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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.


