Sörensen på Nols Färg, som firade sitt 15-årsjubileum på 
Ale Torg i förra veckan.
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ALAFORS. Alebacken 
Challenge är en utma-
ning som riktar sig till 
alla kommuninvånare.

Det handlar om att 
promenera 300 meter 
till Alebackens topp.

Syftet är att samla 
in pengar till Världens 
Barn.

Initiativtagare till Aleback-
en Challenge är Jean Altun 
från Ale Boxningsklubb. 
Han är vän till en av sam-
ordnarna för Världens Barn 
i Göteborgsregionen.

– Jag fick veta att årets 
tema var att bestiga berg. 
Samtidigt som man bestiger 
ett berg skänker man också 
en slant till Världens Barn. 
Ale Boxningsklubb kommer 
att skänka tio kronor per del-
tagare och uppmanar andra 
föreningar i Ale att göra li-
kadant, förklarar Jean Altun.

– Vi kommer att stå på 
toppen av Alebacken och 
samla in pengar. De som inte 
kan eller vill anta utmaning-
en kan skänka en slant nere 
vid värmestugan.

Jean Altun låter utma-
ningen rikta sig särskilt till 
följande företag och organi-
sationer: Ale kommunfull-
mäktige, Alebyggen, Ale El, 
Eka Chemicals och Klädkäl-
laren.

– Dels för att det är fö-

retag som engagerar många 
Alebor, dels för att de har vi-
sat mycket goodwill genom 
åren. Jag hoppas att de antar 
utmaningen och finns repre-
senterade i Alebacken på lör-
dag. Kan de inte skicka några 
representanter till Alafors så 
är åtminstone varje litet bi-
drag välkommet, säger Jean 
Altun.

John Hansson i Aleback-
en SK gjorde tummen upp 
direkt när Jean Altun hörde 
av sig och presenterade sina 
tankar.

– En toppenidé och det är 
kul när föreningar kan sam-
arbeta. Vi kommer att ha öp-
pet stugan så att folk kan vär-
ma sig och ta en kopp kaffe. 
Förhoppningsvis generera 
det också en och annan kro-

na till Världens Barn.
På fredag visar SVT sin 

direktsända TV-gala, som 
fungerar som en extra på-
minnelse för lördagens akti-
vitet.

– Det vore roligt om Ale-
backen Challenge kunde få 
ett ordentligt genomslag. 
TV visar varje dag bilder på 
utsatta barn runtom i värl-
den och det är omöjligt att 
inte bli berörd. Nu uppma-
nar jag kommuninvånarna 
att dra sitt strå till stacken, 
samtidigt som man får upp-
leva en kul happening i Ale-
backen, avslutar Jean Altun.
FOTNOT. Aktiviteten i Ale-
backen startar klockan 12 
på lördag och pågår i tim-
marna tre.

JONAS ANDERSSON

Jean Altun, Ale Boxningsklubb, och John Hansson, Alebacken 
SK, gör gemensam sak för Världens Barn. Alebacken Challenge 
är en utmaning som vänder sig till företag, föreningar och pri-
vatpersoner.

Alebacken Challenge – en toppenidé!
– Insamling till Världens Barn
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Det är vi
som är
Axelssons!

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.

Insynsskyddat vid 
Vimmersjön!

Vimmersjön. Mycket trivsam utemiljö med mycket ”på-landet-känsla”. Utsikt mot 
sjön. Huset genomgick en omfattande renovering/ombyggnad på 90-talet och är 
genomgående i mycket gott skick. Välkommen på visning! 86 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris. 
Ring för visning. S:ta Marias väg 4.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Visas 2/10. Gamla Kilandavägen 39.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Lödöse

Nödinge

– I sommar flyttar de första hyresgästerna in

Ett av de tre första flerbostadshusen med åtta hyresrätter i varje tar form i Furulund. 

Första huset i Furulund
ALAFORS. Alebyggens 
bostadsprojekt i Fur-
ulundsområdet växer 
fram.

Inflyttning i 24 hyres-
rätter och 16 bostads-
rätter ska påbörjas till 
sommaren.

– Det går helt enligt 
plan och resultatet 
kommer att bli sago-
likt, säger Alebyggens 
projektledare, Sven 
Burgren.
Byggnationen i Furulund 
har skjutit fart rejält. PEAB 
har för Alebyggens räkning 
färdigställt vägen upp till det 
nya bostadsområdet i Fur-

ulund. Där börjar de första 
huskropparna ta form. Vä-
gen upp till platån vittnar 
om något som sannolikt 
kommer att beskrivas som en 
”gräddhylla” i Alafors med 
en bedårande utsikt över 
samhället.

– Intresset för bostadsrät-
terna är stort och vi kommer 
också att kunna sälja ett antal 
villatomter. Det är ett min-
dre och därför väldigt ex-
klusivt boende som erbjuds 
i denna härliga miljö, säger 
Sven Burgren. 

Alebyggens projekt består 
av 16 enplanshus som bo-
stadsrätter om 77 respektive 
93 kvm. Dessutom byggs tre 

flerbostadshus med totalt 24 
hyresrätter.

– Våra hyreslägen-
heter i Alafors har alltid varit 
attraktiva och vi bedömer att 
det fortfarande finns en stor 
efterfrågan, säger Sven Bur-
gren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SÅ KOSTAR DET...

BOSTADSRÄTT I FURULUND
3 rum och kök om 77 kvm
Preliminär avgift: 5000 kr/mån.
Preliminär insats: 1 535 000 kr 

4 rum och kök om 93 kvm
Preliminär avgift: 6 000 kr/mån
Preliminär insats: 1 850 000 kr
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Lördagen den 13 
september hade 
Världens Barn i Ale 

en loppis för att få in pengar 
till insamlingen som pågår 
hela hösten och som når sin 
kulmen nu på lördag. Sexton 
bord var uthyrda, så det 
fanns en hel del att handla. 
Man kunde även ta en fi ka 
för en billig penning.

Till loppisen kom även 
två barn med en burk med 
pengar i. Det var Axel 
Mattsson, 8 år, som hade 
sin mormor Evy med sig, 
och Sofi e Persson, 9 år. 
Axel och Sofi e hade under 
våren och sommaren pantat 
burkar och de var, enligt 
mormor Evy, mycket noga 
med att pengarna skulle gå 
till Världens Barn. Det var 
sammanlagt 1 090 kronor 
i deras burk. Tänk att det 
fi nns sådana duktiga barn! 

Tänk om fl er barn kunde 
göra på samma sätt och tänk 

sådan nytta dessa pengar 
kommer att göra för andra 
barn. Axel och Sofi e är verk-
ligen två goda föredömen 
och två  riktiga hjältar.

Loppisen gav ett netto 
på 5 222 kronor och då 
räknar vi in serveringen, 

bordshyran, vårt eget 
försäljningsbord och peng-
arna från Axel och Sofi e.

Tack alla ni som hjälpte 
till och alla ni som handlade 
och ett extra stort tack till 
Axel och Sofi e. 

Världens Barn i Ale

Beundransvärd insats. Sofie Persson och Axel Mattsson hade 
pantat burkar till förmån för Världens Barn. 1 090 kronor över-
lämnades i samband med förra helgens loppis.

Pantade burkar för Världens Barn

NÖDINGE. Nols Färg 
fi rar 15 år.

I förra veckan var det 
jubileumsyra i dagarna 
tre.
– Det har varit en myck-
et positiv utveckling för 
butiken sedan fl ytten 
till Ale Torg, konstaterar 
Christina ”Kicki” Sch-
meikal. 

Nols Färg i Nödinge kan 
tyckas lite besynnerligt, men 
det fi nns en logisk förkla-
ring.

– När jag skulle fl ytta bu-
tiken från Nol till Nödinge 
ville jag behålla namnet. Det 
var etablerat sedan lång tid 
tillbaka, förklarar ”Kicki”.

Christina Schmeikal köp-
te rörelsen av sin mamma 
1980. Då hade hon hunnit 
jobba i butiken under tre år.

– Jag var skoltrött och 
började arbeta istället. Efter 
några år sade mamma: An-
tingen så köper du verksam-
heten eller så säljer jag den 
till någon annan.

– Som 20-åring är du inte 
så tuff och jag var rädd för 
hur det skulle gå. Jag kände 

mig dock hemma i bran-
schen och ville ge det ett 
försök.

I 34 år har ”Kicki” skött 
ruljansen, undantaget ett år 
(1984) då hon sålde yrkesklä-
der för Snickers.

– Men jag längtade tillba-
ka. Som tur var hade jag bara 
hyrt ut butiken.

Via Brandsbo gick fl yttlas-
set till Nödinge när Ale Torg 
stod klart. Känslomässigt var 
det ett svårt beslut, att behö-
va lämna Nol.

– Fast jag såg det som enda 
chansen att överleva. Visser-
ligen sköt kostnaderna i höj-
den, hyran var fyra gånger 
så hög på Ale Torg jämfört 
med lokalerna i Brandsbo. 
Kundtillströmningen blev 
emellertid en annan och med 
facit i hand var det rätt beslut 
jag tog, säger ”Kicki”.

Hon har upplevt en po-
sitiv utveckling för butiken 
under de 15 år som Ale Torg 
utgjort hemvisten.

– Det kommer hela tiden 
nytt folk som upptäcker tor-
get, inte bara från Ale utan 
även från närliggande kom-
muner. Förhoppningsvis kan 
Ale Torg växa i framtiden 

och utbudet av affärer bli 
ännu bättre. Vi behöver fl er 
klädbutiker och en järnhan-
del hade inte varit helt fel.

I början av året skedde en 
invändig renovering av buti-
ken. Utbudet av tapeter lyfts 
nu fram på ett helt annat sätt 
än tidigare.

– I begynnelsen var det 
mest kosmetik som vi sålde, 
nu dominerar färg och tape-
ter försäljningen, förklarar 
”Kicki” som också vill ta till-
fället i akt att rosa Ove och 
Eva Arvsell, Kerstin och 
Tomas Olsson Franzén 
samt maken Berndt som var 
behjälplig med renoverings-
arbetet.

– Butiken fi ck precis det 
ansiktslyft som vi hade hopp-
ats, understryker ”Kicki” och 
hennes kollega Annika Sö-
rensen.

Jubileumsdagarna blev 
succéartade med en strid 
ström av kunder.

– Sommaren utgör hög-
säsong för oss, men även 
hösten och vintern är bra då 
många väljer att tapetsera 
hemma.

JONAS ANDERSSON

Färgglatt jubileum på Ale Torg
– ”Kicki” upplever en positiv utveckling

Christina ”Kicki” Dahlström och Annika Sörensen på Nols Färg, som firade sitt 15-årsjubileum på 
Ale Torg i förra veckan.
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BALLONGLÖRDAGEN  
MED OSS PÅ COOP!

Handelsplats Älvängen
Tel 010-74 70 700  
www.coopextra.se
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50% 
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STOR FISKAUKTION DÄR DU 
KAN GÖRA RIKTIGA FYND!

:-
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KANELBULLENS DAG
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Kanelbullar gjorda av  
våra egna bagare!

Kom till vårt mattorg där vi bland 
annat kommer att bjuda på havets 

läckerheter.
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ALE. Upp och hoppa!
Ökad fysisk aktivitet 

kan ge friskare alebor.
Ale deltar just nu i ett 

nystartat projekt som 
ska få fl er att röra på 
sig.

Motion på måttlig nivå i över 
en timme eller hård träning 
30 min om dagen kan sän-
ka risken för hjärtsvikt med 
46%, visar en studie som 
Uppsala universitet gjort i 
samarbete med Karolinska 
institutet.

– Fysisk aktivitet före-
bygger många hjärt- och 
kärlsjukdomar, menar Jenny 
Sallander, kommundietist i 
Ale.

– Vi lägger grunden till 
våra motionsvanor och vår 
rörelseglädje redan i barnår-
en. Är det kul att röra på sig 
när man är liten är det lättare 
att ta med det tankesättet i 
vuxenåren. Det fi nns myck-
et vi skulle kunna förbättra 
inom det området.  Exem-
pelvis skulle fl er stimuleran-
de utemiljöer kunna kon-
kurrera med stillasittande 
aktiviteter.

Många föreningar
I Ale kommun fi nns många 
idrottsföreningar och aktivi-
teter till de som aktivt söker 
sig dit. Svårigheten ligger i 

att fånga upp de som inte har 
med sig den egna viljan eller 
möjligheten att motionera.

– Just nu pågår ett pro-
jekt där vi på en webbsida 
samlar olika organisationer 
som erbjuder motion för de 
som har fått utskrivet fysisk 
aktivitet på recept, säger Ca-
roline Forssbaeck som är 
tillförordnad folkhälsoplane-
rare i Ale kommun.

FYR
– Fysisk aktivitet på recept 
är precis vad det låter som. 
Sjukvården skriver ett recept 
på vad och hur mycket pa-
tienten ska träna. Detta har 
visat sig ha en stor effekt och 
är ett bra sätt att tidigt fånga 
upp personer som skul-
le må bra av mer aktivitet.
Med projektet som utgår 
från Kungälv, och som är 
ett samarbete mellan Kung-
älv, Ale, Stenungssund och 
Tjörn kommun, vill man 
samla alla verksamheter 
som tar emot recepten på 
en webbsida. Detta kommer 
att förenkla både för de som 
behöver träningen och för 
läkare.

– Det är menat att vara en 
hjälp för sjukvårdspersona-
len så att de kan få en bättre 
överblick och förhoppnings-
vis börjar skriva ut fl er re-
cept, säger Caroline Forss-

baeck.
Träning behöver inte be-

tyda att springa till gymmet 
varje dag, det kan räcka med 
att ändra några av sina vanor 
för att positivt påverka sin 
hälsa. Till exempel kan man 
ta trapporna istället för his-
sen, eller arbeta stående is-
tället för att sitta.

– Det är viktigt att man 
sätter upp realistiska mål när 
man väl bestämt sig för att 
bli mer fysiskt aktiv, annars 
kan det lätt falla. Det är bätt-
re att börja småskaligt. Det 
tar tid att lära sig nya vanor, 
säger Jenny Sallander och 
tillägger:

– Man kan gå på en skön 
promenad. Även om den 
inte blir så lång så är det ett 
första steg och all motion 
är bättre än ingen motion.
Caroline Forssbaeck menar 
att många ofta går in för hårt 
eller följer trendträningar 
som egentligen inte passar 
med individens egna intres-
sen.

– Man ska tänka ”Vad 
tycker jag är roligt?”, då 
blir det mycket lättare att 
genomföra det, säger hon. 
Saknar du något i kommu-
nen som skulle få dig att trä-
na mer? Hör av dig till Ca-
roline Forssbaeck med ditt 
förslag.

SOFIA KARLSSON
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ALE. Fler vill bo i Ale 
kommun.

Snabba resvägar till 
Göteborg gör Ale till 
en attraktiv plats för 
bostadssökande.

Intre sset för att bo i Ale 
kommun fortsätter öka. 
Alependeln tros vara den 
största bidragande orsa-
ken. Året efter Alependelns 
intåg ökade antalet intres-
seanmälningar för lediga 
bostäder med 90 procent.

– Det fortsätter att öka 
även i år. Även om årets 
ökning är inte lika stor som 
den vi såg förra året, säger 
Anders Ulander, informa-
tör på Alebyggen.

– Ökningen beror delvis 

på pendlingsmöjligheterna, 
vilket märks väldigt tydligt 
genom att ökningen skett i 
samband med invigningen 
av Alependeln. En annan 
anledning är vårt samarbe-
te med Boplats Göteborg. 
De tar in mängder av an-
sökningar och har börjat 
hänvisa fl er bostadssökan-
de till oss.

Anders Ulander tror att 
pendlingsmöjligheterna 
gör att fl er som vill bo i 
Göteborgsområdet fl yttar 
till Ale.

– Det går fort att åka hit 
med tåget. Från Gamlesta-
den tar det bara 13 minuter 
så det är mycket smidigt. 
Dessutom är 45an inte allt 
för trafi kerad, förutom vid 
rusningstid.

Kötiden för att få en 
bostad i Ale ligger idag på 
nästan två år. För att möta 
behovet av nya bostäder 
pågår fl era projekt runt om 
i kommunen.

– Vi på Alebyggen har 
fått i uppdrag av Ale kom-
mun att bygga fl er bostä-
der, och det kommer vi att 
göra. Det fi nns fl era plane-
rade byggen på olika orter, 
bland annat två nya hus i 
Nol som kommer ge 150 
nya bostäder, och 75 bo-
städer i Älvängen centrum, 
säger Anders Ulander.

Om bostäderna blir till-
räckliga för den ökade till-
strömningen återstår att se.

SOFIA KARLSSON

Jenny Sallander och Caroline Forssbaeck vill att invånarna i Ale kommun ska röra på sig mer. 
Motion kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och bidra till bättre hälsa.

 Nytt projekt ska göra Ale aktivt

Pendling får Ale att växa

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:- Gäller t o m 31/10

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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ALE. Hur kan konst och 
kultur samverka med 
teknik och vetenskap?

Ales näringslivschef, 
Pia Areblad, medver-
kar på den Europeiska 
konferensen Lets 2014 i 
Bologna för att hitta nya 
spännande metoder för 
det lokala näringslivet.

Utvecklingsarbetet 
i Ales näringsliv får 
därmed en chans till 
europeisk uppmärksam-
het.

Onsdagen den 1 oktober 
medverkar Ales näringslivs-
chef, Pia Areblad, på den 
Europeiska konferensen 
Lets 2014. Konferensen vill 
lyfta initiativ över hela Eu-
ropa där man samarbetat 
över gränser för att bidra till 
innovation och utveckling. 
Tilltalet relaterar till den så 
kallade nya renässansen man 

skönjer i Europa; kompetens 
från konst och kultur sam-
verkar med teknik och ve-
tenskap för att möta sociala 
och ekonomiska utmaningar.

– Vi behöver kraftsamla 
för att kunna möta de glo-
bala utmaningar vi står inför. 
Här är otraditionella sam-
arbeten är avgörande. Jag 
hoppas att min medverkan 
på Lets 2014 ska bidra till att 

sätta Ale på kartan och ge oss 
tillgång till nya metoder som 
genererar växtkraft i närings-
liv och samhälle, säger Pia 
Areblad. Ale har de senaste 
åren haft Henrik Wallgren, 
konstnär, som kreativ kata-
lysator i kommunen. I juni 
rekryterades Pia Areblad, 
som sedan länge varit en av 
de är tongivande aktörerna i 
Europa då det gäller att möta 
samhällsutmaningar och be-
hov av nytänkande inom 
industri och näringsliv med 
samarbeten med konst och 
kultur.

Konferensen arrangeras 
av det italienska ordförande-
skapet i EU i samarbete med 
utbildning-, närings-, och 
utrikesdepartementet i Ita-
lien med stöd av EU:s fond 
för forskning och utveckling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ales arbete med TILLT 
inom ramen för det euro-
peiska projektet Kiics är 
nominerat till bästa innova-
tions projekt. Prisutdel-
ningen äger rum i Amster-
dam fredagen den 26:e sep 
inom ramen för the Kiics 
Award ceremony. Utdel-
ningen sker i samband med 

the Discovery festival.
Sedan augusti 2013 

har Henrik Wallgren, 
konstnär och entreprenör, 
agerat kreativ katalysator 
i Ale. Två av resultaten av 
detta arbete är Webfab; 
inkubator för e-handel 
i Surte samt Ale Invite; 
destinationsutvecklingspro-

jekt med snowboardevent 
i Alebacken. Angreppsät-
tet med konstnärsdriven 
innovation har utvecklats 
av TILLT och väckt stort 
intresse i Europa. 

Pia Areblad, närings-
livschef Ale, närvarar vid 
ceremonin.

Pia Areblad, näringslivschef 
i Ale.

Ale sätts på kartan

Alesatsningar nominerade till europeiskt innovationspris
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ALE. Upp och hoppa!
Ökad fysisk aktivitet 

kan ge friskare alebor.
Ale deltar just nu i ett 

nystartat projekt som 
ska få fl er att röra på 
sig.

Motion på måttlig nivå i över 
en timme eller hård träning 
30 min om dagen kan sän-
ka risken för hjärtsvikt med 
46%, visar en studie som 
Uppsala universitet gjort i 
samarbete med Karolinska 
institutet.

– Fysisk aktivitet före-
bygger många hjärt- och 
kärlsjukdomar, menar Jenny 
Sallander, kommundietist i 
Ale.

– Vi lägger grunden till 
våra motionsvanor och vår 
rörelseglädje redan i barnår-
en. Är det kul att röra på sig 
när man är liten är det lättare 
att ta med det tankesättet i 
vuxenåren. Det fi nns myck-
et vi skulle kunna förbättra 
inom det området.  Exem-
pelvis skulle fl er stimuleran-
de utemiljöer kunna kon-
kurrera med stillasittande 
aktiviteter.

Många föreningar
I Ale kommun fi nns många 
idrottsföreningar och aktivi-
teter till de som aktivt söker 
sig dit. Svårigheten ligger i 

att fånga upp de som inte har 
med sig den egna viljan eller 
möjligheten att motionera.

– Just nu pågår ett pro-
jekt där vi på en webbsida 
samlar olika organisationer 
som erbjuder motion för de 
som har fått utskrivet fysisk 
aktivitet på recept, säger Ca-
roline Forssbaeck som är 
tillförordnad folkhälsoplane-
rare i Ale kommun.

FYR
– Fysisk aktivitet på recept 
är precis vad det låter som. 
Sjukvården skriver ett recept 
på vad och hur mycket pa-
tienten ska träna. Detta har 
visat sig ha en stor effekt och 
är ett bra sätt att tidigt fånga 
upp personer som skul-
le må bra av mer aktivitet.
Med projektet som utgår 
från Kungälv, och som är 
ett samarbete mellan Kung-
älv, Ale, Stenungssund och 
Tjörn kommun, vill man 
samla alla verksamheter 
som tar emot recepten på 
en webbsida. Detta kommer 
att förenkla både för de som 
behöver träningen och för 
läkare.

– Det är menat att vara en 
hjälp för sjukvårdspersona-
len så att de kan få en bättre 
överblick och förhoppnings-
vis börjar skriva ut fl er re-
cept, säger Caroline Forss-

baeck.
Träning behöver inte be-

tyda att springa till gymmet 
varje dag, det kan räcka med 
att ändra några av sina vanor 
för att positivt påverka sin 
hälsa. Till exempel kan man 
ta trapporna istället för his-
sen, eller arbeta stående is-
tället för att sitta.

– Det är viktigt att man 
sätter upp realistiska mål när 
man väl bestämt sig för att 
bli mer fysiskt aktiv, annars 
kan det lätt falla. Det är bätt-
re att börja småskaligt. Det 
tar tid att lära sig nya vanor, 
säger Jenny Sallander och 
tillägger:

– Man kan gå på en skön 
promenad. Även om den 
inte blir så lång så är det ett 
första steg och all motion 
är bättre än ingen motion.
Caroline Forssbaeck menar 
att många ofta går in för hårt 
eller följer trendträningar 
som egentligen inte passar 
med individens egna intres-
sen.

– Man ska tänka ”Vad 
tycker jag är roligt?”, då 
blir det mycket lättare att 
genomföra det, säger hon. 
Saknar du något i kommu-
nen som skulle få dig att trä-
na mer? Hör av dig till Ca-
roline Forssbaeck med ditt 
förslag.

SOFIA KARLSSON
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ALE. Fler vill bo i Ale 
kommun.

Snabba resvägar till 
Göteborg gör Ale till 
en attraktiv plats för 
bostadssökande.

Intre sset för att bo i Ale 
kommun fortsätter öka. 
Alependeln tros vara den 
största bidragande orsa-
ken. Året efter Alependelns 
intåg ökade antalet intres-
seanmälningar för lediga 
bostäder med 90 procent.

– Det fortsätter att öka 
även i år. Även om årets 
ökning är inte lika stor som 
den vi såg förra året, säger 
Anders Ulander, informa-
tör på Alebyggen.

– Ökningen beror delvis 

på pendlingsmöjligheterna, 
vilket märks väldigt tydligt 
genom att ökningen skett i 
samband med invigningen 
av Alependeln. En annan 
anledning är vårt samarbe-
te med Boplats Göteborg. 
De tar in mängder av an-
sökningar och har börjat 
hänvisa fl er bostadssökan-
de till oss.

Anders Ulander tror att 
pendlingsmöjligheterna 
gör att fl er som vill bo i 
Göteborgsområdet fl yttar 
till Ale.

– Det går fort att åka hit 
med tåget. Från Gamlesta-
den tar det bara 13 minuter 
så det är mycket smidigt. 
Dessutom är 45an inte allt 
för trafi kerad, förutom vid 
rusningstid.

Kötiden för att få en 
bostad i Ale ligger idag på 
nästan två år. För att möta 
behovet av nya bostäder 
pågår fl era projekt runt om 
i kommunen.

– Vi på Alebyggen har 
fått i uppdrag av Ale kom-
mun att bygga fl er bostä-
der, och det kommer vi att 
göra. Det fi nns fl era plane-
rade byggen på olika orter, 
bland annat två nya hus i 
Nol som kommer ge 150 
nya bostäder, och 75 bo-
städer i Älvängen centrum, 
säger Anders Ulander.

Om bostäderna blir till-
räckliga för den ökade till-
strömningen återstår att se.

SOFIA KARLSSON

Jenny Sallander och Caroline Forssbaeck vill att invånarna i Ale kommun ska röra på sig mer. 
Motion kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och bidra till bättre hälsa.

 Nytt projekt ska göra Ale aktivt

Pendling får Ale att växa

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:- Gäller t o m 31/10

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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ALE. Hur kan konst och 
kultur samverka med 
teknik och vetenskap?

Ales näringslivschef, 
Pia Areblad, medver-
kar på den Europeiska 
konferensen Lets 2014 i 
Bologna för att hitta nya 
spännande metoder för 
det lokala näringslivet.

Utvecklingsarbetet 
i Ales näringsliv får 
därmed en chans till 
europeisk uppmärksam-
het.

Onsdagen den 1 oktober 
medverkar Ales näringslivs-
chef, Pia Areblad, på den 
Europeiska konferensen 
Lets 2014. Konferensen vill 
lyfta initiativ över hela Eu-
ropa där man samarbetat 
över gränser för att bidra till 
innovation och utveckling. 
Tilltalet relaterar till den så 
kallade nya renässansen man 

skönjer i Europa; kompetens 
från konst och kultur sam-
verkar med teknik och ve-
tenskap för att möta sociala 
och ekonomiska utmaningar.

– Vi behöver kraftsamla 
för att kunna möta de glo-
bala utmaningar vi står inför. 
Här är otraditionella sam-
arbeten är avgörande. Jag 
hoppas att min medverkan 
på Lets 2014 ska bidra till att 

sätta Ale på kartan och ge oss 
tillgång till nya metoder som 
genererar växtkraft i närings-
liv och samhälle, säger Pia 
Areblad. Ale har de senaste 
åren haft Henrik Wallgren, 
konstnär, som kreativ kata-
lysator i kommunen. I juni 
rekryterades Pia Areblad, 
som sedan länge varit en av 
de är tongivande aktörerna i 
Europa då det gäller att möta 
samhällsutmaningar och be-
hov av nytänkande inom 
industri och näringsliv med 
samarbeten med konst och 
kultur.

Konferensen arrangeras 
av det italienska ordförande-
skapet i EU i samarbete med 
utbildning-, närings-, och 
utrikesdepartementet i Ita-
lien med stöd av EU:s fond 
för forskning och utveckling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ales arbete med TILLT 
inom ramen för det euro-
peiska projektet Kiics är 
nominerat till bästa innova-
tions projekt. Prisutdel-
ningen äger rum i Amster-
dam fredagen den 26:e sep 
inom ramen för the Kiics 
Award ceremony. Utdel-
ningen sker i samband med 

the Discovery festival.
Sedan augusti 2013 

har Henrik Wallgren, 
konstnär och entreprenör, 
agerat kreativ katalysator 
i Ale. Två av resultaten av 
detta arbete är Webfab; 
inkubator för e-handel 
i Surte samt Ale Invite; 
destinationsutvecklingspro-

jekt med snowboardevent 
i Alebacken. Angreppsät-
tet med konstnärsdriven 
innovation har utvecklats 
av TILLT och väckt stort 
intresse i Europa. 

Pia Areblad, närings-
livschef Ale, närvarar vid 
ceremonin.

Pia Areblad, näringslivschef 
i Ale.

Ale sätts på kartan

Alesatsningar nominerade till europeiskt innovationspris
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BOHUS. Det blev en 
fantastisk dag på Jennylund 
söndagen den 7 september 
när Ale Brukshundklubb 
anordnade en inofficiell 
hundutställning med 
närmare 160 deltagande 
hundar med familjer. Solen 
strålade hela dagen och det 

gjorde alla människor och 
hundar också!

På grund av det stora 
antalet deltagare och det 
myckna regnandet veckorna 
innan hade arrangemanget 
flyttats från klubbens egen 
anläggning i Lindåsen till 
Jennylunds idrottsplats, en 

väldigt väl fungerande plats 
för en stor hundutställning 
med gott om parkeringsplat-
ser och en stor fin gräsyta. 
Bohus IF lånade frikostigt 
ut både sin klubbstuga och 
träningsplaner så att utställ-
ningen kunde genomföras, 
något som hundklubben 
är väldigt tacksam för. 
I klubbstugan fanns det 
kaffeförsäljning och utanför 
grillades det hamburgare 
och korv, vilket uppskattades 
av hungriga utställare (och 
en och annan hund).

Tre domare fanns på 
plats för att ge utlåtanden 
om varje hund, och utse de 
som blev bäst i sin ras, vilka 
gick vidare till nio grupp-
finaler. Slutligen korades 
Ales vackraste vovve, Best in 
Show, vilken blev den lilla 
mopstiken Raskarna’s Dolly 
Parton, uppfödd och ägd av 
Hanna Rask, Billdal.

Många av de deltagande 
hundarna med sina ägare 
kom från Ale och Lilla 
Edets kommuner och de 
placerade sig också väl-
digt bra i konkurrensen. 
Till exempel blev Best in 
Show-tvåan en Bearded 
Collie uppfödd och ägd av 
Johan och Maria Bodén 
i Västerlanda, och Best in 
Show-trean en Cocker Spa-
niel, ägd av Angelica Nils-

son Mansfield i Nygård.    
Barnen hade möjlighet 

att tävla i klassen ”Barn 
med hund”, och vinnare där 
blev sjuåriga Maja Ram-
ström från Skepplanda, 
som bestämt men vänligt 
fick hunden Storm att följa 
henne runt i ringen, och på 
så sätt få domaren Peter 

Healey från England att 
ge henne den vinnande 
rosetten. De andra deltagan-
de barnen fick även de en 
fin rosett och en hundleksak 
vardera, vilket var väldigt 
uppskattat. 

Det var en helt igenom 
lyckad tillställning, där ut-
ställarna och deras familjer 
och hundar njöt av somma-
rens sista fina dag och den 

goda stämningen. Många 
undrade om det skulle bli en 
upprepning även nästa år, 
vilket klubben ska ta sig en 
funderare på, då det inte är 
en så enkel sak att ro i land. 

Ale Brukshundklubb vill 
tacka alla som hjälpte till 
samt de företag som stöttade 
arrangemanget med priser 
eller på annat sätt. 

Anna Frisk

Strålande hund-
dag på Jennylund

Vinnaren i Barn med hund, 
sjuåriga Maja Ramström från 
Skepplanda, med Storm, en 
Australisk shepherd.

Trea i Best in Show blev Cocker spanieln Ricemountain´s Pärla 
med sin stolta ägare Angelica Nilsson Mansfield, Nygård.
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Djurambulansen på plats
BOHUS. På plats var också 
Svenska Djurambulansen, 
som passade på att göra 
reklam för sin verksamhet 
och delade ut foldrar till 
hundägarna. Just nu finns 
det tre djurambulanser 
som täcker Västra Göta-
lands län och de personer 
som kör ambulanserna gör 
det helt ideellt. Förening-

en får inga statliga bidrag 
utan är helt beroende av 
stödmedlemmar, donatio-
ner, sponsorer och gåvor. 
För djur och djurägare är 
det helt gratis att åka med 
Svenska Djurambulansen 
och de finns tillgängliga 
dygnet runt, året om.

Anna Frisk

Svenska Djurambulansen passade på att göra reklam för sin 
verksamhet i samband med hundtävlingen på Jennylund.
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 Best in Show blev  
 mopsen Raskarna’s  
 Dolly Parton, upp-  
 född och ägd av  
 Hanna Rask, Billdal.  
 Bakom står domarna,  
 från väster Peter  
 Healey, Peter van  
 der Steen och Eva  
 Eriksson. 

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER

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

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

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 2 november 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

Br. 1830 mm 
3.695:-

4.695:-

LONDON

SKJUTDÖRRAR

Mängder med
nya kulörer och

kombinations-
möjligheter!

WIEN 
–FÖR SMART INREDNING

Kombinera som du 

vill och skapa harmoni 

i ditt hem!

NY
BUTIK!

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

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på plats. 
Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med tips och 
råd. Passa på, kampanj gäller t.o.m 2 november.

Varmt välkommen!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)



Tenson Jenny
Parkas i halvlång modell. I vind och 
vattentätt funktionsmaterial med 
tejpade sömmar. Avtagbar huva och 
justerbar midja. Damstorlekar 36-48.

Röhnisch Juno Long Jacket
Vinterjacka med dunliknande padding i 

vind och vattenavvisande material. Extra 
värmande partier över axlar och rygg. 
Damstorlekar 36-44 i svart, vit och marin.

North Bend Powder Insulation 
Jacket

Längre, lätt, vadderad jacka med 
fast huva och fina retrodetaljer. 
Damstorlekar.

Weather Report Magda
Jacka i T/C kvalitet som är vattenavisande. 
Tillverkas i storlekarna 36-48.

Didriksons Simone/Tilde
Vind- och vattenavvisande 

material. Avtagbar huva och 2-vägs 
dragkedja. Tillverkas i stl 34-48

North Bend Callie
Halvlång vadderad parka med 

dunliknande padding, fast huva, 
quiltat foder och skinndetaljer. 

Damstorlekar 34-46. Cerise, vit, 
marin och svart.

Didriksons Taylor 
 En av Didriksons varmaste jackor med 

fina detaljer. Snygg och stilren med 
avtagbar syntetpäls. Damstorlekar  

34-44. Svart, marin och rött

999:
(1999:-)

1499:

699:

699:
(1199:-)

1299:
(1799:-)

999:
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1699:
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M

OM HÖSTENS NYA JACKOR 

I butiken väntar just nu massor av 
snygga höstnyheter och mängder 

med bra erbjudanden. Vi står beredda 
att ge dig tips och svara på dina frågor. 
Välkommen till en varmare, skönare och 
snyggare höst på Team Sportia!

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

Didriksons Kathleen/Roger 
Vind och vattentät vinterparka 
med extra värmande pilefoder 

över axlar och rygg. Tjej och 
killmodell i flera fina färger. 

Juniorstorlekar 130-170

North Bend Stacy Parka
Vadderad jacka i vind- och 
vattenavvisande material med fina 
detaljer. Feminin passform och huva med 
fuskpäls. Finns i Juniorstorlekar 122-176.

Weather Report 
Mira/Oban
Vind och vattentät parka 
med extra värmande 

partier över axlar och 
rygg i pilefleece. Tjej 
och killmodell i 4 
färger. Juniorstorlekar 
140-170

Tenson Malloy
Tenson streetjacka i 
funktionsmaterial. Vind och 
vattentät med tejpade sömmar. 
Herrstorlekar S-XXL.

Fler modeller finns i butik! Välkomna in!

Didriksons Boardman
Alla förskolelärares favorit. Fodrat 

galonställ med justerbara hängslen 
och avtagbar huva. Bra reflexer 

så barnen syns ordentligt. 
Miniorstorlekar 80-140

1099:

599:

699:

699:
(999:-)

1299:
(1799:-)

999:

Didriksons Per  
Halvlång vinterjacka 

med tvåvägsdragkedja. 
Samtliga sömmar är 

tejpade och materialet är 
vind och vattentätt.  

Herrstorlekar S-XXXL.

Helly Hansen Crew 
Midlayer Jacket 

Fodrad stilren 
streetjacka från 
Helly Hansen i 

vind och vattentätt 
material. Vit, röd, 

blå och marin. 
Herrstorlekar 

S-XXL.

1299:
(1699:-) 1499:

Didriksons Theron 
    Bäst I Test overallen 
med extra slitstarka partier 
där det behövs. Givetvis 
vind och vattentät med 
avtagbar huva, syntetpäls 
och justerbar midja. Går 
numera att förlänga armar 
och ben vid behov. Strl 
80-140. Banana, Poppy, 

Marin, Svart och Lila.

749:

Didriksons Hamres
Vatten och vindtät jacka med 
avtagbar huva, justerbara 
ärmslut och tydliga reflexer. 
Miniorstorlekar 80-140.

BÄST 
I TEST

I NORSKA
FORELDRE & BARN

2014
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SKEPPLANDA. Molins 
Café blir Skepplanda 
Bodega.

På fredag arrangeras 
spansk afton.

För underhållningen 
svarar Daniel Perez.

Nyligen var det 50-talscafé, 
men det har också varit tru-
badurkvällar och teateraft-
nar. Molins Café arrangerar 

temakvällar av olika slag.
– Numera kommer kun-

derna till mig med sina idéer. 
Ta 50-talscaféet till exempel, 
där hörde Tyrone Hansson 
av sig. Samma sak den här 
gången. Det var en ortsbo 
som tyckte det kunde vara 
passande med en spansk af-
ton, berättar Jonas Molin.

Idén blir således verklig-
het nu på fredag. Menyn er-
bjuder tapas med tillhörande 

spanskt öl eller vin.
– Det blir ett slutet säll-

skap. Lokalen rymmer ett 
30-tal gäster och det är först 
till kvarn som gäller, förkla-
rar Jonas Molin.

Daniel Perez, som är 
hemmahörande i Skönning-
ared, kommer att stå för 
musiken. Daniel, med rötter 
i Kuba, utgör en garant för 
god och festlig stämning.

– Glädje präglar spansk 

musik och det är precis 
vad publiken ska uppleva i 
Skepplanda på fredag. Jag 
tar med gästerna på en resa 
utomlands, säger Daniel och 
skrattar.

– Förutom min gitarr tän-
ker jag ha med mig en mara-
cas. Gästerna kommer att bli 
delaktiga i underhållningen, 
avslutar Daniel Perez.

JONAS ANDERSSON
Caféägaren Jonas Molin ska servera tapas och Daniel Perez står 
för den musikaliska underhållningen.

Spansk afton i Skepplanda
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ALE. Sopverksamheten 
i Ale genomgår en för-
ändring.

Matavfall ska börja 
samlas in även i villa-
områden och säckar ska 
ersättas med kärl för att 
förbättra arbetsmiljön. 

För att bekosta de nya anta-
gandena inom avfallshante-
ring i Ale kommun har man 
beslutat höja grundavgiften 
på sophämtningen. Bland 
annat kommer kärl att ersät-
ta säckar och matavfall kom-
mer att börja samlas in från 
fler hushåll i kommunen. 
Grundavgiften för sophämt-
ning höjs från 620 kronor till 
805 kronor per år, eller cirka 
45 kronor i kvartalet.

– De hushåll som idag har 
säckar kommer istället att få 
kärl. Kärlen kommer att töm-
mas varannan vecka istället 
för varje som säckarna gjor-
de. Dessa hushåll kommer 
tvärtom att uppleva en lägre 
kostnad då de bara betalar 
för hämtningen varannan 
vecka framöver, säger Carina 
Åberg, renhållningschef i Ale 
kommun.

Avgiften höjs också för de 
som har stora kärl på 700 till 
770 liter.

– Vi höjer taxan rejält på 
de stora kärlen då vi vill bli 
av med dem. De är inte bra 
ur en arbetsmiljösynpunkt. 
De är tunga och ställer höga 
krav på marken under dem. 
Marken måste vara hård för 
att hålla upp vikten och det är 
viktigt hur underlaget hante-
ras på vintern när det lätt kan 
bli halt, säger Carina Åberg.

Grundavgiftens ökning 
gäller alla hushåll men syn-
liggörs olika beroende på om 
den är invävd i totalkostna-
den eller presenterad separat.

SOFIA KARLSSON

Det blev en hedrande andraplats för BORF:s lag med deltidsbrandmän från Surte och Nol när Bohusläns brandkårstävling avgjordes i Kungshamn. Från vänster: Jonas 
Melin, Mikael Stregelius, Fredrik Nordgren, Bosse Svensson och Saman Fattah.

Höjda priser
på sophämtning

Vill du bidra till en rätt-
visare tillvaro för världens 
alla barn? Nu har vi i Ale 
chansen att visa att vi bryr 
oss om barns rättigheter och 
möjligheter till utbildning 
och hälsa över hela världen. 

Under denna vecka pågår 
den nationella Världens 
Barn-insamlingen som 
genom åren genererat 1,2 
miljarder kronor till olika 
projekt världen över. Många 

människor över hela vårt 
land engagerar sig för att 
lyfta denna viktiga insam-
ling. Även vi i Ale vill givet-
vis dra vårt står till stacken. 

Röda korset och Svenska 
kyrkan ordnade tidigare 
i september en loppis där 
intäkterna gick till Världens 
Barn. Nu på lördag kommer 
det att finnas möjlighet att 
ge pengar i bössor runt om i 
våra samhällen i kommunen 

och Smyrna Second Hand 
kommer att skänka sin dags-
kassa till Världens Barn.

På kvällen är det dessut-
om en konsert i Smyrnakyr-
kan med Samuel Ingvars-
son som bjuder på egna 
tolkningar av välkända låtar 
och där det kommer att 
finnas möjlighet att skänka 
pengar till insamlingen.

Det kommer att berät-
tas om på vilket sätt våra 

pengar kan göra skillnad på 
olika håll i världen och ICA 
Supermarket i Älvängen 
bjuder på mingelfika under 
kvällen. 

Hoppas du tar vara på 
möjligheten att vara med 
och bidra till en rättvisare 
verklighet för många av 
världens barn!

Elias BergSamuel Ingvarsson uppträder i Smyrnakyrkan på lördag.

Insamling till Världens Barn

Brandkårstävlingen, som 
vänder sig till deltidskårer, 
har stolta anor och avgörs 
varje höst. Den här gången 

stod Sotenäs som arrangör. 
Lagen bedöms av domare på 
plats i olika moment; teori, 
rökdykning, olycksscenario 

samt en kombinerad fys- och 
teknikbana.

– Förberedelserna för vår 
del var begränsade och ingen 
samövning att tala om innan 
tävlingen. I bilen på väg upp 
till Kungshamn fick jag stäm-
ma av med killarna från Nol 
om deras respektive spets-
kompetenser. Med tanke på 
det gjorde vi en fantastisk 

insats, förklarar Bosse Svens-
son och fortsätter:

– Vi var grymt taggade 
och vi hade riktigt kul ihop. 
Vi föll med knapp marginal, 
men siktar istället på att ta 
hem segern nästa år då täv-
lingen avgörs i Stenungsund.

Håkan Lundgren, rädd-
ningschef i BORF, gläds över 
Alelagets framgång.

– Det är med stolthet som 
vi konstaterar att ett lag från 
BORF lyckas så väl. Att det 
dessutom var ett mixat lag 
från Surte och Nol gör det 
ännu roligare.

I silverlaget ingick: Jonas 
Melin, Mikael Stregelius, 
Fredrik Nordgren, Bosse 
Svensson och Saman Fattah.

JONAS ANDERSSON

Silverplats för BORF:s lag
ALE. Det kombinerade laget från BORF:s stationer 
Surte och Nol placerade sig på en hedrande andra-
plats i Bohusläns brandkårstävling.

Arrangemanget ägde rum i Kungshamn.
– Nu går vi för guld nästa år, säger styrkeledare 

Bosse Svensson.
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plats i Göteborgs stadslag till 
SM i Stockholm.

– Katja och Natalie till-
hör trots sin unga ålder re-
dan stommen i vårt A-lag. I 
stadslaget för fl ickor -99 kan 
jag inte se att någon petar 
Natalie. Hon är given. Katja 
konkurrerar med tjejer som 
är ett år äldre och det är tuf-
fare, men jag tycker hon är 
självklar, säger Pasanen.

Surtes lagbygge har för-
utom harmonin fokuserat på 
försvarsspelet och ett vasst 
skytte. Det ska bana väg för 
framgången.

– Det låter som en klyscha 
att man måste börja bygga 
bakifrån, men Surte har ald-
rig varit ett lirarnas lag. Vi 
jobbar hårt, är fysiska och 
försöker komma till skott. 
Vårt skytte ska vara en till-
gång och något vi verkligen 
försöker att bli vassa på, sä-
ger Pasanen.

Annars är Pasanen noga 

med att inte peka ut en exakt 
sportslig målbild.

– Vi ska hela tiden göra 
vårt bästa och försökta ut-
vecklas oss som lag. Det blir 
så fel om man säger en place-
ring och så når man inte den, 
trots att tjejerna kanske har 
gjort en kanonsäsong.

Hänger på veteranerna
Resultatet kommer trots allt 
att vara tämligen avhängt 
på hur mycket veteranerna 
Jonna Leek och inte minst 
kapten Carolina Björkner 
kan spela.

– Jonna försöker vara med 
så mycket hon kan. Hon 
har inga problem att plat-
sa rent fysiskt, utan det är 
tiden som inte räcker till. 
Kan hon träna en gång i 
veckan är hon alltid aktuell. 
Carolina Björkner vill inget 
hellre än att vara med, men 
hon har känningar i ryggen 
och vi måste vara försiktiga 

med henne. Som läget är nu 
tror jag att hon kommer att 
kunna spela, kommenterar 
Pasanen.

Samtidigt som klubben 
ser fram mot ännu en inne-
bandysäsong fi nns det en 
oro för framtiden, särskilt på 
fl icksidan.

– Nu har vi bara ett fl ick-
lag förutom våra damlag och 
det är beklagligt. Tänk vilka 
förutsättningar vi har med 
nästan en helt ”egen” hall. 
Det ser bättre ut på pojksi-
dan, men lagen är långt ifrån 
fulla. Vi får fortsätta jobba 
hårt med information till 
skolor och föräldrar. Inne-
bandyskolan som mest är lek 
med boll för de yngsta upp 
till sju år har precis startat 
och har ett 20-tal barn igång. 
Det är där framtidens lag-
bygge startar, avslutar Tom-
mi Pasanen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer gör sin andra 
raka säsong i tvåan.

Truppen har en per-
fekt mix av erfarenhet 
och ung talang.

– Jag tycker det ser 
mycket intressant ut, 
säger tränare Tommi 
Pasanen och ler förvän-
tansfullt.

Det är värt att lyssna när 
Surtes damtränare talar. 
Han gör sin 23:e säsong i 
klubben, inte alla som yt-
terst ansvarig, men ändå… 
Sedan omstarten i division 

fyra  säsongen 2011 har ett 
nytt lagbygge formats. Ef-
ter två raka seriesegrar blev 
det en fjärdeplats i division 
två förra året. Spelarna har 
både bestått av återvändan-
de Surtetjejer och nya yngre 
förmågor från de egna leden.  
Till årets säsong har fem 
spelare anslutit, en av dem är 
Therese Lamberg, 26, med 
Surte som moderklubb, men 
som senaste åren represente-
rat Sportlife Kungälv IBK.

– Ja, det känns verkligen 
som att komma hem. Det är 
en go känsla i truppen och 
det fi nns skäl att vara förvän-
tansfull, säger hon.

Från lokalkonkurrenten 
Ale IBF kommer Jennifer 
Corneliusson, 16, och Elin 
Fridh, 16.

– Vi har en sjukt bra sam-
manhållning och har kul hela 
tiden, vittnar Jennifer och 
det är just detta som Tommi 
Pasanen har satt som mål

– Harmonin i laget ska 
prioriteras och det är vi helt 
överens om. Det ska vara 
högt i tak och när vi kritise-
rar varandra ska målet hela 
tiden vara att hjälpa sin kam-
rat att bli bättre. Det har dri-
vit upp tempot på träningar 
och inställningen hos tjejer-
na har imponerat på mig. Jag 
ska inte ta ut något i förskott, 
men det känns väldigt bra, 
menar han.

Årets trupp är en tränares 
dröm med en bra balans av 
rutin och ungdomlig frenesi.

– Vi har både ”mammor” 
och unga utvecklingsbara ta-
langer. Tre av våra ess spelar 
redan i stadslag och tillhör 
Sverigeeliten. Det är klart 
att dessa är extra intressanta 
att följa på nära håll, säger 
Pasanen.

Han avser Katja Kontio, 
16, Natalie Hjertberg, 15, 
och Elin Björk Linder, 17, 
som alla konkurrerar om en 

VECKA 40         NUMMER 36|22 SPORT

Inför den sista serie-
omgången som spelades 
på Gräppås golfbana ledde 
Ale GK:s juniorer med 17 
slag och efter strålande spel 
utökades seriesegern till 27 
slag. Det spelades 18 hål 
foursome på förmiddagen 

och 18 hål bästboll på 
eftermiddagen. Segern 
innebär att Ale GK spelar i 
division 1 nästa år.

Segrande laget, från vän-
ster: Isabell Alvarsson, Eli-
sabeth Fransson, Simon 
Knutsson, Filip Forslund, 

Rasmus Nordgren och 
Jonathan Ahrnberg.

Dessutom har Edvin 
Jansson, Charlotta Nej-
man, David Nejman och 
Johan Jönsson varit med 
och spelat under året.

Ales juniorer klara för ettan
Ale GK:s vinnande lag.

Surtes damer redo för nedsläpp

Surtes fem nyförvärv har imponerat under försäsongen, från vänster: Therese Lamberg, Elina Svensson, Elin Fridh, Jennifer Corne-
liusson, och målvakten Elin Björk Linder. 

SURTE IS IBK DAMER

Serie: division 2 Göteborg
Tränare: Tommi Pasanen
Nyförvärv: Therese Lam-
berg, Kungälvs IBK, Elina 
Svensson, dito, Jennifer 
Corneliusson, Ale IBF, Elin 
Fridh, dito, Elin Björk Linder, 
Lindås.
Förluster: Emmelie Söder-
gren, Älvstranden, Jennie 
Hedberg, slutat.
Nycklar till framgång: Har-
moni, försvarsspel, skytte.
Målsättning: ”Bråka med 
topplagen”.
Årets utropstecken: ”Det 
blir nog Katja Kontio, hon 
har tränat stenhårt hela 
sommaren”.
Seriefavoriter: Partille.
Seriepremiär: Kärra (b) 
lördag 4 oktober.

SURTE IS IBK

Arena: Bohushallen
Lag: Flickor 01, damer A 
och B. P-98, P-01, P-02, 
P-05, P-06, herrar A, B och 
veteranlag. Innebandyskola, 
7 år och yngre.
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GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! På elljusspåret, Dammekärr Nödinge

Priser!
Medalj erhålls av de tre främsta  
baserat på de tre bästa tiderna.
I Lunken och Motionsklasserna 
lottar vi ut priser.
 
Priser lottas ut bland alla  
deltagare på varje deltävling  
och sammanlagt bland alla som  
deltagit minst tre gånger.

Vinsterna är skänkta av  
ICA Kvantum Ale Torg.

Öppet alla andra dagar 7-23 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

VÄLKOMNA ÖNSKAR 

ICA KVANTUM
& OK ALEHOF

Äntligen dags igen!

Ruset! 
Pojkar  -7 år  f. 07 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 05-06  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 07 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 05-06  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 98 & tidigare  10,2 km (3x3,4 km)
Pojkar  14-15 år:  f. 99-00  6,8 km (2x3,4 km)
Flickor  14-15 år:  f. 99-00  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 97 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)
Flickor 10-11 år  f. 03-04  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 01-02  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 03-04  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 01-02  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

Avgift föranmälan t o m 30/9 via bg.
Vuxna (f. 98 och tidigare) .................. 150:-/6 ggr
Ungdomar (f. 99 och senare) .......... 80:-/6 ggr
PaprICAklubben ..................................... 40:-/6 ggr

Avgift på plats
Vuxna (f. 98 och tidigare) .................. 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång
Ungdomar (f. 99 och senare) .......... 100:-/6 ggr alt. 30:-/gång

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof tel 0303-22 99 90
e-post: kvantumserien@alehof.se 
hemsida: www.kvantumserien.se

Vägbeskrivning: Dammekärr 5 km öster om 
Ale Torg, Nödinge. Skyltat från vägen mot Ryd. 
Avgiftsfri omklädning med dusch & bastu. 
Servering finns.

Läs mer på 
   www.kvantumserien.se
             Vi ses i spåret!

Lunken! 
3,4 km GÅ eller LUNKA. Män och kvinnor i alla 
åldrar, utan tidtagning. Ta gärna med gångstavar. 
Hundar ej tillåtna. Start kl 18.15.

Vi bjuder på kaffe i vårt mysiga café efter lunkandet!

Spring 900 meter  
med start 18.30
PaprICAloppet....40 kr/6ggr.
Ej tidtagning.

Alla får presentkort som 
kan bytas mot paprICA-
saker på ICA Kvantum Ale Torg.

PaprICAloppet för  
alla barn 3-12 år.

Få 1 kg bananer!

Tisdagarna: 7 oktober • 14 oktober • 21 oktober • 28 oktober •  4 november •  11 november

2014

-

Vid målgång får du en värdecheck  

som byts mot 1 kg bananer hos  

ICA Kvantum Ale Torg! 

NU ÄVEN 
KRAVMÄRKTA 

BANANER!



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

SKEPPLANDA. Skepp-
landas herrar spelar om 
en kvalplats till division 
fyra på lördag.

Jagande Främmestad 
står för motståndet i en 
direkt avgörande match 
i sista omgången.

– Vi ska vara redo 
för kampen. Det blir 
en härlig match, säger 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Skepplandas 1-0-seger hem-
ma mot Säven/Hol satte press 
på jagande Främmestad som 
var tvingade att vinna mot 
klara seriesegrarna Dardania 
i söndags. Det gjorde man 
också med 3-2 och nu skiljer 
bara en poäng till Skepplan-
da. På lördag drabbar lagen 
samman på Bergevi IP i den 
sista omgången. När lagen 
möttes på Forsvallen i våras 
slutade matchen 2-2. Det är 
bäddat för dramatik.

– Vi både trodde och 

hoppades på att Dardania 
skulle vinna, men nu är det 
upp till oss själva. Helt klart 
måste vi upp ett par snäpp 
rent spelmässigt fast pressen 
ligger på dem. Vi klarar oss 
med ett kryss och vi har varit 
väldigt täta bakåt i höst, säger 
utmärkte mittbacken Oscar 
Frii.  

Mötet mellan SBTK och 
det blåvitskrudade Säven/
Hol saknade inte heller spän-
ning, vilket främst berodde 
på hemmalagets oförmåga 
att förvalta målchanserna. 
Christian Rönkkö som 
förvisso var planens elegant 
brände ett friläge, Jonatan 
Westlund en nick i bra läge 
och Linus Carlsson ett av-
slut från nära håll samt en 
straff.

– Vi tar med oss tre poäng 
och fokuserar på det faktum 
att vi har alla möjligheter att 
ta oss vidare på egen hand. 
En poäng eller tre så är an-
draplatsen vår, säger tränare 
Jonas Andersson.

Efter en mållös första 
halvlek mot Säven/Hol som 
präglades av stora ambitio-

ner, men där Skepplanda 
som skapade det mesta av det 
bästa var för ivriga. Den sis-
ta passningen hittade sällan 
fram till rätt adress och de 
klara målchanserna uteblev. 
Efter paus fi ck anfallarna 
Christian Rönkkö och Ma-
thias Johansson mer boll. 
Samarbetet blev också bättre 
och i den 60:e minuten kon-
trade hemmalaget effektivt. 
Rönkkös yttersida hittade 
fram till Mathias som inte 

gjorde något misstag när 
målvakten rusade ut. Led-
ningsmålet var rättvist, men 
gav också gästerna ny energi. 
Hemmaförsvaret sattes på 
prov och målvakten Markus 
Samuelsson fi ck sträcka ut 
vid ett par tillfällen. Framför 
allt var det Säven/Hols otäckt 
snabbe Pontus Hägg som 
oroade. Matchbilden passa-
de dock SBTK som kom i 
ett antal riktigt vassa omställ-
ningar som borde resulterat.

Hur som helst väntar nu 
avgörandets stund på lördag 
borta mot Främmestad.

– Vi spelade bra i våras mot 
dem, de fi ck en straff i 93:e 
som gav dem kvitteringen. 
Vi vet att vi kan ta dem. De 
har en vass avslutare i  Johan 
Vilhelmsson Fredlund som 
leder skytteligan, men deras 
backlinje är begränsad, säger 
Oscar Frii.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NUMMER 36         VECKA 40| 25SPORT

FOTBOLL

Div 2 Västergötland södra damer
Ulricehamn – Skepplanda 3-3 (1-1)
Mål SBTK: Matilda Errind, Lotta Hillebjer, 
Josefi n Classon. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Matilda Errind 2, 
Amanda Errind 1.
Kommentar: Ulricehamn krigade för 
sin existens i den sista omgången och 
gjorde det framgångsrikt. Förutom 
målen träffade hemmalaget både ribba 
och stolpe fl era gånger. SBTK var ändå 
nära att punktera matchen när Matilda 
Errind frispelades i 85:e minuten. Efter 
missen gjorde Ulricehamn istället 3-3. 
Nu väntar kval till division 1 för SBTK. 
Första av två matcher går 11 eller 12 
oktober.

Div 3 Nordvästra Götaland
Säffl e – Ahlafors IF 1-2 (1-1)
Mål AIF: Niclas Elving, Michael Hintze. 
Matchens kurrar: Niclas Elving 3, Boban 
Illic 2, Rade Radovic 1.

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Säven/Hol 1-0 (0-0)
Mål SBTK: Mathias Johansson. Matchens 
kurrar: Christian Rönkkö 3, Mikael 
Maliniemi 2, Markus Samuelsson 1.

Dardania 21 26 51
Skepplanda 21 27 47
Främmestad 21 27 46
Sandared/Sjömarken 21 10 33
Mariedals IK 21 18 30
Herrljunga 21   9 27
Sparsrörs AIK 21    -5 26
Östadkulle 21  -4 25
Säven/Hol 21  -13 21
Sollebrunns AIK 21  -3 19
Hedareds BK 21 -42 15
Stora Mellby SK 21 -50   9

Division 6 Trollhättan
Trollhättans FF – Lödöse/Nygård 
2-6 (1-2)
Mål LNIK: Eric Svensson Linde 2, 
Jonathan Svensson, Emil Andersson, 
Jimmy Aronsson, Mathias Fkih Mabrouk.

Upphärads IS – Alvhems IK 6-5 (4-2)
Mål AIK: Christian Hansson 2, Jimmy 
Lidén 2, Björn Gidlund. 

Div 6 D Göteborg
Lundby 06 – Nol IK 1-2 (0-0)
Mål NIK: Bojan Illic 2. Matchens kurrar 
NIK: Anders Isaksson 3, Bojan Illic 2, 
Raied Juma 1.

Santos Cruzazul – Nödinge 6-5 (4-0)
Mål NSK: Rahel Faraj, Vernes Krak, Hedy 
Mustafa, Ibrahim Jakupovic, självmål. 
Matchens kurrar: Ahmed Sheikh 3, Hedy 
Mustafa 2, Ibrahim Jakupovic 1. 

Division 7C Göteborg
Hermansby IF – Surte IS 4-3 (2-2)
Mål SIS: Peter Slak 2, Erik Reinli. 
Matchens kurrar: John Landstedt 3, Erik 
Reinli 2, Peter Slak 1.

SBTK redo för avgörandet
– Spelar om kvalplatsen i sista matchen mot Främmestad

Mathias Johansson satte segermålet iskallt bakom gästande Säven/Hols skicklige burväktare. Blir 
”Munken” matchvinnare även mot Främmestad på lördag? 

Christian Rönkkö var Skepplandas främste när Säven/Hol be-
segrades med 1-0. Allt som skapades gick genom Rönkkö, men 
dessvärre utnyttjades inte chanserna.

Div 5 Västergötland västra
Skepplanda - Säven/Hol 1-0 (0-0)

RESULTAT

HANDBOLL

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F04 kl 11:00                   
NÖDINGE – TORSLANDA HK
P04 kl 12:00
NÖDINGE – IK SÄVEHOF
F00 kl 13:00
NÖDINGE – KUNGÄLVS HK
F01 kl 14:00
NÖDINGE – IK SÄVEHOF

Varmt välkommen

VECKANS
MATCHER

SÖNDAG 5 OKTOBER
ALE KULTURRUM

Lördag 4 okt kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Bosna

Lördag 4 okt kl 14.00
Sjövallen
Ahlafors – Vänersborgs FK

Lördag 4 okt kl 14.00
Nolängen
Nol – Hälsö

Lördag 4 okt kl 15.00
Surte IP
Surte – Brämaregården

Söndag 5 okt kl 15.00
Gläntevi
Alvhem – Wargön

Söndag 5 okt kl 16.00
Vimmervi
Nödinge – Finlandia/Pallo

Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 30-25
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Jenny 
Jensdottir 5, Sofi a Ström 5, Jessica 
Petersson 4, Lisa Mattiasson 3, Catrine 
Aronsson och Michel Crosby 1 varde-
ra. Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Sofi a Ström 1.

Kv IK Sport – Nödinge SK 16-9 (8-5)
Mål NSK: Elina Mathiasson 4, Michel 
Crosby 1, Michaela Sjöstrand 1, Emelie 
Larsson 2, Malin Gottschad. Matchens 
kurrar: Johanna Källman 2, Elina 
Mathiasson 1.

- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

Boll & lek startar den 4 oktober 
09.00 - 12.00 i Skepplandahallen

Lördagar kl 09.00 -10.30 ”Lilla 
handbollskolan”, handbollsträning 
för barn födda -07, -08, -09. 
Gratis medlemskap, kom de 
gånger ni har möjlighet! 

P99, MATTIAS 0709-74 78 78
P01, PER-OLOF 0703-25 87 34

P04+03, VIKTOR 0733-32 01 15
F02+03, NIKLAS 0709-40 28 02

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

Lördagar kl 10.30 -12.00 ”Bollträning” 
anpassad för de små barnen som avslutas 
med hinderbana. Barn födda-10, -11, -12 
är välkomna i sällskap av vuxen. Gratis 
medlemskap, kom de gånger ni har möjlighet.

FOTBOLL I ALE
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direkt avgörande match 
i sista omgången.

– Vi ska vara redo 
för kampen. Det blir 
en härlig match, säger 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Skepplandas 1-0-seger hem-
ma mot Säven/Hol satte press 
på jagande Främmestad som 
var tvingade att vinna mot 
klara seriesegrarna Dardania 
i söndags. Det gjorde man 
också med 3-2 och nu skiljer 
bara en poäng till Skepplan-
da. På lördag drabbar lagen 
samman på Bergevi IP i den 
sista omgången. När lagen 
möttes på Forsvallen i våras 
slutade matchen 2-2. Det är 
bäddat för dramatik.

– Vi både trodde och 

hoppades på att Dardania 
skulle vinna, men nu är det 
upp till oss själva. Helt klart 
måste vi upp ett par snäpp 
rent spelmässigt fast pressen 
ligger på dem. Vi klarar oss 
med ett kryss och vi har varit 
väldigt täta bakåt i höst, säger 
utmärkte mittbacken Oscar 
Frii.  

Mötet mellan SBTK och 
det blåvitskrudade Säven/
Hol saknade inte heller spän-
ning, vilket främst berodde 
på hemmalagets oförmåga 
att förvalta målchanserna. 
Christian Rönkkö som 
förvisso var planens elegant 
brände ett friläge, Jonatan 
Westlund en nick i bra läge 
och Linus Carlsson ett av-
slut från nära håll samt en 
straff.

– Vi tar med oss tre poäng 
och fokuserar på det faktum 
att vi har alla möjligheter att 
ta oss vidare på egen hand. 
En poäng eller tre så är an-
draplatsen vår, säger tränare 
Jonas Andersson.

Efter en mållös första 
halvlek mot Säven/Hol som 
präglades av stora ambitio-

ner, men där Skepplanda 
som skapade det mesta av det 
bästa var för ivriga. Den sis-
ta passningen hittade sällan 
fram till rätt adress och de 
klara målchanserna uteblev. 
Efter paus fi ck anfallarna 
Christian Rönkkö och Ma-
thias Johansson mer boll. 
Samarbetet blev också bättre 
och i den 60:e minuten kon-
trade hemmalaget effektivt. 
Rönkkös yttersida hittade 
fram till Mathias som inte 

gjorde något misstag när 
målvakten rusade ut. Led-
ningsmålet var rättvist, men 
gav också gästerna ny energi. 
Hemmaförsvaret sattes på 
prov och målvakten Markus 
Samuelsson fi ck sträcka ut 
vid ett par tillfällen. Framför 
allt var det Säven/Hols otäckt 
snabbe Pontus Hägg som 
oroade. Matchbilden passa-
de dock SBTK som kom i 
ett antal riktigt vassa omställ-
ningar som borde resulterat.

Hur som helst väntar nu 
avgörandets stund på lördag 
borta mot Främmestad.

– Vi spelade bra i våras mot 
dem, de fi ck en straff i 93:e 
som gav dem kvitteringen. 
Vi vet att vi kan ta dem. De 
har en vass avslutare i  Johan 
Vilhelmsson Fredlund som 
leder skytteligan, men deras 
backlinje är begränsad, säger 
Oscar Frii.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NUMMER 36         VECKA 40| 25SPORT

FOTBOLL

Div 2 Västergötland södra damer
Ulricehamn – Skepplanda 3-3 (1-1)
Mål SBTK: Matilda Errind, Lotta Hillebjer, 
Josefi n Classon. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Matilda Errind 2, 
Amanda Errind 1.
Kommentar: Ulricehamn krigade för 
sin existens i den sista omgången och 
gjorde det framgångsrikt. Förutom 
målen träffade hemmalaget både ribba 
och stolpe fl era gånger. SBTK var ändå 
nära att punktera matchen när Matilda 
Errind frispelades i 85:e minuten. Efter 
missen gjorde Ulricehamn istället 3-3. 
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Första av två matcher går 11 eller 12 
oktober.
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2-6 (1-2)
Mål LNIK: Eric Svensson Linde 2, 
Jonathan Svensson, Emil Andersson, 
Jimmy Aronsson, Mathias Fkih Mabrouk.

Upphärads IS – Alvhems IK 6-5 (4-2)
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Mål NSK: Rahel Faraj, Vernes Krak, Hedy 
Mustafa, Ibrahim Jakupovic, självmål. 
Matchens kurrar: Ahmed Sheikh 3, Hedy 
Mustafa 2, Ibrahim Jakupovic 1. 

Division 7C Göteborg
Hermansby IF – Surte IS 4-3 (2-2)
Mål SIS: Peter Slak 2, Erik Reinli. 
Matchens kurrar: John Landstedt 3, Erik 
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SBTK redo för avgörandet
– Spelar om kvalplatsen i sista matchen mot Främmestad

Mathias Johansson satte segermålet iskallt bakom gästande Säven/Hols skicklige burväktare. Blir 
”Munken” matchvinnare även mot Främmestad på lördag? 
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Petersson 4, Lisa Mattiasson 3, Catrine 
Aronsson och Michel Crosby 1 varde-
ra. Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Sofi a Ström 1.

Kv IK Sport – Nödinge SK 16-9 (8-5)
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Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

Match på Vimmervi
Söndag 5 oktober kl 16:00

Nödinge SK – Finlandia-Pallo AIF
Div 6D

Cafeterian är öppen Välkommen 
-------------------------------------------------------------------

KOM OCH PROVA PÅ DU OCKSÅ
Nu har vi startat fotboll för dig som är född 2008. 

Vi tränar i ALE-hallen på söndagar 

Flickor födda 2007/2008 mellan  9:00-10:30
Pojkar födda 2007 mellan 10:30-12:00
Pojkar födda 2008 mellan 12:00-13:30

Är du äldre har vi lag även för dig.
Tider och kontaktpersoner hittar du på vår hemsida.

NÖDINGE– SÅ KLART
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NÖDINGE– SÅ KLART

SÄFFLE. Ahlafors IF 
vände förlusttrenden 
och vann nyckelmat-
chen mot Säffle.

Seger även på lördag 
och laget kan sluta fyra.

– Det vore en stor 
prestation av killarna, 
säger tränare Daniel 
Eriksson.

Det har varit en svajig 
gulsvart höst och efter tre 
raka förluster fanns det 
många frågetecken. Mot 
Säffle hade Ahlafors IF dock 
fått igång samtliga cylindrar 
och även om det kanske inte 
bjöds på något skönspel, så 
var segern odiskutabel.

– Matchbilden blev ovan 
för oss, då Säffle valde att 
parkera med hela laget på sin 
planhalva. De hade nog inte 
räknat med att den uppställ-
ning passar Niclas Elving 
väldigt bra. Han fick lov att 
hämta boll djupt och kunde 
sedan transportera den gan-
ska ostört. Vi hade flera fina 
anfall som mycket väl kunde 
resulterat. I andra halvlek 
tycker jag vi imponerar stort, 
säger Daniel Eriksson i tele-
fon.

Nämnde Niclas Elving 
avslutade efter en hörna och 
Sebastian Hollstein force-
rade in ledningsmålet redan 
efter åtta minuter. Någon 
minut senare hittade doma-

ren en straffspark för Säffle 
som betydde kvittering.

I Ahlafors debuterade Os-
car Otter och Boban Illic 
från start. Den sistnämnde 
tog plats bakom Peter An-
tonsson framåt och Oscar 
Otter försvarade högerkan-
ten.

– Två starka debuter av 
framtidsspelare, berömmer 
Daniel Eriksson.

Jobbade hårt
AIF jobbade hårt under hela 
matchen, men hade svårt 
med skärpan i avsluten. Skam 
den som ger sig. I den 82:a 
matchminuten fick Michael 
Hintze äntligen ett riktigt 
bra läge. En perfekt träff på 
bollen som borrar sig in i 
målvaktens bortre burgavel.

– Det var välförtjänt. Vi 
visade en bättre inställning 
än tidigare och gick verkligen 
för tre poäng idag, menar Er-
iksson.

Segern gör att Ahlafors 
IF:s avslutande match på lör-
dag hemma mot topplaget 
Vänersborgs FK spelar roll 
även för hemmalaget.

– Vinner vi samtidigt som 

Kortedala slår Gunnilse slu-
tar vi fyra i serien. Det är en 
stark prestation med tanke på 
hur säsongen har sett ut med 
många tunga skador på nyck-
elspelare, säger Eriksson.

Vänersborgs FK leder di-
vision 3 nordvästra Götaland 
inför den sista omgången. 
Marginalen till tvåan Korte-
dala är bara fyra mål.

– Det är kul att vi får vara 
med och spela en avgörande 
roll. Vi kommer att gå för 
att sätta en snygg punkt på 
säsongen, det är inget snack 
om annat. Dessutom har vi 
revansch att kräva från i våras 
när de vann med 3-1, avslutar 
Daniel Eriksson.

Ahlafors IF har inlett och 
avslutat spelarsamtalen inför 
kommande säsong och kan 
glatt meddela att ingen har 
aviserat att sluta eller byta 
klubb. Det bådar gott för 
2015. Till nästa säsong ska 
förhoppningsvis både Johan 
Elving och Edwin Pearson 
vara spelklara, vilket är att be-
teckna som två riktigt tunga 
nyförvärv!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Parallellslalom runt tunnor med veterantraktorer 
 

Från originaltraktor med 20 hästkrafter till värsting med V8 och 200 hk. 
Se de våghalsiga förarna ge järnet för att snabbast ta sig först i mål! 
29 tävlande! Mer info på www.stubbrace.se. 

Fri entré!
Kändisheat + Hemlig uppvisning 

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  
Boberg Olje AB och LP Entreprenad

SM i Stubbrace - Uspastorp 
lördag 4 oktober 2014 kl 11.00
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INNEBANDY 
B O H U S H A L L E N 

LÖRDAG 4 OKTOBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
IBF ÄLVSTRANDEN

HERRAR DIV 3

Parkera på grusplan vid hallen

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel: 
1. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  63
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        55
3. Marie-Louise Björklund/
Bengt-Åke Pettersson                           52
4. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson   49

BRIDGE

AIF vände trenden

Sebastian Holl-
stein inled-
de målskyttet 
mot Säffle och 
bidrog starkt 
till tre gulsvar-
ta poäng. Nu 
väntar en spän-
nande avslut-
ning hemma 
mot serieledan-
de Vänersborgs 
FK.

Dubbla förluster för NSK:s damer

Div 2 Nordvästra Götaland
Skepplanda - Hällesåker 0-0 (0-0, 0-0)

RESULTAT

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

Nol förlängde sviten
NOL. 17 raka utan 
förlust.

Nols fina svit håller i 
sig.

Laget har inte förlorat 
en match sedan 5 april.

Bosna IF lyckades med 
konststycket att besegra Nol 
IK i seriepremiären, men det 
blev hur konstigt det än låter 
en bra start för nolarna. Se-
dan dess har laget bara tap-
pat poäng borta mot Hälsö. 
Övriga matcher har varit 
tämligen klara trepoängare 
och målskillnaden är nu för-
krossande 60 plusmål.

I fredags vädrade serietvå-
an Lundby 06 segervittring 
mot redan de redan klara 
seriesegrarna. Efter en jämn 
första halvlek gjorde Lundby 
1-0 med knappt 20 minuter 
kvar att spela.

– Det var inte särskilt 
rättvist. Vi hade bra kontroll 
efter paus, men tog inte vara 
på chanserna, säger Nolträ-
naren Peter Karlsson som 
dock inte behövde oroa sig 
särskilt länge. Laget för-
fogar ju fortfarande över 
skyttekungen Bojan Illic. 
Under loppet av två minuter 
kvitterade och avgjorde han 

drabbningen med Lundby.
– Han gör ändå ingen av 

sina bättre matcher, men 
stora spelare gör mål ändå. 
Totalt sett gjorde killarna 
en helgjuten insats. Lundby 
ville verkligen slå oss, men 
för tillfället är vi klart bäst i 
serien, menar Karlsson.

Han är mycket stolt över 
den 17 matcher långa för-
lustfria sviten och försöker 
nu intyga killarna om att 
kämpa för att förlänga den-
na.

– Det är lätt att tappa öd-
mjukheten och motivationen 
när seriesegern redan är klar, 
men jag vill ogärna förlora 
med det här laget. Det här 
kan bli en klassisk svit. Nu 
har vi Hälsö hemma på lör-
dag som är det enda laget 
som efter premiären tagit 
poäng av oss (1-1). Nu ska vi 
ta dem också, avslutar Peter 

Karlsson.
I Nol imponerade Anders 

Isaksson stort som fredagen 
till ära var mittfältsmotor 
med stor pondus.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Lundby IF 06 – Nol IK 1-2 (0-0)

RESULTAT

Anders Isaksson imoponera-
de i Nol IK. Denna gång som 
mittfältare.

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
satsning på damhand-
boll kopplar nya grepp.

Genom ett farmarlags-
avtal med Kungälvs HK 
ska spelarbristen botas.

Processen har precis 
startat och att det finns 
en del att fila på bevi-
sades i säsongens två 
inledande matcher.

Damtruppen i Nödinge SK 
har tunnats ut med åren. För 
att kunna bedriva en vettig 
träning fick klubben tänka 
till. Tränare Tony Lindskog 
hittade en lösning på andra 
sidan älven.

– Det finns ett ömsesi-
digt intresse. Kungälvs HK 
har ett lag i damettan, men 
nästa steg är ett lag i divi-
sion fyra. Det ger inte deras 
truppspelare ett bra alterna-
tiv att utvecklas. Nu kan de 
spela med oss istället. Nack-
delen är självklart att det 
kan gå ut över våra spelare 
och det är den här balansen 
som blir viktig att hitta. Jag 
skulle gärna se att vi fick till 
ett samarbete med Ale HF i 
division fyra. Det skulle be-

tyda att alla får chansen att 
spela samtidigt som vi skapar 
möjligheter för fler tjejer att 
utvecklas, säger Lindskog.

Han betonar att samarbe-
tet med KHK är nytt och att 
tjejerna knappt har sett var-
andra än. Det har medfört 
att laget inte är samspelt på 
något sätt.

– Vi kan bara konstate-
ra att hade vi inte upprättat 
ett samarbete med Kungälv 
hade vi haft sex sju spelare 
att träna. Det fungerar inte 
i längden. När vi har hit-
tat rätt i våra roller och hur 
samarbetet bäst ska fungera 
kommer det här att bli rik-
tigt bra, säger Lindskog.

Nödinge fick en rejäl ör-

fil i premiären borta mot 
Kv IK Sport som vann med 
16-9. Det såg bättre ut mot 
förväntade topplaget ÖHK 
Göteborg.

– Vi gjorde i alla fall 25 
mål framåt och visade större 
mod. Det märks att vi inte 
känner varandra än. Det är 
svårt när man kastar in nya 
spelare i ett lag som har spe-
lat ihop under ett antal år. Vi 
såg ändå konturer av något 
som kan bli bra när vi får lite 
tid på oss.

Nu väntar bortamatch 
mot Kärra på söndag. Kan-
ske har konturerna blivit 
skarpare redan då?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 25-30

HANDBOLL

Storskytten Elina Mathiasson har vädrat bössan i serieupptak-
ten, men dessvärre varit allt för ensam.
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Kostnad: 595 kr
- Träning på is

- Teori
- Aktiviteter på barmark
- Lunch och mellanmål
- Diplom

Målgrupp: Barn födda 01-07. Medlemmar i Surte BK och boende i Ale  
Kommun har förtur. Max antal: 60 st.

Mer info hittar du på

www.surtebandy.se

VILL DU VARA MED?
Surte Bandyklubb arrangerar under höstlovet v 44
en 3-dagars bandyskola för dig som är född 01–07.
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är
nyfiken på att hantera klubba och boll? Då kan detta vara något för dig.

Bandyskola 27-29 okt 2014
Ale Arena kl 8.00–16.00
Anmälan: mikael.bjorkestam@surtebandy.se. Uppge namn, ålder och e-postadress

Betalning: postgiro 1550521-7. Sista anmälningsdag: 20 Oktober 2014

BYTESDAG
och inskrivninig i Skridskokul & Bandyskola
Lördag 4 oktober i Ale Arena, Bohus
På lördag den 4 oktober 9.00–14.00 kan du lämna in urvuxna skridskor, hjälm, hand-
skar, skydd, byxor m.m. för försäljning, få lite pengar för dem samt fynda nytt bland 
det som andra har lämnat in. 

Vill du lära dig åka skridskor och hantera klubba/boll? Alla tjejer och killar är hjärtligt 
välkomna att prova på den finaste av vintersporter! 
Kom och ha kul på isen med oss på lördagar kl. 09.30 – 10.30 i Ale Arena (start 
8/11). Skriv in dig i Ale Arena, Bohus på lördag den 4 oktober.  

Inga förkunskaper krävs men alla måste ha hjälm och skridskor.

För mer info besök: www.surtebandy.se
eller kontakta bandyskolan@surtebandy.se

Tänk på att vi ALLTID har hjälm och skridskor på 
oss när vi är på isen.
Varmt välkomna hälsar vi i Surte BK

SURTE. SM i trial avgjor-
des på Klevebergsbanan 
den gångna helgen.

Ale TK stod som värd 
för årets avgörande 
deltävling.

Arrangörsklubbens 
David Lundin tog hem 
segern i JSM och i den 
stora klassen visade 
Eddie Karlsson från 
Kungsbacka TK åter sin 
överlägsenhet.

Det blev en trialfest i dagar-
na två. På lördagen avgjordes 
den individuella tävlingen 

och på söndagen stod Lag-
SM på programmet.

– Ett kanonarrangemang 
på alla sätt. Vi mycket lovord 
från deltagarna, bra banor 
och en välregisserad prisut-
delning, förklarar Joar Berg-
man, en av många frivilliga 
funktionärer.

Suveräne Eddie Karlsson 
visade återigen att han står i 
en klass för sig. Storpubliken 
kunde bara applådera Kungs-
backaföraren som hanterade 
sin Honda på ett mästerligt 
sätt. 

– Han är otroligt duktig, 
berömmer Joar Bergman.

Anton Lorentsson, Ale 
TK, har också svarat för en 
bra säsong och avancera-
de till en slutlig fjärdeplats i 
sammandraget.

Hemmapubliken hade 
också anledning att applådera 

David Lundin som tog hem 
totalsegern i JSM. 

Ale TK har också varit 
representerade i USM där 
Pontus Johanson slutade 
trea och Jakob Lind fyra.

I damernas SM fi ck dess-
värre hemmahoppet Linnéa 
Björkdahl bryta då hon fi ck 
problem med sin cykel. I 
sammandraget slutade Lin-
néa tvåa.

Söndagens Lag-SM gene-
rerade ytterligare en framstå-
ende placering för Ale. Oscar 
Andersson, Daniel Andre-
asson, Anton Lorentsson 
och David Lundin tog hem 
silvret, slagna av Partille Old-
boys och med Kungsbacka 
TK på tredje plats.

– Vi har många duktiga tri-
alförare och går en ljus fram-
tid till mötes, avslutar Joar 
Bergman.

Trialmästare 
korades i Surte
– David Lundin säkrade guldet i JSM

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Överlägsen. Eddie Karlsson, Kungsbacka TK, 
 kan återigen titulera sig svensk mästare i 
 trial. 

 Ales Anton Lorentsson visade fin balans på 
 Klevebergsbanan i lördags. 

Linus Almtén kör i klassen 80 Cup och är en av 
många lovande trialförare som Ale TK förfo-
gar över.

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

HERR
Lödöse/Nygård IK-

Sjuntorps IF
Söndag 5/10 

kl 15.00 
på Alevi

Hemmahoppet Linnéa Björkdahl tvingades bryta 
lördagens tävling, men kunde ändå glädja sig åt 
en slutlig silverplats i sammandraget.
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USPASTORP. På lördag 
avgörs SM i Stubbrace.

Uspastorp utgör i van-
lig ordning platsen för 
denna traktorfest.

Det blir en ny duell 
mellan kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S).

De tidigare sju årens suc-
cétävlingar följs nu upp av 
historiens första Stubbra-
ce-SM – rallykörning med 
veterantraktorer. Första start 
sker klockan elva och arrang-
emanget beräknas pågå i åt-
minstone fyra timmar.

– Förutsättningarna just 
nu är bra. Det är inte alls 
så blött i markerna som det 
har varit tidigare år och det 
underlättar även parkerings-
möjligheterna, säger täv-
lingsledare Erik Karlsson.

Till årets tävling är 29 eki-
page anmälda. 20 startande 
i den öppna klassen och nio 
i damklassen. Antalet häst-
krafter varierar från 23 i en 
originaltraktor till över 200 
i en Volvo BM med V8-mo-
tor. För deltagande krävs att 
traktorn är minst 30 år gam-
mal, försedd med störtbåge 
och är trafikförsäkrad.

– Vi har varit betydligt mer 

aktiva på sociala medier i år 
och även annonserat om täv-
lingen i olika traktortidning-
ar. Det har inneburit att vi 
fått med en del förare utifrån, 
bland annat ett par duktiga 
killar från Töreboda. Det ska 
bli intressant att se hur de ska 
hävda sig mot våra lokala för-
mågor, säger Erik Karlsson.   

Precis som i föregående 
års tävling gör Ales kommu-
nalråd Mikael Berglund och 
Paula Örn upp om vem som 
kan köra traktor snabbast i 

slalombana.
– Mikael premiärkörde för 

två år sedan och blev så biten 
att han införskaffade och to-
talrenoverade en Ferguson 
TED 20 från 1953. Paula får i 
år låna Berglunds traktor och 
satsar på att ta hem damklas-
sen, berättar Erik Karlsson.  

Speaker är Hasse An-
dersson, känd från P4 Gö-
teborg. I pauserna körs ett 
kändisheat med två idrotts-
profiler och en hemlig upp-
visning.

– Vi kör oavsett väderlek. 
Man ska vara klädd för skogs-
promenad, säger Erik Karls-
son.

Hur många åskådare 
räknar ni med?

– För två år sedan kom 1 
500 personer. I fjol var det 
något färre besökare, men 
då ska vi komma ihåg att det 
regnade horisontellt. Vår 
ambition är att vara det störs-
ta enskilda motoreventet i 
Ale, säger Erik Karlsson.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Spel-
manslaget Kafferast och 
Skepplanda Hembygds-
förening har under många 
år anordnat allsångskvällar 
tillsammans i Skepplanda 
Bygdegård. Hembygdsför-
eningen håller i kaffeserve-
ring och lotteriförsäljning 
och Kafferast står för under-
hållningen. 

Lördagen den 11 oktober 
är det dags igen.

Spelmanslaget Kafferast 
bildades 1991 och har idag 

medlemmar från Nödinge, 
Älvängen, Skepplanda, Lilla 
Edet, Hjärtum och Trollhät-
tan. Gruppen brukar öva till-
sammans en gång i veckan.

– Nu är det hårdträning 
av programmet för allsångs-
kvällen som gäller. Det 
handlar om folkmusik, både 
traditionell sådan och egen-
komponerade låtar, samt 
visor och allsångsmelodier, 
berättar Lena Rydén.

I första delen av program-
met blir det ett musikkryss 

som publiken får lösa. Efter 
kaffepausen blir det en andra 
del med underhållning. 
Det blir även en stund med 
dansmusik. 

– Det blir en trevlig 
kväll att se fram emot i 
höstmörkret, avslutar Lena 
Rydén. 

JONAS ANDERSSON

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

Restaurant Castello

Vackra Karlskrona
3 dagar i centrum

★★★★

Örlogsstaden Karlskrona är en av kustens 
vackraste platser: Staden breder ut sig över 30 
öar och holmar i Blekinge skärgård och 1998 
kom staden med på UNESCOs världsarvslista. 

Ankomst: Fredagar 
t.o.m. 19/12 2014 
samt 9-30/1, 27/2-8/5 
och 29/5-12/6 2015. 
Valfri 28/6-15/8 2015. 

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

449:-

Pris per person i dubbelrum 

Pris utan reskod 1.399:-

Restaurant Moin Moin

1.249:-

Minisemester i Büsum
3 dagar i Nordtyskland

★★★  
Hotellet ligger i den charmerande, 
gamla fiskebyn ute vid Nordsjön. 
Upplev Eiderstedthalvön, Vade-
havet & Schleswig-Holstein!

Ankomst: Valfri i perioderna 
2/11-17/12, 21-24/12 2014, 
4/1-25/2 och 1/3-11/6 2015. 
Kuravgift 1,5-3 EUR per person/dygn.

899:-
1.649:-

1 barn 0-5 år gratis 

Tyskt vinslott
4 dagar i Ratt ey, Nordtyskland

★★★★  
I Mecklenburgs idylliska natur-
landskap med de vackra sjöarna, 
trevliga medeltidsstäder och 
gröna marker ligger Tysklands 
nordligaste vinslott Schloss 
Rattey, som bjuder dig på en 
minisemester fylld med roman-
tik och avkoppling. Här kan 
du slappna av i de romantiska 
ramarna och njuta av ett glas vin 
från slottets egen vinproduktion 
och se fram emot inspirerade 
utflykter i detta område med 
rika upplevelsemöjligheter.  Här 
kan du t.ex. besöka borgruin-
erna Galenbeck (7 km) eller 
Blankenburg (18 km). 

Ankomst: Söndagar till tisdagar 
t.o.m. 28/10 samt i perioden 2/4-
26/5 2015. Valfri i perioden 1/11-
18/12 2014 och 4/1-30/3 2015.  

Pris per person i dubbelrum 

2.099:-
Pris utan reskod 2.249:-

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

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Klart för traktorfest
– SM i Stubb- 
race på lördag

På lördag körs SM i Stubbrace i Uspastorp. En ny duell utlovas mellan kommunalråden Paula Örn 
och Mikael Berglund. Speaker är i vanlig ordning Hasse Andersson, känd från P4 Göteborg.
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Spelmanslaget Kafferast ligger i hård-
träning inför den allsångskvällen.
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Hårdträning inför allsångskväll
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ARRANGÖR:

SÖNDAGEN DEN 19 OKTOBER  KL 17.00 
MIMERS HUS TEATER I KUNGÄLV

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
19 SEPTEMBER VIA WWW.OPUS83.SE

ELLER PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02 

OPUS -83 MED

           DUO 2 MUCH  

OLLE PETTERSSON, JENNIE ELONSSON, 
INGELA FRIBERG  OCH KATARINA WIKELUND M FL

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

MEDVERKANDE:

DAN LINDÉN OCH 
RICHARD HAUBER

OPERA, MUSIKAL, ROCK & JAZZ

BJUDER IN TILL EN 
OPERAINSPIRERAD   
HÖSTKONSERT

Lördagen den 30 augusti 
anordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening en buss-
resa i Bohuslän. Resan gick 
norrut och det första stoppet 
var Tanumshede. Där anslöt 
sig vår guide och i Socken-
magasinet serverades kaffe 
och smörgås. Guiden be-
rättade om Tanums historia 
och om ”Kulturtriangeln”, 
som består av Tingshuset, 
Sockenmagasinet och Ta-
nums Gästgiveri.

Söder om Strömstad 
ligger Tjärnö. Vi åkte över 
de tre broarna för att kom-
ma till ön och där besökte 
vi Sven Lovéns center för 
maritim forskning. Vi fi ck 
lyssna till ett intressant 
föredrag och se en fi lm som 
handlade om vad som fi nns 
i havets djup och se vyer 
från vår vackra skärgård. 
Därefter tillbringade vi en 
god stund i akvariet.

Lunchen avåts på Torsk-
holmens Rökeri. Mätta och 
nöjda gjorde vi en bussrund-
tur i Strömstad och därefter 
åkte vi till Blomsholm och 
såg den pampiga skeppssätt-
ningen och andra gravtyper, 
bland annat järnåldersgraven 
Grönehög.

Därefter gick färden till 
Fjällbacka där vår eminente 
busschaufför lotsade oss 
genom de trånga gatorna 
och vår guide berättade om 
Ingrid Bergman och Camilla 
Läckberg.

Efter eftermiddagskaf-
fe var vi hemma igen och 
Jan, Elvy och Yngve fi ck 
väl-förtjänta applåder för väl 
genomförd resa.

Hillevi Pettersson

ÄLVÄNGEN. I söndags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet.

Utställningen Ab-
strakt-Realism invigdes.

Det är sju medlemmar 
från Konstnärsalliansen 
som visar upp ett 20-tal 
alster.

Konstnärsalliansen är en riks-
organisation med säte i Göte-
borg. 230 medlemmar är an-
slutna till föreningen.

– Vi är en intresseorga-

nisation för bild- och form-
konstnärer, förklarar ordfö-
randen Tony Roos.

Utställningen på Repsla-
garmuseet omfattar föremål i 
glas, textil och bildkonst. Det 
är första gången som Konst-
närsalliansen besöker Repsla-
garmuseet.

– För vår del är det premi-
är i detta trevliga museum. Vi 
lär säkert komma tillbaka, sä-
ger Tony Roos.

Deltagarna kommer från 
olika delar av landet. Utställ-
ningen pågår till och med den 

26 oktober.
JONAS 

ANDERSSON

Resa i Bohuslän

Textilkonst signerad Linda Ekström.

– Utställning på Repslagarmuseet

Premiär för
Konstnärsalliansen

Tony Roos, ordförande Konst-
närsalliansen.
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Ett femtiotal medlemmar 
i SPF Alebygden deltog i en 
lyckad resa till Hjo med Lil-
la Edets Buss. Man besökte 
bland annat Redberga konst-
gård med Harald Wibergs 
konst och Ateljé Brodde-
torparan med alster av Leif 
Holgersson.

Den första träffen på 
Backavik fi ck en bra start 
med ett fyrtiofemtal del-
tagare. Ämnet är Nödinge 
förr och man startade med 
att inventera affärsverksam-
heter genom åren. Barbro 
Larsson och Sven-Erik 
Sällberg delgav oss sina 
erfarenheter som affärsid-
kare i byn. Marita Eklund 
berättade om hur hennes 
pappa Evert startade Nö-
dinges första bensinstation 
och hur hon fi ck hjälpa till. 
Nästa ämne i serien handlar 
om skolan och blir på tisdag 
i nästa vecka.

32 fredagsvandrare besteg 
Galgebacken i Lödöse under 
Gösta Mårdborgs ledning. 
Till sin hjälp hade han 
Sven-Erik Sällberg, som är 
barnfödd här. De fi ck en väl-
förtjänt applåd. Denna vecka 
vandrar vi i Nordmarken i 
Älvängen under guidning av 
Ann-Marie Meuller (An-
dersson) och Ann-Marie 
Carlsson.

Lennart Mattsson 

Lödösetraktens Hem-
bygdsförening ordnade den 
21 september en rund-
vandring i centrala Lödöse 
under guidning av Birgitta 
Johansson. Vandringen 
började vid Lyckhem och 
gick mot minnesstenen vid 
Trekanten, som förr i tiden 
hette Stortorget. Birgitta be-
rättade om hotell, pensionat, 
bagerier, affärer av olika slag 
bland annat kortvaruaffär 
som förr fanns här i gamla 
Lödöse.

Sedan gick vi till Sköldéns 
kvarn och såg, där Sven 
Sköldén berättade om tiden 
då kvarn och såg var i bruk. 
Mellan kyrkan och Sköldéns 
såg ligger en liten röd stuga 
som byggdes 1845. Där har 
bland annat Paulina som var 
sömmerska bott. Två av del-

tagarna berättade att de fått 
sjömanskostymer uppsydda 
av henne när de var små. 

Innan gångbron vid sågen 
fanns tog man ofta genvägen 
över ån på de ”hoppestenar” 
som fanns där. De använde 
man både på väg till arbetet 
på Lödöse varv och på väg 
till kyrkan.

Efter fi kastunden gick vi 
tillbaka mot Lyckhem och 
berättandet fortsatte hela 
vägen. Flera av deltagarna 
fl ikade in om händelser de 
varit med om, bland annat 
om bullar, tändstickor och 
öl. 

Vi tackar Birgitta för 
en intressant och trevlig 
vandring och ser fram- emot 
kommande vandringar i 
Lödöse.

Barbro Sandström

Senaste 
SPF-händelser

Birgitta Johansson och Sven Sköldén vid Sköldéns kvarn och såg.
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Rundvandring i Lödöse

Onsdag 1 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 5 oktober kl 15.00 

Söndag 5 okt kl 18.00
Onsdag 8 okt kl 19.00

Entré 80 kr

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.

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

Ivar,Knutte och katten 
Lördag 18 oktober kl 14

Biljettpris: 60:-
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bland annat Redberga konst-
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tagare. Ämnet är Nödinge 
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och hur hon fi ck hjälpa till. 
Nästa ämne i serien handlar 
om skolan och blir på tisdag 
i nästa vecka.

32 fredagsvandrare besteg 
Galgebacken i Lödöse under 
Gösta Mårdborgs ledning. 
Till sin hjälp hade han 
Sven-Erik Sällberg, som är 
barnfödd här. De fi ck en väl-
förtjänt applåd. Denna vecka 
vandrar vi i Nordmarken i 
Älvängen under guidning av 
Ann-Marie Meuller (An-
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vandring i centrala Lödöse 
under guidning av Birgitta 
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bland annat kortvaruaffär 
som förr fanns här i gamla 
Lödöse.

Sedan gick vi till Sköldéns 
kvarn och såg, där Sven 
Sköldén berättade om tiden 
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såg ligger en liten röd stuga 
som byggdes 1845. Där har 
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sjömanskostymer uppsydda 
av henne när de var små. 

Innan gångbron vid sågen 
fanns tog man ofta genvägen 
över ån på de ”hoppestenar” 
som fanns där. De använde 
man både på väg till arbetet 
på Lödöse varv och på väg 
till kyrkan.

Efter fi kastunden gick vi 
tillbaka mot Lyckhem och 
berättandet fortsatte hela 
vägen. Flera av deltagarna 
fl ikade in om händelser de 
varit med om, bland annat 
om bullar, tändstickor och 
öl. 

Vi tackar Birgitta för 
en intressant och trevlig 
vandring och ser fram- emot 
kommande vandringar i 
Lödöse.

Barbro Sandström

Senaste 
SPF-händelser

Birgitta Johansson och Sven Sköldén vid Sköldéns kvarn och såg.
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Rundvandring i Lödöse

Onsdag 1 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 5 oktober kl 15.00 

Söndag 5 okt kl 18.00
Onsdag 8 okt kl 19.00

Entré 80 kr

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.

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

Ivar,Knutte och katten 
Lördag 18 oktober kl 14

Biljettpris: 60:-

NUMMER 36         VECKA 40| 31INSÄNT

Tack för förra veckans 
ledare i Alekuriren. 
Det känns bra att 

någon säger ifrån. Det känns 
bra att någon sätter ord på 
det som har upprört och 
irriterat mig sedan valet. 
Ja, redan sedan förra valet 
faktiskt. På valnatten 2010 
vägrade partiledare sitta i 
samma studio som SD. 

Det var upprörande 
att höra och se hur vuxna 
människor bar sig åt. I det 
senaste valet har många led-

are uttryckt sitt avståndsta-
gande och hur man ska bära 
sig åt för att göra SD verk-
ningslösa. Hur kan politiker 
som företräder människorna 
i det här landet bära sig åt på 
det här sättet? Vilken respekt 
visar man de människor som 
har röstat på SD? 

Jag vill tro att vi lever i 
en demokrati och att vi med 
våra fria val kan rösta på de 
parti vi tror på och att de 
också kommer att företräda 
oss om de får tillräckligt 

många röster. 13%  har gjort 
SD till Sveriges tredje största 
parti. Det går inte att ignore-
ra utan att de blir ännu stör-
re. Det verkar inte de övriga 
partiledarna ha förstått som 
bara fortsätter att lägga ner 
mycket tid och kraft på att 
vara kvar i ankdammen.  

Sverige står inför en ny 
tid. Kanske en brytningstid 
med nya vindar som blå-
ser.  Jag tycker att det vore 
mycket bättre om partiledar-
na tar sig ur den trånga, lilla 

dammen och istället öppnar 
sina dörrar och börjar fun-
dera på hur de på bästa kan 
möta den nya tiden tillsam-
mans. Det skulle ju till och 
med kunna tänkas bli rätt 
så spännande. När man har 
olika åsikter och är öppen 
kan man fi nna nya kreativa 
och innovativa lösningar på 
gamla problem.

 Maia Alverby
Ingen anhängare av SD men stor 

sympatisör för demokrati

Angående ledaren vecka 39:

Det går inte att ignorera SD!I mitt valdistrikt rösta-
de var fjärde väljare på 
Sverigedemokraterna. Det 

var lika många som de som 
röstade på Socialdemokrater-
na. Distriktet är Skepplanda 
Norra.

Självklart skall man rösta 
på det parti man tycker bäst 
stämmer med ens egna åsik-
ter. Det betyder att du som 
gillar Sverigedemokraternas 
politik gillar följande:

• Du vill rösta borgerligt för SD 
röstar med alliansen i nio fall av 
tio i riksdagen
• Du vill försvaga arbetsmiljö-
arbetet och minska forskningen 
kring det
• Du vill inte tillåta avdrag för 
fackföreningsavgift
• Du gillar skattefl ykt
• Du vill begränsa yttrande-
friheten, till exempel genom att 
spärra delar av Internet och att 
begränsa demonstrationsfriheten
• Du vill återinföra sambeskatt-
ning så att mäns och kvinnors 
inkomster läggs ihop och beskat-
tas därefter, det vill säga som en 
högre inkomst än om män och 
kvinnor skattar var för sig 
• Du vill förbjuda genuskunskap 
i hela skolväsendet för att du 
menar att det är ett angrepp på 
den mänskliga naturen
• Du vill ta bort aborträtten
• Du vill inte att det skall ges 
bidrag till kultur från andra 
länder
• Du gillar att Sverigedemokra-
terna åker mest taxi i riksdagen
• Du vill inte att det skall vidta-
gas åtgärder mot barnfattigdom
• Du är inte intresserad av en 
nollvision  för arbetsolyckor
• Du ogillar om det här med 
kvinnojourer för våldsutsatta 
kvinnor
• Du ogillar det här med förny-
bar energi
• Du tycker trots allt att det är 
rätt att pensionärer beskattas 
hårdare
• Du gillar fas 3
• Du gillar att det inte blir höjd 
skatt på koldioxid.

Detta plus lite andra sådana 
här saker, som att du inte 
räknar med att det behövs 
folk inom vården och äldre-
omsorgen i framtiden. Varför 
är moderaterna så måna om 
invandringen tillsammans 
med Svenskt näringsliv? Jo, 
de vet att det kommer saknas 
”kanonmat” i svenskt arbetsliv 
ganska snart, det vill säga de 

som tar låglönejobben. Till 
det fi nns det inte ”svenskar” 
nog nämligen, och de som 
fi nns vill ha mer ”hippa” 
yrken.

Sedan gillar du det här 
med att inte tillåta invand-
ring, utan hellre som du 
säger ”hjälpa dem på plats”. 
Då kommer jag att tänka på 
andra världskriget. I stället 
för att låta folk komma hit 
som fl yktingar skulle vi hjälpt 
dem där. Romer, polacker, 
socialdemokrater, akademiker, 
judar och så vidare skulle vi 
istället hjälpt i Tyskland, och 
i de ockuperade länderna där 
de bodde. 

Hur då undrar faktiskt jag? 
Baltutlämningen när vi 

skickade tillbaka folk till Sta-
lins terror var således också 
helt riktig.

På 1950-talet fl ydde 
ungrarna hit, och fi nnar och 
italienare kom för att det inte 
fanns jobb där. Är de svenskar 
i dag eller?

Själv tänker jag så här. Om 
vattnet steg och Skepplanda-
dalen översvämmades, och 
vi som bor här fl ydde upp 
på toppen av Rapunga och 
Angertuva, skulle vi då vara 
tacksammast för att man 
släppte ned lite tält och fi ltar 
och risgryn till oss (vatten 
skulle vi ju ha nog av), eller 
skulle vi vilja komma ifrån 
det helvete vi befann oss i. I 
det fallet var det ju bara fråga 
om en naturförändring, inte 
ett krig!

För min egen del skulle jag 
vara tacksam om man tog mig 
därifrån och gav mig plats 
på ett tryggt ställe. Men vi 
är inte lika och många andra 
skulle uppenbarligen vilja sitta 
kvar där.

Sverigedemokraterna 
har sitt starkaste fäste i de 
gamla svart-bruna områdena 
i Skåne. Där sitter de starka 
i nästan varenda kommun. 
Skåne blev införlivat som del 
av Sverige först 1719. Man 
stoltserar med egen fl agga och 
vill gärna se sig som något 
annat än Sverige . Flaggan 
är röd och gul. Skåningar är 
således bevisligen invandrare, 
vilket även de fl esta av oss 
andra också är. 

Själv räknar jag anor till-
baks till 15-1600 talet. Men 
invandrare likväl!

Bengt-Olof Fogelberg

Hur agerar SD i praktiken?

När jag och min 
familj fl yttade till 
Nödinge för ca 

2,5 år sedan fanns det fyra 
förskolor i området. De var 
redan då ganska fulla och 
det gick inte att få plats på 
den vi önskade i första hand. 
Vår son fi ck börja på en 
annan förskola som vi till 
en början var väldigt nöjda 
med. Efter hand byttes 
personalen ut och det var då 
allting raserades. Vår annars 
så glada son vägrade att gå 
dit, han grät varje morgon. 
Han älskade redan då bok-
stäver och siffror trots sin 
unga ålder (2,5 år) och jag 
fi ck som svar från förskolan 
att de försökte möta hans 
behov när de mindre barnen 
sov. 

En dag kom jag tidigt och 
hämtade och då satt den här 
pedagogen i soffan med sin 
mobil och hörlurar medan 
min son satt själv och lekte. 
Jag kan förstå att pedago-
gerna inte alltid hinner med 
att se till varje barns behov. 
Det är inte deras fel att det 
är för lite personal. Men att 
medvetet välja sin telefon 
framför min son är inte okej. 
När min son tillsammans 
med sina kompisar slutade 
på småbarnsavdelningen 
lämnade de över en blomma 
till pedagogerna. Den 
pedagog som de haft i två år 
vägrade krama barnen vilket 
resulterade i ledsna och 
ifrågasättande barn. ”Varför 
tycker hon inte om mig?”. 

Flera gånger har jag och an-
dra föräldrar ifrågasatt var-
för några ettåringar står och 
gråter helt förtvivlat utan att 
någon kramar om dem eller 
ens bryr sig. Svaret var då 
”Suck, han är alltid sådan”. 
Personalen lyfter inte upp 
barnen på gungorna utan 

det ska de kunna lösa själva. 
Hur många har sett en 
1-åring själv klättra i en be-
bisgunga? Det fi nns hund-
ratals incidenter att skriva 
om men det fi nns inte plats. 
Igår fi ck jag höra att på den 
andra småbarnsavdelningen 
hade en av pedagogerna 
hotat med stryk. Hon fi ck 
visserligen sluta, men då 
de andra pedagogerna är 
sjukskrivna möttes barnen 
av tre vikarier som de aldrig 
träffat förut, och som inte 
ens presenterade sig. Bar-
nen sprang skrikande och 
gråtande därifrån och deras 
föräldrar fi ck med gråten i 
halsen tvinga barnen tillbaka 
in på avdelningen. Man kan 
ju undra ifall de föräldrarna 
fi ck mycket gjort på sina 
arbetsplatser. 

Vi har nu ansökt om 
förskoleplats till vår yngsta 
son och tanken är att han 
ska börja efter nyår. Svaret 
vi fått är att han förmodli-
gen kommer få gå i Bohus, 
eftersom det är helt fullt i 
Nödinge. Det här med sys-
konförtur hjälper inte då alla 
andra barn också har syskon. 
Jag undrar hur Ale kom-
mun tänkt, om de ens tänkt 
över huvud taget. Som jag 
skrev tidigare fanns det fyra 
förskolor för 2,5 år sedan, 
som redan då var i stort sett 
fulla. Idag, när det fl yttar 
in fl era familjer i månaden 
bara i vårt område, fi nns det 
samma antal förskolor. Det 
byggs minst ett hus eller 
radhus i veckan, där 99 % 
av alla som fl yttar in har 
minst 1 barn. Det planeras 
dessutom för fl era hundra 
nya hus, men vad händer 
med förskolorna? Det kan ju 
inte komma som en chock 
eftersom den här planering-
en pågått i fl era år. 

Vi föräldrar ska alltså 
behöva 
skaffa en bil 
till för att 
kunna hämta 
och lämna 
våra barn 
på förskolor 
runtom i 
kommunen. 
Alternativet 
är otrygga 
förskolor där 
barnen blir 
traumatisera-

de och ignorerade av perso-
nal som tydligen tycker att 
barnen är jobbiga. De lägger 
hellre sin tid till att stirra in 
i sina telefoner. Våra barn 
är det viktigaste vi har. Att 
de blir så illa behandlade är 
otroligt ledsamt. 

En stor eloge till den 
avdelning där vår äldsta son 
går nu, med barn mellan 3 
och 5. Där är pedagogerna 
fantastiska och man märker 
att de brinner för sitt jobb. 
Vi märker tydligt hur 
mycket vår son utvecklats 
på bara några veckor. Hur 
kan kvaliteten variera så 
otroligt mycket. Struntar 
man i de små och tror att de 
är bebisar som bara behöver 
barnpassning? Det är väl 
när barnen är 1 till 3 år som 
grunden läggs, där barnen 
ska kunna bli trygga indivi-
der med stora hjärtan?

Med hälsningar från en
förtvivlad mamma som hoppas

på förändring snarast

 Flera gånger har 
jag och andra 
föräldrar ifråga-
satt varför någ-

ra ettåringar står och 
gråter helt förtvivlat 
utan att någon kramar 
om dem eller ens bryr 
sig. Svaret var då ”Suck, 
han är alltid sådan”.

Mobilen går före barnen
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Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
SURTE- BOHUS
Tisdag 7/10 kl 18.00

Bohus servicehus
Nomineringar till  

politiska uppdrag.

MEDLEMSMÖTE
NOL-ALAFORS

Torsdag 9/10 kl 18.00
Folketshus i Nol

Nomineringar till politiska 
uppdrag i Ale kommun

Att väljarna valt att rösta 
på Sverigedemokraterna 
(SD) innebär att många 

väljare känner osäkerhet och 
rädsla. Vad är det för rädsla? 
Kanske för att Socialdemokra-
terna skall komma till makten 
igen! Att väljarna då skulle 
ha valt att manifestera detta 
genom att lägga sin röst på 
SD. Att ni Socialdemokrater 
är öppna att samarbeta över 
blockgränserna för att hindra 

det tredje största partiet i 
kommunen  från infl ytande. 

Sedan kommer de vanliga 
argumenten om rasistiskt parti 
med fascistiska rötter.  Detta 
ständigt upprepade ordval, ty-
der på att du tydligen har ont 
om andra argument och dåligt 
ordförråd.

Argumenten om allas lika 
värde, tycks helt ha kommit 
bort i konversationen.

Längre ner i artikeln späder 

Du på med att det är 10.6% av 
väljarna som lagt sin röst på ett 
rasistiskt parti, med fascistiska 
rötter. Men det är faktiskt 
66.4% i Ale kommun som inte 
röstat på ditt parti Socialde-
mokraterna.

Nu är du inne på en farlig 
linje, skall vi gå in på Socialde-
mokraternas rötter.  Det fi nns 
en hel del information om vad 
som hände under Socialde-
mokraternas tid vid makten 

mellan åren 1934 och 1976. 
Sverigedemokraterna har inte 
ens en så lång historia att röt-
terna kan nå den avgrund från 
vilken Socialdemokratin här-
stammar. Efter denna läsning 
hoppas vi att du tänker dig för, 
innan Du slänger ur dig dessa 
argument både i skrift och tal i 
tid och otid.

Rune Karlsson
Gruppledare för Sverigedemokraterna

Ett svar på Paula Örns inlägg om att 
”hålla SD utanför infl ytande i kommunen”
Vilka rötter har Socialdemokraterna?
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Mikaelidagen    Joh 1:47-51.
Två vänner möter varan-

dra. Den ene är uppfylld av 
en upptäckt han gjort, den andre förblir 
skeptisk men lyssnar. För att senare själv 
göra samma upptäckt: Jesus från Nasaret 
är något mer än en profet!

  Jesus hälsar Natanael med person-
kännedom, innan de mötts vet Jesus vem 
han är. Natanael blir överraskad och 
imponerad varvid Jesus säger att det fi nns 
större ting som vi människor ska komma 
att få se – ”Ni ska få se himlen öppen och 
Guds änglar stiga upp och stiga neröver 
Människosonen”

   Detta med änglar verkar i detta 
sammanhang så självklart och de dyker 
upp som Guds sändebud genom alla tider. 
Oftast med hälsningar såsom till Maria, 
men också tämligen handgripligt. I Apost-
lagärningar berättas det om hur Petrus är 
fängslad och hur det på natten kommer 
en ängel till honom och öppnar fängelse-
dörrarna.  Paulus gör liknande upplevel-
ser. Och det sker inte bara inom Bibelns 
pärmar s a s. Också idag får människor 
änglabesök och beskydd.

  Övernaturligt? Givetvis, fi nns Gud så 
är han ju inte bunden av de naturveten-
skapliga lagarna. Gud är något övernatur-
ligt i våra ögon, alltså han står utanför det 
vi empiriskt kan påvisa och/eller bevisa. 
Annars vore han heller inte mycket till 
Gud. 

  Om nu Gud är på det sättet överna-
turlig, så verkar också hans sändebud på 
samma sätt. Änglarna är närvarande Bi-
beln igenom, både som de minstas skydds-
änglar och de som strider mot ondskans 
väsen.  Detta placerar in oss i ett större 
sammanhang än vad vi oftast tänker på.

  Vi är alltför medvetna om att det sker 
mycket som är ont och meningslöst i värl-
den. Men vi får heller inte tappa bort hur 
mycket gott som dagligen bär livet. Trots 
allt överväger det goda i våra liv, annars 
vore allt liv utsläckt sedan länge. Att ställa 
frågan om hur Gud kan fi nnas när det sker 
så mycket ont, borde omformuleras till: 
Om inte Gud fanns – varifrån kommer då 
all godhet?

  Kampen mellan gott och ont är ett 
faktum och den håller sig inte borta från 
våra liv och den håller sig inte heller utan-
för Sveriges gränser. Den pågår dagligen 
inom oss själva och också i vårt samhälle. 
Varje människa borde få leva i någorlunda 
ro  - vare sig hon är ung eller gammal, 
frisk eller handikappad, svensk medborga-
re eller EU-emmigrant.

  Kanske att livet är större än bara 
min egen lilla värld, större än mina egna 
vardagliga nöjen och besvär?  Kanske att 
också du och jag mer bestämt skulle vaka 
över människans bestående bästa liksom 
Guds änglar?   Bibelns Gud presenterar 
sig som kärleken, hos honom fi nns kraften 
och glädjen i att leva. Att leva och att vilja 
se det goda segra, genom Jesus Kristus. 
Änglarna dyker upp lite nu och då, Guds 
sändebud kommer och påminner oss om 
Guds närvaro.  För de personer som fått 
göra änglamöten, blir dessa möten till stor 
glädje och kraft! Kraft att se andra och 
verka för deras bästa. Dessa personer blir i 
sig också en sorts Guds sändebud. 

 Den uppståndne Jesus sa till lärjung-
arna, och därmed också till oss: Frid åt er 
alla! Som Fadern har sänt mig, sänder jag 
er! Ta emot helig Ande.  Det fi nns mycket 
vi inte förstår, men det står klart att Gud 
vill oss allt gott och han rustar oss för 
att göra gott! Och ibland så får vi också 
änglabesök till vår hjälp. Även om ängeln 
inte alltid ser ut som vi trodde!

Leif Jöngren
Pastor

Equmeniakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Kanske är vår 
tillvaro lite större 
än vi tror

ÄLVÄNGEN. Kultur- och fritidsnämn-
den inbjöd i höstas yrkesverksamma 
konstnärer att anmäla intresse för att 
göra ett konstverk som hyllar Ivar 
Arosenius.

Gensvaret var stort och hela 80 
konstnärer från både Sverige, och 
andra europeiska länder, anmälde sitt 
intresse för att uppföra ett konstverk 
vid resecentrum i Älvängen.

Valet föll på Thomas Brolin och 
invigningen av det nya konstverket 
sker lördagen den 11 oktober.

Älvängen centrum ska få ett nytt konstverk. 
Trots att Ivar Arosenius (1878-1909) bodde 
och verkade under en mycket begränsad 
period i Älvängen lyckades konstnären och 
tillika bilderboksförfattaren, den korta tiden 
till trots, producera en stor del av sin totala 
produktion just här. 

Thomas Brolin har fått det ärofyllda 

uppdraget att göra den konstnärliga gestalt-
ningen, som hyllning till Ivar Arosenius. 
Motiveringen löd:

”Thomas Brolin har på ett poetiskt och 
lekfullt sätt tolkat Ivar Arosenius konstnär-
skap. Thomas har valt att hylla Arosenius 
genom den mytomspunna katten som med 
sina nio liv och starka personlighet går sin 
egen väg. En bevingad katt och en guldpärla 
kan gömma vilken skatt som helst!”

Katten som motiv har följt Thomas Bro-
lin genom åren. Den långsmala, ibland räv-
lika, formen återfi nns ofta i hans verk, varje 
gång i ett unikt utförande. Formen återkom-
mer i olika material, man kan se den i till 
exempel textil och trä. I Älvängen kommer 
katten att vara utförd i brons och i sällskap 
med ett barn och en guldpärla placerade på 
ett blomformat betongfundament.

Thomas Brolin är född 1954 och bosatt 
i Göteborg. Han studerade vid Högsko-
lan för Design & Konsthantverk (HDK) 
1973-1977. Thomas berättar att han som 
konstnär arbetar med fl era olika tekniker 
och material. Olja, blandteknik, skulpturer 
i trä och betong. Som formgivare jobbar 
han mycket med mönster – oftast till tyger – 
men det kan också vara till exempel tapeter 
och möbler.

Några av hans mönster har fått utmärkel-
sen Utmärkt Svensk Form. Thomas har haft 
en lång rad utställningar och fi nns represen-
terad hos bland annat Göteborgs kultur-
nämnd, Statens konstråd,  Röhsska Museet, 

München Museum med mera.
Konstverket Bevingad invigs lördagen den 
11 oktober med tal och musik i Älvängen. 
Firandet fortsätter med Repslagarmuseets 
”Aroseniusdag”. En rolig dag i Ivar Arose-
nius anda utlovas – för både barn och vuxna. 
Musik, lekar, tävlingar, konst och tipsprome-
nad står på programmet. Det blir vernissage 
där man får möta konstnären bakom den 
nya skulpturen, en utställning av Thomas 
Brolin. Senare blir det också barnteater – 
Sjörövarresan – på museets teatervind. 

– Publiken får träffa piraterna i LongKal-
song och följa med ut på de sju haven och 
möta massor av konstig och roliga djur. För-
köp sker på Ale bibliotek eller på Repslagar-
museet, förklarar kultursamordnare Sofi e 

Pheiffer Rittfeldt.
Invigningsdagen är ett 

samarbete mellan Ale kom-
mun och Repslagarmuseet.

JONAS ANDERSSON

Thomas Brolin har fått det ärofyllda uppdra-
get att skapa ett konstverk som en hyllning till 
Ivar Arosenius. Det nya konstverket i Älvängen 
invigs lördagen den 11 oktober.

– Thomas Brolin har tolkat Ivar Arosenius
Nytt konstverk invigs i Älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Temakväll
Nols kyrka tisdag 7/10 kl 18.30

släktband
Claudia Vingren berättar om sitt 

sökande efter sin bilogiska mamma.
Välkomna! Skepplanda Hålanda 

SPF-förening avnjöt i 
torsdags den traditionella 
sillsexan. I Skepplanda Byg-
degård bänkade sig drygt 
130 förväntansfulla med-
lemmar, de kunde njuta av 
ett vackert dukat bord och 
härlig mat.

Mellan sillen och kaffet 
underhöll duon Peter och 
Peter med musik och sång, 
vi fi ck även en del skrattre-
tande historier till livs.

Kaffe och bakelser smaka-
de sedan gott. Ett stort tack 
till “köket” som ordnat med 
detta goda. Listor cirkulera-
de för resor och andra akti-
viteter. Som vanligt slutade 
träffen med lotteridragning 
och vi gick hem med fyllda 
magar och sinnen.

 Olle Magnusson

Årets sillsexa

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Den helige Mikaels dag. Söndag 
5 oktober kl 11 i Nödinge kyrka.
Gudstjänst för stora och små, Reine 
Bäck.Tema: ”Världens barn”. Dopänglar 
delas ut. Barnkörer, förskolebarn,  
kyrkfika.

Den helige Mikaels dag.
Söndag 5 oktober kl 17 
i Surte kyrka.
Söndagsgudstjänst,  
Reine Bäck. Kören Blue ’n Joy.

Onsdag 8 oktober kl 14-16 i Surte församlingshem.
Onsdagsträff. Underhållning med Anki Grosshög. Fika och trevlig  
gemenskap. Alla är välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Söndag 5 oktober kl 17.00
Skepplanda kyrka

”MÅ VINDEN VARA DIN VÄN”
Irländsk folkmusik

Musiker från bandet Jighouse
Skepplanda kyrkokör

Präst: Vivianne Wetterling
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Mikaelidagen    Joh 1:47-51.
Två vänner möter varan-

dra. Den ene är uppfylld av 
en upptäckt han gjort, den andre förblir 
skeptisk men lyssnar. För att senare själv 
göra samma upptäckt: Jesus från Nasaret 
är något mer än en profet!

  Jesus hälsar Natanael med person-
kännedom, innan de mötts vet Jesus vem 
han är. Natanael blir överraskad och 
imponerad varvid Jesus säger att det fi nns 
större ting som vi människor ska komma 
att få se – ”Ni ska få se himlen öppen och 
Guds änglar stiga upp och stiga neröver 
Människosonen”

   Detta med änglar verkar i detta 
sammanhang så självklart och de dyker 
upp som Guds sändebud genom alla tider. 
Oftast med hälsningar såsom till Maria, 
men också tämligen handgripligt. I Apost-
lagärningar berättas det om hur Petrus är 
fängslad och hur det på natten kommer 
en ängel till honom och öppnar fängelse-
dörrarna.  Paulus gör liknande upplevel-
ser. Och det sker inte bara inom Bibelns 
pärmar s a s. Också idag får människor 
änglabesök och beskydd.

  Övernaturligt? Givetvis, fi nns Gud så 
är han ju inte bunden av de naturveten-
skapliga lagarna. Gud är något övernatur-
ligt i våra ögon, alltså han står utanför det 
vi empiriskt kan påvisa och/eller bevisa. 
Annars vore han heller inte mycket till 
Gud. 

  Om nu Gud är på det sättet överna-
turlig, så verkar också hans sändebud på 
samma sätt. Änglarna är närvarande Bi-
beln igenom, både som de minstas skydds-
änglar och de som strider mot ondskans 
väsen.  Detta placerar in oss i ett större 
sammanhang än vad vi oftast tänker på.

  Vi är alltför medvetna om att det sker 
mycket som är ont och meningslöst i värl-
den. Men vi får heller inte tappa bort hur 
mycket gott som dagligen bär livet. Trots 
allt överväger det goda i våra liv, annars 
vore allt liv utsläckt sedan länge. Att ställa 
frågan om hur Gud kan fi nnas när det sker 
så mycket ont, borde omformuleras till: 
Om inte Gud fanns – varifrån kommer då 
all godhet?

  Kampen mellan gott och ont är ett 
faktum och den håller sig inte borta från 
våra liv och den håller sig inte heller utan-
för Sveriges gränser. Den pågår dagligen 
inom oss själva och också i vårt samhälle. 
Varje människa borde få leva i någorlunda 
ro  - vare sig hon är ung eller gammal, 
frisk eller handikappad, svensk medborga-
re eller EU-emmigrant.

  Kanske att livet är större än bara 
min egen lilla värld, större än mina egna 
vardagliga nöjen och besvär?  Kanske att 
också du och jag mer bestämt skulle vaka 
över människans bestående bästa liksom 
Guds änglar?   Bibelns Gud presenterar 
sig som kärleken, hos honom fi nns kraften 
och glädjen i att leva. Att leva och att vilja 
se det goda segra, genom Jesus Kristus. 
Änglarna dyker upp lite nu och då, Guds 
sändebud kommer och påminner oss om 
Guds närvaro.  För de personer som fått 
göra änglamöten, blir dessa möten till stor 
glädje och kraft! Kraft att se andra och 
verka för deras bästa. Dessa personer blir i 
sig också en sorts Guds sändebud. 

 Den uppståndne Jesus sa till lärjung-
arna, och därmed också till oss: Frid åt er 
alla! Som Fadern har sänt mig, sänder jag 
er! Ta emot helig Ande.  Det fi nns mycket 
vi inte förstår, men det står klart att Gud 
vill oss allt gott och han rustar oss för 
att göra gott! Och ibland så får vi också 
änglabesök till vår hjälp. Även om ängeln 
inte alltid ser ut som vi trodde!

Leif Jöngren
Pastor

Equmeniakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Kanske är vår 
tillvaro lite större 
än vi tror

ÄLVÄNGEN. Kultur- och fritidsnämn-
den inbjöd i höstas yrkesverksamma 
konstnärer att anmäla intresse för att 
göra ett konstverk som hyllar Ivar 
Arosenius.

Gensvaret var stort och hela 80 
konstnärer från både Sverige, och 
andra europeiska länder, anmälde sitt 
intresse för att uppföra ett konstverk 
vid resecentrum i Älvängen.

Valet föll på Thomas Brolin och 
invigningen av det nya konstverket 
sker lördagen den 11 oktober.

Älvängen centrum ska få ett nytt konstverk. 
Trots att Ivar Arosenius (1878-1909) bodde 
och verkade under en mycket begränsad 
period i Älvängen lyckades konstnären och 
tillika bilderboksförfattaren, den korta tiden 
till trots, producera en stor del av sin totala 
produktion just här. 

Thomas Brolin har fått det ärofyllda 

uppdraget att göra den konstnärliga gestalt-
ningen, som hyllning till Ivar Arosenius. 
Motiveringen löd:

”Thomas Brolin har på ett poetiskt och 
lekfullt sätt tolkat Ivar Arosenius konstnär-
skap. Thomas har valt att hylla Arosenius 
genom den mytomspunna katten som med 
sina nio liv och starka personlighet går sin 
egen väg. En bevingad katt och en guldpärla 
kan gömma vilken skatt som helst!”

Katten som motiv har följt Thomas Bro-
lin genom åren. Den långsmala, ibland räv-
lika, formen återfi nns ofta i hans verk, varje 
gång i ett unikt utförande. Formen återkom-
mer i olika material, man kan se den i till 
exempel textil och trä. I Älvängen kommer 
katten att vara utförd i brons och i sällskap 
med ett barn och en guldpärla placerade på 
ett blomformat betongfundament.

Thomas Brolin är född 1954 och bosatt 
i Göteborg. Han studerade vid Högsko-
lan för Design & Konsthantverk (HDK) 
1973-1977. Thomas berättar att han som 
konstnär arbetar med fl era olika tekniker 
och material. Olja, blandteknik, skulpturer 
i trä och betong. Som formgivare jobbar 
han mycket med mönster – oftast till tyger – 
men det kan också vara till exempel tapeter 
och möbler.

Några av hans mönster har fått utmärkel-
sen Utmärkt Svensk Form. Thomas har haft 
en lång rad utställningar och fi nns represen-
terad hos bland annat Göteborgs kultur-
nämnd, Statens konstråd,  Röhsska Museet, 

München Museum med mera.
Konstverket Bevingad invigs lördagen den 
11 oktober med tal och musik i Älvängen. 
Firandet fortsätter med Repslagarmuseets 
”Aroseniusdag”. En rolig dag i Ivar Arose-
nius anda utlovas – för både barn och vuxna. 
Musik, lekar, tävlingar, konst och tipsprome-
nad står på programmet. Det blir vernissage 
där man får möta konstnären bakom den 
nya skulpturen, en utställning av Thomas 
Brolin. Senare blir det också barnteater – 
Sjörövarresan – på museets teatervind. 

– Publiken får träffa piraterna i LongKal-
song och följa med ut på de sju haven och 
möta massor av konstig och roliga djur. För-
köp sker på Ale bibliotek eller på Repslagar-
museet, förklarar kultursamordnare Sofi e 

Pheiffer Rittfeldt.
Invigningsdagen är ett 

samarbete mellan Ale kom-
mun och Repslagarmuseet.

JONAS ANDERSSON

Thomas Brolin har fått det ärofyllda uppdra-
get att skapa ett konstverk som en hyllning till 
Ivar Arosenius. Det nya konstverket i Älvängen 
invigs lördagen den 11 oktober.

– Thomas Brolin har tolkat Ivar Arosenius
Nytt konstverk invigs i Älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Temakväll
Nols kyrka tisdag 7/10 kl 18.30

släktband
Claudia Vingren berättar om sitt 

sökande efter sin bilogiska mamma.
Välkomna! Skepplanda Hålanda 

SPF-förening avnjöt i 
torsdags den traditionella 
sillsexan. I Skepplanda Byg-
degård bänkade sig drygt 
130 förväntansfulla med-
lemmar, de kunde njuta av 
ett vackert dukat bord och 
härlig mat.

Mellan sillen och kaffet 
underhöll duon Peter och 
Peter med musik och sång, 
vi fi ck även en del skrattre-
tande historier till livs.

Kaffe och bakelser smaka-
de sedan gott. Ett stort tack 
till “köket” som ordnat med 
detta goda. Listor cirkulera-
de för resor och andra akti-
viteter. Som vanligt slutade 
träffen med lotteridragning 
och vi gick hem med fyllda 
magar och sinnen.

 Olle Magnusson

Årets sillsexa

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Den helige Mikaels dag. Söndag 
5 oktober kl 11 i Nödinge kyrka.
Gudstjänst för stora och små, Reine 
Bäck.Tema: ”Världens barn”. Dopänglar 
delas ut. Barnkörer, förskolebarn,  
kyrkfika.

Den helige Mikaels dag.
Söndag 5 oktober kl 17 
i Surte kyrka.
Söndagsgudstjänst,  
Reine Bäck. Kören Blue ’n Joy.

Onsdag 8 oktober kl 14-16 i Surte församlingshem.
Onsdagsträff. Underhållning med Anki Grosshög. Fika och trevlig  
gemenskap. Alla är välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Söndag 5 oktober kl 17.00
Skepplanda kyrka

”MÅ VINDEN VARA DIN VÄN”
Irländsk folkmusik

Musiker från bandet Jighouse
Skepplanda kyrkokör

Präst: Vivianne Wetterling

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tors 2/10 Nols kyrka kl 18.30 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
5/10 Älvängens kyrka kl 11 
Ekumenisk gudstjänst i  
Missionskyrkan. Nols kyrka 
kl 17 Kvällsmässa, Andersson. 
Ons 8/10 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 5/10 kl 17 
Musikgudstjänst –”Må vinden 
vara din vän” Irländsk folk-
musik. Skepplanda Kyrkokör, 
Musiker från bandet Jighouse. 
Präst Wetterling.
Ons 8/10 kl 10 Storcafé – 
Sara Blidberg –”Mitt liv som 
kyrkvärd” Lör 11/10 kl 9 Fru-
kostcafé – Janina Nilsson, över-
levare från Ravensbruck  ”Ett  
människoöde”. Hålanda  
sön 5/10 se övriga. S:t Peder  
sön 5/10 kl 10 Familjeguds-
tjänst I Olenius, tors 9/10  
kl 12 Sopplunch. Ale-Skövde 
sön 5/10 se övriga. Tunge sön 
5/10 kl 12 Mässa I Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 30/9 kl 8.30-9.30 Bön. Ons 
1/10 kl 10-12.30 SmyrnaCa-
féet kl 18-19 Bön. Kl 19.30 
Smyrnakören övar. Tors 2/10 
kl 18.15 Hobby. Fre 3/10 kl 
14 RPG distriktets höstträff 
i Flämslätt. Kl 19 Omega i 
Skepplanda. Lör 4/10 10-13 
Second Hand & Café. Kl 18 
Konsert för Världens Barn. Sön 
5/10 kl 11.00 Ekumenisk guds-
tjänst i Equmeniakyrkan. Mån 
6/10 kl 10.00 RPG Stavgång. 
Tis 7/10 8.30-9.30 Bön. Kl 14 
Bibelsamtalsgruppen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 1/10 kl 18.30 Spårar & 
Upptäckar-Scout. Tors 2/10 
kl 18.45 Styrelsemöte försam-
lingen. Fre 3/10 kl 19 OME-
GA-ekumenisk ungdomskväll 
i Skepplanda församlingshem. 
Lör 4 /10 KÄMPALEK heldag 
i Slottsskogen.”På spaning efter 
Glenn”. Sön 5/10 kl 11 Ekume-
niska gudstjänsten för kyrkorna 
i norra ALE. Vi möts i Equme-
niakyrkan Älvängen. Tis 7/10 
kl 19 Höstkväll inför ORDET. 
Berit Simonsson, ledare inom 
OAS-rörelsen. Ons 8/10 kl 19 
Gäst Peter Svanberg. Hand-
ledare för pionjärförsamlingar 
inom Equmeniakyrkan.

Nödinge Församling
Fre 3/10 kl 10 i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små, Åke Andreasson. Sön 

5/10 kl 11 i Nödinge kyrka: 
Den helige Mikaels dag, Guds-
tjänst för stora och små, Reine 
Bäck.Tema: ”Världens barn”. 
Dopänglar delas ut. Barnkörer, 
förskolebarn, kyrkfika. Kl 17 i 
Surte kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Reine Bäck. Kören Blue ’n Joy.

Bohus pingstkyrka
Sön 5/10 kl 11 Gudstjänst Leif 
Karlsson. Ons 8/10 kl 19 Sång 
bibellläsning och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
Fre 3/10 kl 19 Omegaguds-
tjänst i Skepplanda Arr: Kyr-
korna i norra Ale. Sön 5/10 kl 
11 Ekumenisk gudstjänst Mika 
Auvinen, kören, lovsångsdans 
av Ichtys, Guntorp samt för-
samlingarnas präster och pas-
torer, servering. Kl 18 Bön och 
lovsång. Kl 19 Tonårscafé. Mån 
6/10 kl 18.30. Scoutkväll. Tis 
7/10 kl 10 Tisdagsbön. Kl 19. 
Höstkväll inför Ordet, Gunt-
orp. Ons 8/10 kl 10 Målarcir-
kel  under ledning av Gunilla 
Johansson Acryl, olja, akvarell. 
Anmäl dig via Leif Jöngren 
0707-43 54 60. Kl 19 Höstkväll 
inför Ordet, Guntorp.          

Lilla Edet pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling. 
Sön 5/10 kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Tis 7/10 kl 9 
Mässa i förs hem, Isacson. Ons 
8/10 kl 18.30 Mässa, Nord-
blom.

Åsbräcka kyrka
Sön 5/10 kl 18 Mässa, Wester-
gaard.

Surte missionsförsamling
Ons 1/10 kl 15. Onsdagsträff: 
Bildspel från Fågeldammarna 
m.m. Göte Noll visar och 
berättar. Ons 1/10 kl 18.30. 
Tonår. Ons 1/10 kl 21. Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Lör 4/10 kl 9. Ljusstöp-
ning inför vår Höstmarknad. 
Sön 5/10 kl 11. Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Fika. Mån 
6/10 kl 19. Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Tis 7/10 kl 10. Barnrytmik för 
barn 1-1,5 år med deras föräld-
rar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken.
Tisd 7/10 10.45. Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Anmälan till Lisa på 
0707-51 82 47.
Onsd 8/10 kl 18:30. Tonår.
Onsd 8/10 kl 21. Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!

Maj-Britt Olofsson, 
Nödinge och Skepplanda har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar vänner som närmast 
sörjande.

Kent Gustafsson, Lödöse 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar systern Ulla med 
familj som närmast sörjande.

DÖDSFALL

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

TACK

TILL MINNE

Idag skulle du 
fylla 30 år.

Vi saknar dig varje dag.

/Mamma, Anna,  
Elin och Saga

Varmt tack för vänligt
deltagande vid vår kära

Gerd Ivarssons

bortgång. Tack för
kondoleanser till

hemmen, gåvor till olika
minnesfonder samt för
de vackra blommorna

vid hennes bår.

Monica och Bernt 
med familjer

Ruth Johansson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 24 
september begravningsguds-
tjänst för Ruth Johansson, 
Älvängen. Officiant var kyr-
koherde Björn Nilsson.

Henry Christensen. I 
Bergsalen, Kungälv hölls 
torsdagen 25 september 
begravningsakt för Henry 
Christensen, Nödinge. Offi-
ciant var Anders Johansson.

Ulla Peterson. I Surte kyrka 
hölls fredagen 26 september 
begravningsgudstjänst för 
Ulla Peterson, Surte. Offici-
ant var Gunnar Kampe.

Till Er alla som hedrade
minnet av vår käre

Rolf Larsson

vid hans bortgång och
begravning, för närvaro

i kyrkan, alla vackra
blommor vid hans bår

och till hemmet,
minnesgåvor och

telefonsamtal, framför vi
vårt varma tack.

ANITA

Tommy, Göran, Peter

med familjer

Grattis 
på förlovningsdagen 28/9 

Hanna och Sebastian
önskar Kurrarna.

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen 
men bestämt. 

Jan-Åke Vik

GRATTIS

Vår käre

Åke 

Claesson

* 2 april 1944

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Vänersborg 
15 september 2014

INGA-LISA
Anders och Anna

Oscar, Stella

Kerstin och Peter
Lennart

Syskonbarn
med familjer

Övrig släkt och vänner

Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vänersborgs
kyrka, fredagen den 10/10
kl. 10.30. Efter akten in-
bjudes till en minnesstund
i Kyrkans Hus, svar om
deltagande till Blixt Be-
gravningsbyrå tel. 0521 -
71 11 63, senast den 6/10.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Sjöräddningssällskapet
pg. 90 05 00 - 0, eller till
Cancerfonden via tel. 020
- 59 59 59.
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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

SÄLJES
Nyvävda mattor/trasmattor 
samt kuddar. Loppis i Kilanda 
skola på söndag kl 11-14. 
lisa1950@live.se. Välkomna!

Ny postnyckel. Ej använd. 
Säljes billigt. 
Tel: 0701-5236 53

Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även brandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel 0706-59 50 84

UTHYRES
Mindre villa i Alafors uthy-
res 15/12 2014-1/6 2015, 
eventuellt längre. Boyta 60 
m2 samt källare med allrum, 
bastu, tvättstuga och förråd.
Kallhyra 6 500 kr/ mån.
Tel. 0707-84 95 00 efter 
18.00.

Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
Tel. 0763-15 99 90 

ÖNSKAS HYRA
Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
Tel. 0303-33 76 65

ENSAMSTÅENDE 2-BARNS-
MOR SÖKER lägenhet/mindre 
hus i närheten av Nödinge. 
Skötsam med god ekonomi/
har fast jobb. Referens finnes. 
Tel 0722-11 11 39.
 
SÖKES
Lägenhet! Etta i Nol sökes för 
mitt skötsamma barnbarn att 
hyra eller köpa. Hon har tagit 
studenten och har arbete. Hela 
Ale är aktuellt. 
Tel 0702-49 07 63

Vi söker någon som kan hjälpa 
oss några dagar i veckan mitt 
på dagen med att rasta vår 
shetlandsheepdog som är 
otroligt snäll och lydig. Vi bor i 

Nol. Tel: 0739-01 83 98
Underbart snäll 
Labrador-flicka söker en dag-
mamma/pappa. Hon är 8 år, 
jättesnäll och lugn, älskar 
långa promenader. Vill du ha 
en fin kamrat, hör av dig. 
Vi bor i Bohus. 
Lena 0706-91 91 09

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

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

Loppis sön 5 okt kl 11-14 i 
Kilanda skola. Kom och fynda! 
Välkomna, Kilanda Byalag.

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: 
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

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

Kontrollansvarig
tel. 0739-25 83 14
tel. 0303-22 54 32

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold
Ekonomi- och
redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Hurra!!!
Världens bästa Emilia
fyller 7 år den 30/9

Grattis önskar
Mamma & Pappa
Alexandra & Alicia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar FÖDDA

GRATTIS

Våran lilla tjej Alicia 
fyller 2 år den 11/10.

Grattis önskar
Mamma & Pappa

Alexandra & Emilia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Vårat lilla charmtroll 
Ellen

har fyllt 2 år 15/9.
Vi älskar dig! 

Farmor o farfar 
och faster

Grattis
Saga

på 8-årsdagen
från farmor och farfar

Grattis Hugo på 11-års 
dagen 28/9 önskar 
mormor och morfar, 

mamma,
moster o morbror

och kusinerna

Grattis Elliot
på din 9-årsdag den 3/10. 

Ha en riktigt kul födelsedag. 
Många kramar 

från Farmor o Farfar

Välkommen till världen
Mintra

Miltons lillasyster
Född 24/8-14
Mikael Staaf &
Marie Bergqvist

Nu blir det mindre sömn, 
men vad gör det när vi fått 

vår dröm?! Välkommen 
till världen vår fina Lilian 

2014-09-10, 53 cm 
och 3 724 gram kärleksdeg! 

Karolina Sorjonen 
& Oskar Bergqvist
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. Från årsm. 2000-
2013. Allt av intresse.
Tel. 0762-09 77 31

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse 
Tel. 0762-09 77 31

Danska Sjöstensplattor 50x50. 
Begagnade.
Tel. 0303-22 95 34

SÄLJES
Nyvävda mattor/trasmattor 
samt kuddar. Loppis i Kilanda 
skola på söndag kl 11-14. 
lisa1950@live.se. Välkomna!

Ny postnyckel. Ej använd. 
Säljes billigt. 
Tel: 0701-5236 53

Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även brandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel 0706-59 50 84

UTHYRES
Mindre villa i Alafors uthy-
res 15/12 2014-1/6 2015, 
eventuellt längre. Boyta 60 
m2 samt källare med allrum, 
bastu, tvättstuga och förråd.
Kallhyra 6 500 kr/ mån.
Tel. 0707-84 95 00 efter 
18.00.

Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
Tel. 0763-15 99 90 

ÖNSKAS HYRA
Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
Tel. 0303-33 76 65

ENSAMSTÅENDE 2-BARNS-
MOR SÖKER lägenhet/mindre 
hus i närheten av Nödinge. 
Skötsam med god ekonomi/
har fast jobb. Referens finnes. 
Tel 0722-11 11 39.
 
SÖKES
Lägenhet! Etta i Nol sökes för 
mitt skötsamma barnbarn att 
hyra eller köpa. Hon har tagit 
studenten och har arbete. Hela 
Ale är aktuellt. 
Tel 0702-49 07 63

Vi söker någon som kan hjälpa 
oss några dagar i veckan mitt 
på dagen med att rasta vår 
shetlandsheepdog som är 
otroligt snäll och lydig. Vi bor i 

Nol. Tel: 0739-01 83 98
Underbart snäll 
Labrador-flicka söker en dag-
mamma/pappa. Hon är 8 år, 
jättesnäll och lugn, älskar 
långa promenader. Vill du ha 
en fin kamrat, hör av dig. 
Vi bor i Bohus. 
Lena 0706-91 91 09

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

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

Loppis sön 5 okt kl 11-14 i 
Kilanda skola. Kom och fynda! 
Välkomna, Kilanda Byalag.

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: 
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

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

Kontrollansvarig
tel. 0739-25 83 14
tel. 0303-22 54 32

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold
Ekonomi- och
redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Hurra!!!
Världens bästa Emilia
fyller 7 år den 30/9

Grattis önskar
Mamma & Pappa
Alexandra & Alicia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar FÖDDA

GRATTIS

Våran lilla tjej Alicia 
fyller 2 år den 11/10.

Grattis önskar
Mamma & Pappa

Alexandra & Emilia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Vårat lilla charmtroll 
Ellen

har fyllt 2 år 15/9.
Vi älskar dig! 

Farmor o farfar 
och faster

Grattis
Saga

på 8-årsdagen
från farmor och farfar

Grattis Hugo på 11-års 
dagen 28/9 önskar 
mormor och morfar, 

mamma,
moster o morbror

och kusinerna

Grattis Elliot
på din 9-årsdag den 3/10. 

Ha en riktigt kul födelsedag. 
Många kramar 

från Farmor o Farfar

Välkommen till världen
Mintra

Miltons lillasyster
Född 24/8-14
Mikael Staaf &
Marie Bergqvist

Nu blir det mindre sömn, 
men vad gör det när vi fått 

vår dröm?! Välkommen 
till världen vår fina Lilian 

2014-09-10, 53 cm 
och 3 724 gram kärleksdeg! 

Karolina Sorjonen 
& Oskar Bergqvist
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NU HAR VI ÖPPNAT!
Kapellvägen, Älvängen Vid beställning 

0708-22 35 46 0707-53 63 20

Grillen: Måndag-lördag kl 10–20

Frukost: Måndag-fredag kl 07–10 
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PROVTRÄNA
Just nu kan du 

provträna hos oss. 

Kontakta din STC-klubb 

för mer info.BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!
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ALLA KLUBBAR

ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN 12 MÅN AUTOGIRO

KOM IGÅNG PÅ RIKTIGT!

JUST NU INGÅR
 » 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.

JUST NU INGÅR SEX TILLFÄLLEN I PT SMALL GROUP, DEN PERFEKTA 
STARTEN FÖR DIG SOM SNABBT VILL NÅ RESULTAT.
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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


