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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

0,65 L
VIENETTA
GLASS 

/st

Fredag
10 okt

Knallarna 
kommer!

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag se hemsida 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

Vi bjuder

KOSTNADSFRI 
FÖRELÄSNING OM 

TANDVÅRD FÖR 
HUND OCH KATT
TORS 16 OKT

Anmälan
0303-74 26 80 

info@aleveterinaren.se

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Gäller 8/10–12/10

klipp!
KYCKLING-
BRÖSTFILÉ

Victor’s 2kg. Djupfryst. 
100% kött. Ej marinerad.

Jfr. pris 62,50 kr/kg. 

125:-/st
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ÖPPETTIDER:
MÅN–FRE 11.00–20.00
LÖRDAG 12.00–20.00
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Lunch Från 65:-



Skriv om det verkliga 
livet, inte bara politiska 
spekulationer! Uppma-

ningen fi ck jag i ett mejl och 
jag har grubblat lite över det. 
Jag vet att jag gjorde det ett 
tag, men kände att det blev 
för utlämnande, men okej – 
här ska du få ett par rader om 
hur förvirrande vardagen kan 
te sig för en redaktör.

Måndag morgon. Den 
började jag refl ektera över 
redan på söndagskvällen. Jag 
måste upp tidigt. Varje minut 
kommer vara nödvändig att 
ta i anspråk för att presslägg-
ningen inte ska medföra akut 
hjärtstopp. Självklart försover 
jag mig. Kommer upp två 
timmar senare än beräknat. 
Dålig start tänker jag, men 
dagen hade knappt börjat!

Jag hade elva artiklar på 
mitt samvete denna dag, ingen 
var påbörjad. Helgen hade 
ägnats åt fel saker. Problemet 
var att jag behövde uttalanden 
till tio av artiklarna. Vid lunch 
hade jag fått tag på en person. 
Det är ju inte klokt tänkte jag. 
Vi som lever i en värld där alla 
är uppkopplade, ändå går det 
inte att få tag på människor. 
Jag som trodde att det var 
fördelen i cybervärlden...att 
alla var nåbara.

Det går bättre på eftermid-
dagen, men alla ringer samti-
digt och telefonen hinner inte 
laddas. Det går inte ens att 
ladda den upptäcker jag. Den 
är kaputt! Plötsligt är jag själv 
inte nåbar! Det är kaos! Det 
blir inget bra av någonting.

Klockan närmar sig nio på 

kvällen. Det mesta har börjat 
falla på plats, även ögonlock-
en börjar hänga. Jag har en 
bildtext kvar. Det är en bild på 
fyra killar. Jag känner många, 
men inte någon av dem, så 
jag måste hitta blocket med 
anteckningen i. Jag har skjutit 
det framför mig eftersom jag 
vet att det kan ta tid, då jag 
har en förmåga att använda 
mer än ett block i veckan. Nu 
är det bara bildtexten kvar och 
blocket måste fram. Jag letar.

Klockan blir tio. Totalt för-
virrad. Ett block är borta. Jag 
går igenom helgen, händelse-
förloppet och kommer fram 
till att blocket måste blivit 
kvar hemma efter reportaget. 
Iväg hemåt.

Inget block. Letar förtviv-
lat. Men vänta! Det måste 
ligga kvar i bilen. Upptäcker 
att jag inte har samma bil som 
under helgens transporter 
mellan arrangemangen. Vil-
ken bil hade jag då. Volvon! 
Blocket ligger i volvon – men 
stopp ett tag! Var är volvon?

Det är inte sant, snälla 
Per-Anders. Du kan tappa 
bort mycket och mycket har 
jag accepterat genom åren, 
men inte en bil. Man tappar 
liksom inte bort en bil! Jag 
skäller ut mig själv, men blir 
inte mindre stressad av det. 
Pulsen börjar skena. En för-
baskad bildtext kvar att fylla i 
på jobbet och här står jag och 
vet inte vart jag ställt bilen.

Stress och logik hänger 
inte ihop, men efter några 
djupa andetag bestämmer jag 
mig för att åka tillbaka till 

redaktionen och konstruera 
en bildtext. Då slår det mig 
plötsligt – pendelstationen. 
Jag blev ju försenad till tåget 
i lördags och tog bilen till 
pendeln. Vid återkomsten var 
det inte läge att ta bilen hem 
och volvon blev kvar!

Åh, älskade bil där är du, 
tänkte jag när jag körde in 
på parkeringen. Men var är 
blocket? Inte där i alla fall. 
Panikslagen och med svår 
ångest klev jag in på redaktio-
nen. Klockan hade passerat 
midnatt. Det var dags att ge 
upp. Går in på toaletten och 
spolar lite kallt uppiggande 
vatten i ansiktet – va? Bredvid 
toaletten ligger ett block, 
kusligt likt det jag letat efter 
under snart fem desperata 
timmar.

Javisst, jag hade ersatt 
min glömda GP med att läsa 
igenom mina anteckningar 
under morgonbesöket – och 
blocket blev kvar. En timme 
efter midnatt åkte jag hem, 
tämligen nöjd med att ha hit-
tat både block och bil. Någon 
läxa är jag rädd för att jag 
aldrig lärde mig, denna gång-
en heller. Det gick ju bra till 
sist, men att det blir många 
timmar på 
jobbet är 
bara mitt 
eget fel!

Förvirrad vardag

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 41         NUMMER 37|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE
Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Syns du inte?
Vi hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring 0303-74 99 40

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 11 okt

Barnteater kl 11.00

Stackars Pettson
Biljetter 20:-/st säljs  
på Surte bibliotek.

Fiskedamm 

Bokförsäljning (begagnade böcker)

Servering

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

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
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DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPP
Måndag 13/10 kl 18.30

Folkets Hus i Nol

Välkomna!

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine,  

Gul mandel. Svenska äpplen, morötter, fodermorötter. 
Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- 

och tranbärssylt (60-70% bärhalt). Enbärsdricka.  
Säljes från lastbil LÖRDAG 11/10: 

Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 
13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 

14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

ALE SCHACKKLUBB

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

NU HAR VI STARTAT 
HÖSTSÄSONGEN!

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå



Skriv om det verkliga 
livet, inte bara politiska 
spekulationer! Uppma-

ningen fi ck jag i ett mejl och 
jag har grubblat lite över det. 
Jag vet att jag gjorde det ett 
tag, men kände att det blev 
för utlämnande, men okej – 
här ska du få ett par rader om 
hur förvirrande vardagen kan 
te sig för en redaktör.

Måndag morgon. Den 
började jag refl ektera över 
redan på söndagskvällen. Jag 
måste upp tidigt. Varje minut 
kommer vara nödvändig att 
ta i anspråk för att presslägg-
ningen inte ska medföra akut 
hjärtstopp. Självklart försover 
jag mig. Kommer upp två 
timmar senare än beräknat. 
Dålig start tänker jag, men 
dagen hade knappt börjat!

Jag hade elva artiklar på 
mitt samvete denna dag, ingen 
var påbörjad. Helgen hade 
ägnats åt fel saker. Problemet 
var att jag behövde uttalanden 
till tio av artiklarna. Vid lunch 
hade jag fått tag på en person. 
Det är ju inte klokt tänkte jag. 
Vi som lever i en värld där alla 
är uppkopplade, ändå går det 
inte att få tag på människor. 
Jag som trodde att det var 
fördelen i cybervärlden...att 
alla var nåbara.

Det går bättre på eftermid-
dagen, men alla ringer samti-
digt och telefonen hinner inte 
laddas. Det går inte ens att 
ladda den upptäcker jag. Den 
är kaputt! Plötsligt är jag själv 
inte nåbar! Det är kaos! Det 
blir inget bra av någonting.

Klockan närmar sig nio på 

kvällen. Det mesta har börjat 
falla på plats, även ögonlock-
en börjar hänga. Jag har en 
bildtext kvar. Det är en bild på 
fyra killar. Jag känner många, 
men inte någon av dem, så 
jag måste hitta blocket med 
anteckningen i. Jag har skjutit 
det framför mig eftersom jag 
vet att det kan ta tid, då jag 
har en förmåga att använda 
mer än ett block i veckan. Nu 
är det bara bildtexten kvar och 
blocket måste fram. Jag letar.

Klockan blir tio. Totalt för-
virrad. Ett block är borta. Jag 
går igenom helgen, händelse-
förloppet och kommer fram 
till att blocket måste blivit 
kvar hemma efter reportaget. 
Iväg hemåt.

Inget block. Letar förtviv-
lat. Men vänta! Det måste 
ligga kvar i bilen. Upptäcker 
att jag inte har samma bil som 
under helgens transporter 
mellan arrangemangen. Vil-
ken bil hade jag då. Volvon! 
Blocket ligger i volvon – men 
stopp ett tag! Var är volvon?

Det är inte sant, snälla 
Per-Anders. Du kan tappa 
bort mycket och mycket har 
jag accepterat genom åren, 
men inte en bil. Man tappar 
liksom inte bort en bil! Jag 
skäller ut mig själv, men blir 
inte mindre stressad av det. 
Pulsen börjar skena. En för-
baskad bildtext kvar att fylla i 
på jobbet och här står jag och 
vet inte vart jag ställt bilen.

Stress och logik hänger 
inte ihop, men efter några 
djupa andetag bestämmer jag 
mig för att åka tillbaka till 

redaktionen och konstruera 
en bildtext. Då slår det mig 
plötsligt – pendelstationen. 
Jag blev ju försenad till tåget 
i lördags och tog bilen till 
pendeln. Vid återkomsten var 
det inte läge att ta bilen hem 
och volvon blev kvar!

Åh, älskade bil där är du, 
tänkte jag när jag körde in 
på parkeringen. Men var är 
blocket? Inte där i alla fall. 
Panikslagen och med svår 
ångest klev jag in på redaktio-
nen. Klockan hade passerat 
midnatt. Det var dags att ge 
upp. Går in på toaletten och 
spolar lite kallt uppiggande 
vatten i ansiktet – va? Bredvid 
toaletten ligger ett block, 
kusligt likt det jag letat efter 
under snart fem desperata 
timmar.

Javisst, jag hade ersatt 
min glömda GP med att läsa 
igenom mina anteckningar 
under morgonbesöket – och 
blocket blev kvar. En timme 
efter midnatt åkte jag hem, 
tämligen nöjd med att ha hit-
tat både block och bil. Någon 
läxa är jag rädd för att jag 
aldrig lärde mig, denna gång-
en heller. Det gick ju bra till 
sist, men att det blir många 
timmar på 
jobbet är 
bara mitt 
eget fel!

Förvirrad vardag

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 41         NUMMER 37|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE
Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Syns du inte?
Vi hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring 0303-74 99 40

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 11 okt

Barnteater kl 11.00

Stackars Pettson
Biljetter 20:-/st säljs  
på Surte bibliotek.

Fiskedamm 

Bokförsäljning (begagnade böcker)

Servering

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

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

SO
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DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPP
Måndag 13/10 kl 18.30

Folkets Hus i Nol

Välkomna!

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine,  

Gul mandel. Svenska äpplen, morötter, fodermorötter. 
Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- 

och tranbärssylt (60-70% bärhalt). Enbärsdricka.  
Säljes från lastbil LÖRDAG 11/10: 

Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 
13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 

14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

ALE SCHACKKLUBB

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

NU HAR VI STARTAT 
HÖSTSÄSONGEN!

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

NUMMER 37         VECKA 41| 03

”Tänker alliansen låta sig väljas av SD?”
NÖDINGE. Socialdemo-
kraten Paula Örns utspel 
om misstankarna kring 
alliansens maktkupp är 
starka.

– Allt tyder på att de 
tänker behålla makten 
med stöd av Sverigede-
mokraterna. Jag tycker 
de ska tala om det för 
väljarna, säger hon.

Ännu en gång vädjar 
S till samverkan för att 
undvika att göra SD till 
vågmästare.

Paula Örn har sedan val-
natten försökt få till stånd 
ett rödgrönt majoritetssty-
re. Även om detta inte har 
lyckats än utgår hon från att 
praxis gäller. Det betyder att 
det rödgröna blocket som 
tillsammans har 23 mandat 
får bilda politisk ledning i 
Ale.

– Ja, det är praxis att man 
gör så. Jag röstade fram Mi-
kael Berglund till Kom-
munstyrelsens ordförande 
efter förra valet, hur tråkigt 
det än var. Nu är det omvänd 
ordning. Det enda som skul-
le kunna förhindra att vi får 
ordförandeskapet i nämn-
derna är om alliansen med 
stöd av SD och Aledemokra-

terna röstar emot oss, säger 
Paula Örn.

Mejl som offentliggjorts 
och uttalanden i media har 
fått henne att tvivla på hur 
alliansen tänker agera.

– Alliansens offi ciella linje 
är att man släpper fram de 
rödgröna, så skedde också i 
riksdagen. Annars ger man 
ju makten åt SD och efter-
som Mikael Berglund vägrar 
svara på frågan hur de tänker 
göra i Ale så utgår jag från att 
han tänker regera med stöd 
av SD. Det är helt uppen-
bart, menar Paula Örn och 
fortsätter:

– Jag vet att han har fått 
frågan många gånger från 
media den senaste tiden. 
Hur länge kan man undvika 
att svara?

Hån mot väljarna
Paula Örn menar att det 
vore ett hån mot väljarna 
om alliansens företrädare tar 
makten och respektlöst mot 
valresultatet.

– De kan inte behålla ord-
förandeklubborna på annat 
sätt än med stöd av Sveri-
gedemokraterna. Gör de 
sig beroende av SD har de 
mycket att svara på. Det är 
ett parti som inte delar övri-
ga partiers människosyn och 

tänker alliansen tjäna dem 
vill jag att de är öppna med 
det. Faktum är att vi har 46% 
stöd av väljarna, alliansen har 
36%. Det känns inte rimligt 
att de får leda Ale kommun. 
Det hoppas jag alla förstår.

Om Paula Örns hypotes 
inte slår in blir det istället 
de rödgröna som ska regera 
med 23 av 49 mandat i Ale 
kommunfullmäktige, vilket 
fortfrande får anses vara en 
mycket svår uppgift.

– Det är jag medveten om, 
men det är därför vi vädjar 
till samtal och bjuder in al-
lianspartierna till förhand-
lingsbordet. Det är bättre att 
vi gör upp än att Sverigede-
mokraterna ska få bestämma, 
men som det känns just nu så 
föredrar Mikael Berglund 
SD före S. Det är djupt be-
klagligt i så fall.

Är du förvånad över det 
som läckt ut?

– Nej, egentligen inte. 
De har inte velat samtala 
med oss under de gångna 
fyra åren. De har kört på 
och utgått från att SD alltid 
stödjer dem och verkar, trots 
minskat stöd hos aleborna, 
vilja fortsätta göra så, svarar 
Paula Örn.

PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ

FAKSIMIL: NY TID, fredag 3 oktober

Paula Örn (S) är kritisk:

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M):

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande varken bekräftar eller dementerar hur alliansen 
kommer att rösta om han på nytt föreslås till den yttersta posten.

ALE. Det osäkra politis-
ka läget i Ale har inte 
klarnat den gångna 
veckan.

Socialdemokraterna 
menar att alliansen 
förbereder att behålla 
makten med stöd av SD.

– Då vet de mer än 
jag. Vi har inte ens dis-
kuterat hur vi ska agera 
om mitt namn föreslås 
till Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Som största minoritet har 
det rödgröna blocket, So-
cialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet, 
försökt skaffa sig majoritet 
i fullmäktige genom att ha 
bjudit in alla allianspartier 
till samverkan. Initiativet har 
misslyckats och nu råder en 
förtvivlan över att den ny-
bildade alliansen kan behål-
la makten vid en eventuell 
omröstning om förtroende-
posterna i Ale. Sverigede-
mokraterna som ingått en 
valteknisk samverkan med 
Aledemokraterna har näm-
ligen öppet deklarerat att de 
inte vill se en S-ledd majori-
tet.

– Vi har beslutat att rösta 
på Mikael Berglund om nå-
gon föreslår honom. Paula 
Örn (S) och hennes parti har 
aktivt smutskastat oss och 
det anstår inte en ordförande 
i Kommunstyrelsen att bete 

sig så. Det är inte seriöst, 
säger Sverigedemokraternas 
ordförande, Robert Jans-
son.

Kommer ni rösta emot 
alla S-förslag också?

– Nej, vi kommer säkert 
att rösta för de S-förslag som 
är bra, men i den specifi ka 
frågan om Paula Örn kom-
mer vi att rösta emot.

Har någon i alliansen 
kommit med något förslag 
om samverkan?

– Nej, det är ingen som 
har hört av sig.

SD har däremot ingått en 
valteknisk samverkan med 
Aledemokraterna.

– Vi har inte suttit i nämn-
derna förut och behöver ha 
ett erfarenhetsutbyte med 
någon part. Något politiskt 
samarbete kommer vi inte att 
ha med AD, utan det handlar 
om att skapa en större grup-
pering. Tillsammans får vi 
två ordinarie platser plus två 
ersättare i varje nämnd. Vi 
hjälps åt att besätta dessa. 

Valberedningen kommer 
sannolikt att föreslå Paula 
Örn till Kommunstyrelsens 
ordförande såsom represen-
tant för den största minorite-
ten, men det kan då komma 
ett motförslag. Frågan är om 
Mikael Berglund antar upp-
draget om han väljs med stöd 
av Sverigedemokraterna.

Hypotetiskt
– Det är än så länge hypo-
tetiskt. Som läget är just nu, 
och det är bara det jag kan 
förhålla mig till, så har alli-
ansen 18 mandat. Vi har inte 

mandat att leda kommunen. 
Spekulationerna om vad som 
händer vid en eventuell om-
röstning i fullmäktige har vi 
inom alliansen inte ens dis-
kuterat. Vi kommer att göra 
det senare, men jag vill inte 
föregå denna överläggning. 
Jag representerar fem partier 
och först ska vi vara överens 
om hur vi vill agera i olika 
scenarion, sen kan jag med-
dela pressen, säger Berglund.

Men om SD och AD 
röstar på er i kommunfull-
mäktige så har ni ju majo-
ritet att regera vidare?

– Ja, det har vi, men hur 
de tänker rösta vet jag lika 
lite om som du. Jag har fullt 
upp med min allians och vi 
sitter inte i förarsätet. Vi kan 
inte förbereda någonting.

Mejlet
I veckan som gick sippra-
de det också ut information 
om ett mejl från Aledemo-
kraternas Jan A Pressfeldt 
till Miljöpartiets  Carlos 
Trischler. Syftet var att få 
med även MP i ett samar-
bete och därmed säkra en 
borgerlig majoritet. I mejlet 
framgår att AD har gjort upp 
med SD ”med alliansens goda 
minne”. Det pekar på att det 
fi nns en samverkan med Sve-
rigedemokraterna?

– Nej, det gör det inte. 
Det tyder på att Aledemo-
kraterna och Jan A Press-
feldt, som inte längre ingår i 
alliansen, samtalar med SD. 
Vad Janne skriver får stå för 
honom, men jag och ingen 
annan i alliansen har varit 

inblandade i det här. Jag tror 
att det är ”säljar-Janne” som 
har varit i farten. Han for-
mulerar sin verklighet som 
det passar honom med syfte 
att få MP att nappa, svarar 
Mikael Berglund.

Att SD ska ha lovat att 
stödja alliansbudgetarna och 
att Tyrone Hansson (FIA) 
kommer bli Samhällsbygg-
nadsnämndens nya ordfö-
rande påstås också i mejlet.

– Vad Janne har lovat SD 
och inte får du ta med ho-
nom. Vår utgångspunkt är 
att vi är i opposition, men 
självklart fi nns det kandida-
ter till alla poster. Vi kom-
mer att lansera ett så starkt 
lag som möjligt oavsett det 

blir i opposition eller inte, 
säger Mikael Berglund.

Jan A Pressfeldt (AD) som 
författat mejlet säger att mo-
tivet till mejlet var att få med 
MP i en stark majoritet.

Bäst för Ale
– Det hade varit det allra 

bästa för kommunen. Jag var 
kanske lite för naiv, kom-
menterar Pressfeldt.

Utgångsläget är att det 
inte kommer att fi nnas en 
majoritetsledning i Ale kom-
mun den kommande man-
datperioden. Inte heller när 
budgeten ska tas i november.

– Det blir förhandlingar 
som gäller om endera parten 
ska få gehör. Vi kommer att 

lägga fram en bra, genom-
tänkt och offensiv budget 
från alliansens sida. Jag ut-
går från att de rödgröna gör 
samma sak. Sedan får full-
mäktige säga sitt, säger Mi-
kael Berglund.

Får er budget stöd av 
SD är det den som gäller?

– Ja, då är det vår budget 
som gäller, men det är inte 
samma sak som att SD har 
fått infl ytande i Ales politik. 
De företräder 2000 röster i 
Ale kommun och måste ju 
få rösta på det förslag som 
de anser är bäst. Så har det 
alltid varit. Demokratin 
fungerar så och det vet Pau-
la Örn också, menar Mikael 
Berglund.

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

Tidningen Ny Tid skrev i fredags om det 
politiska kaoset i Ale, där ingen egentli-
gen vet vem som kommer att styra.

”Vi har inte ens diskuterat frågan”
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Du har större risk att bli allvarligt 
sjuk och bör vaccinera dig om du:

- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom

- Svårbehandlad diabetes

-  Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund  
av sjukdom eller medicinering

- Kronisk lever- eller njursvikt

- Extrem fetma

-  Neuromuskulär sjukdom  
som påverkar andningen

INFLUENSATIDER
Riskerar du att bli allvarligt  
sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret 
hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Smittskydd Västra Götalandsregionen

KVÄLLS-
ÖPPET 

FÖR INFLUENSA-
VACCINERING 

ÖPPET TILL KL 18.00, 
ONSDAG OCH TORSDAG, 

VECKA 42-43
Drop in utan tidsbokning 

Varmt välkomna!

NÖDINGE. I förra veckan 
bjöd Pfagers Ljuva Hem 
in till 1-årskalas.

Jubileet fi rades i da-
garna tre.

– Vilken fantastisk 
respons, strålar butiks-
innehavaren Pernilla 
Fagerholm.

Det var den 1 oktober i fjol 
som Pernilla Fagerholm 
tog över Ljuva Hem på Ale 

Torg. Hon fl yttade med sin 
befi ntliga nagelstudio från 
Älvängen till Nödinge och 
skapade Pfagers Ljuva Hem.

– Det har varit oerhört 
inspirerande att få utveckla 
Ales enda livsstilsbutik. Vi 
har kommit en bra bit på 
väg, men det gäller att hela 
tiden ha sinnet öppet för nya 
infl uenser och samtidigt vara 
lyhörd för kundernas önske-
mål. Det är en ständigt pågå-
ende process, säger Pernilla.

Kalaset, som pågick ons-
dag-fredag, blev en succé. 
1-årsdagen fi rades med en 
särskild jubileumskväll som 
lockade ett 70-tal personer. 
Mingel och musikalisk un-
derhållning signerad Mi-
chael Bäck följdes av en 
uppskattad modevisning där 
höstens nyheter presentera-
des.

JONAS ANDERSSON

Pfagers Ljuva Hem på Ale Torg firade 1 år i förra veckan. Jubileumskvällen bjöd på modevisning.

1-årskalas hos
Pfagers Ljuva Hem
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Vandrade för Världens barn
– Utmaningen i Alebacken gav 21 524 kr
ALAFORS. Ale Boxnings-
klubb initiativ att utma-
na alebor och företag 
att bestiga Alebacken 
till förmån för Världens 
barn blev en kassasuccé.

21 524 kronor blev 
resultatet.

– Nästa gång ska vi 
vara ute i lite bättre 
tid. Jag tror aktiviteten 
kan ge betydligt mycket 
mer, säger initiativtaga-
ren Jean Altun.

Ale Boxningsklubb utmana-
de ett antal företag och fi ck 
omedelbar respons. Akzo 
Nobel svarade direkt och 
betalade 10 kronor för var-
je anställd, dock lägst 4500 
kronor, samt 10 kronor för 
varje person över 450 som 
besteg backen. Bland de ut-
manade företagen fanns ock-
så Klädkällaren som skickade 
en patrull uppför backen och 
gav samtidigt ett generöst 
bidrag. Likadant gjorde Ale-
byggen.

– Det är fantastiskt! Hela 
idén var suverän, men det 
kolliderade tyvärr med 
många andra arrangemang, 
säger Inger Örn, samord-
nare för Världens Barn i Ale.

Totalt besteg 130 perso-

ner Alebacken under lörda-
gen. I värmestugan såldes 
det kaffe och fi ka. Intäkterna 
skänktes till insamlingen.

– Det fi nns en stor gene-
rositet i Sverige och när alla 
hjälps åt får det resultat. Jag 
är verkligen stolt, säger Jean 
Altun.

Dennis Ljunggren var 
en av backbestigarna och 
han gladdes över att fl er följt 
efter hans arbetsgivare, Akzo 
Nobels, satsning.

– Nästa gång får vi mark-
nadsföra det tidigare och 
tydligare så kanske fl er ale-
bor också antar utmaningen!

Eldsjälar för Världens barn! Jean Altun, Lars Andrén, Jonatan 
Altun och William Altun samlade in pengar i Alebacken.

BIDRAG

Betydande idrag till utma-
ningen i Alebacken gavs 
av Akzo Nobel, Alebyggen 
och Klädkällaren. Generösa 
bidrag gavs också av alla de 
som besteg backen. Totalt 
gav insamlingen 21 524 kr.

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

Dennis Ljunggren, Akzo Nobel 
besteg Alebacken.
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NÖDINGE. I förra veckan 
bjöd Pfagers Ljuva Hem 
in till 1-årskalas.

Jubileet fi rades i da-
garna tre.

– Vilken fantastisk 
respons, strålar butiks-
innehavaren Pernilla 
Fagerholm.

Det var den 1 oktober i fjol 
som Pernilla Fagerholm 
tog över Ljuva Hem på Ale 

Torg. Hon fl yttade med sin 
befi ntliga nagelstudio från 
Älvängen till Nödinge och 
skapade Pfagers Ljuva Hem.

– Det har varit oerhört 
inspirerande att få utveckla 
Ales enda livsstilsbutik. Vi 
har kommit en bra bit på 
väg, men det gäller att hela 
tiden ha sinnet öppet för nya 
infl uenser och samtidigt vara 
lyhörd för kundernas önske-
mål. Det är en ständigt pågå-
ende process, säger Pernilla.

Kalaset, som pågick ons-
dag-fredag, blev en succé. 
1-årsdagen fi rades med en 
särskild jubileumskväll som 
lockade ett 70-tal personer. 
Mingel och musikalisk un-
derhållning signerad Mi-
chael Bäck följdes av en 
uppskattad modevisning där 
höstens nyheter presentera-
des.
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Vandrade för Världens barn
– Utmaningen i Alebacken gav 21 524 kr
ALAFORS. Ale Boxnings-
klubb initiativ att utma-
na alebor och företag 
att bestiga Alebacken 
till förmån för Världens 
barn blev en kassasuccé.

21 524 kronor blev 
resultatet.

– Nästa gång ska vi 
vara ute i lite bättre 
tid. Jag tror aktiviteten 
kan ge betydligt mycket 
mer, säger initiativtaga-
ren Jean Altun.

Ale Boxningsklubb utmana-
de ett antal företag och fi ck 
omedelbar respons. Akzo 
Nobel svarade direkt och 
betalade 10 kronor för var-
je anställd, dock lägst 4500 
kronor, samt 10 kronor för 
varje person över 450 som 
besteg backen. Bland de ut-
manade företagen fanns ock-
så Klädkällaren som skickade 
en patrull uppför backen och 
gav samtidigt ett generöst 
bidrag. Likadant gjorde Ale-
byggen.

– Det är fantastiskt! Hela 
idén var suverän, men det 
kolliderade tyvärr med 
många andra arrangemang, 
säger Inger Örn, samord-
nare för Världens Barn i Ale.

Totalt besteg 130 perso-

ner Alebacken under lörda-
gen. I värmestugan såldes 
det kaffe och fi ka. Intäkterna 
skänktes till insamlingen.

– Det fi nns en stor gene-
rositet i Sverige och när alla 
hjälps åt får det resultat. Jag 
är verkligen stolt, säger Jean 
Altun.

Dennis Ljunggren var 
en av backbestigarna och 
han gladdes över att fl er följt 
efter hans arbetsgivare, Akzo 
Nobels, satsning.

– Nästa gång får vi mark-
nadsföra det tidigare och 
tydligare så kanske fl er ale-
bor också antar utmaningen!

Eldsjälar för Världens barn! Jean Altun, Lars Andrén, Jonatan 
Altun och William Altun samlade in pengar i Alebacken.

BIDRAG

Betydande idrag till utma-
ningen i Alebacken gavs 
av Akzo Nobel, Alebyggen 
och Klädkällaren. Generösa 
bidrag gavs också av alla de 
som besteg backen. Totalt 
gav insamlingen 21 524 kr.

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

Dennis Ljunggren, Akzo Nobel 
besteg Alebacken.

www.ale.se 
0303-33 00 00

OKT

11
LÖRDAG

AROSENIUSDAGEN  
KL 11.30 Thomas Brolins skulptur till minne  
av Ivar Arosenius invigs vid Älvängens 
resecentrum. 

AROSENIUSDAGEN - FÖR STORA OCH SMÅ!
KL 12-15 Efter invigningen av skulpturen fortsätter 
festligheterna på Repslagarmuseet! Det blir en rolig dag i 
Arosenius anda. Femkamp, tipspromenad och quiz med 
fina priser, gör ditt eget hopprep, skattjakt, ansiktsmålning, 
musik, måla tillsammans med Ivar Arosenius. Lek som förr 
i tiden: Styltgång, jättelabyrintspel, hoppa hage, kasta lina, 
pilkastning, snörlekar, sjömansspel mm. Caféet är öppet och 
grillarna på gården är tända.  
Fri entré!

VERNISSAGE - BEVINGAD
KL 12.30 En utställning av Thomas Brolin på 
Repslagarmuseet. Vi möter konstnären bakom  
skulpturen till Ivar Arosenius minne. Fri entré!

BARNTEATER - SJÖRÖVARRESAN
KL 13.00 Den grammisnominerade gruppen LongKalsong 
bjuder på underfundiga och trallvänliga låtar. I 
Sjörövarresan får vi följa med piraterna Tompa och Mackan 
ut på de sju haven och möta både konstiga och roliga djur. 
Det blir allsång och mycket rörelser. Plats: Teatervinden 
på Repslagarmuseet. Entré 50 kr/person, förköp på Ale 
bibliotek och Repslagarmuseet. Samarr: Repslagarbanan.

Klara dig själv i 72 timmar

 

www.ale.se  
www.krisinformation.se
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Teman för kvällens möte:

Välkomna hälsar
Rose-Marie Fihn, Monica Samuelsson och  
Christer Holgersson

Nödinge
 

Teman för kvällens möte:

Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Pettersson och Maj Holmström

Kulturstipendium 2014

 

Ortsutvecklingsmöten
 

 

Din fallfrukt kan bli biogas

Aktiviteter för företagare 2014

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

 
Måndag-fredag 
 

På gång
Vinnare 2013

15/10 SKATTEVERKET INFORMATION TILL NYA FÖRETAGARE 
   

16/10 ÄLVÄNGENS FÖRETAGARFÖRENING

20/10 BUSINESS LAB NYFÖRETAGARCENTRUM 
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MEDLEMS 
MÖTE

Permobilklubben är till för alla 
som har en Permobil och som 
vill bryta sin isolering och få en 
trevlig gemenskap med andra.  
Risken att insjukna i demens 
minskar med 30-40 procent 
hos äldre personer som sysslar med menings-
fulla aktiviteter eller på annat sätt lever ett 
aktivt liv, visar de senaste årens forskning.

Här talar vi inte om funktionsnedsättningar, utan här 
talar vi om att skapa funktionsförutsättningar som 
vi hoppas skall berika ditt liv med många trevliga 
upplevelser.

Onsdag 22 oktober kl 16.00
på Björkliden i Alafors

Alla nya  
medlemmar är  
välkomna till 

”Bingohallen”

Välkomna!
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 10-19
LÖRDAG 11 OKT KL 10-14

Vi ger konsumentrådgivning  
till dig som bor i Ale kommun.

Har du koll på 
dina rättigheter?

Telefon 031-368 08 00

      Konsument Göteborg
   www.konsumentfragor.goteborg.se

Vi erbjuder även utbildning i
konsumenträtt till skolor, 
företag och föreningar.

ALAFORS. I torsdags hade Ale 
kommun besök av en delega-
tion från Microsoft.

Medverkade på mötet 
gjorde representanter från 
skolan och IT-avdelningen.

Nyheter, såväl hårdvara 
som programvaror, presente-
rades och demonstrerades.

Vid ett möte på kommunhuset i 
Alafors informerade Microsoft om 
höstens nyheter på marknaden. 

– Det är roligt att komma till 
Ale, de har en öppenhet för den 
nya teknologin. Samtidigt är Ale 

kommun ett föredöme vad det gäl-
ler integritetsfrågor, säger Chris-
tofer Österlindh, skolutvecklare 
på Microsoft.

Per-Erik Lundahl är IT-strateg 
och beskriver kommunens arbete 
gällande elevernas integritet.

– Som enda kommun i Västeu-
ropa tog vi initiativ till att bli gran-
skade, så att vi vet att vi följer la-
gen. Vi gjorde det för att vi månar 
om elevernas integritet. Den sista 
delen sändes in till Datainspektio-
nen före sommaren och nu har vi 
fått papper på att allt är helt och 
hållet godkänt för användandet av 
Microsofts molntjänster.

En-til-en-satsningen, som inne-
bär en dator per elev i kommunens 
grundskola, kräver ständig uppda-
tering i form av utbildning, opera-
tivsystem och nya programvaror. 
Ale kommun strävar efter att ligga 
i framkant i samtliga avseenden.

– Framtiden handlar mycket om 
mobilt lärande. Eleverna ska ha 
samma verktyg oavsett om de sitter 
på bussen, hemma eller i skolan. 
På så sätt underlättas vardagen för 
våra barn och ungdomar. Det stäl-
ler krav på rätt utrustning, avslutar 
Maria Stranne, förstelärare med 
ansvar för IKT.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ett disco 
där syftet är att stärka 
gemenskapen bland 
eleverna på nya Da 
Vinciskolan.

Projektet möjliggörs 
tack vare ett bidrag från 
Tvärballa Bankomaten.

– På skolan går cirka 
400 elever och vi hopp-
as att åtminstone 300 
ska komma, säger Ebba 
Nilsson, en av initiativ-
tagarna.

Tove Åström, Moa Eng-
elin, Ronja Ljungström, 
Astrid Johansson, Emelie 
Öberg och Ebba Nilsson i 
klass 7C är elevgruppen som 
kläckte idén om ett disco. 
De skickade in en ansökan 
till Tvärballa Bankomaten, 
som fi ck positivt gehör av 
fritidsgårdsrepresentanter-
na i Ungdomsrådet. 16 400 
kronor får tjejgänget för att 
ro sitt projekt i land.

– Det är det enskilt störs-
ta projektet, men så är det 

också väldigt många ungdo-
mar som initiativet gagnar, 
säger fritidsledare Thomas 
Hermansson, samordnare 
för Ale Fritids öppna verk-
samhet.

Delaktighet
Tvärballa Bankomaten in-
fördes förra året och ladda-
des då med 100 000 kronor, 
pengar sökbara för ungdo-
mar i åldern 13-20 år. Detta 
utgör cirka en tredjedel av 
fritidsgårdsverksamhetens 
budget. I år är siffran för 
Tvärballa Bankomaten 120 
000 kronor.

– Ales öppna ungdom-
sverksamhet har ett nytt 
arbetssätt som syftar till 
delaktighet och infl ytande. 
Ungdomarna är med och 
formar verksamheten på ett 
tydligare sätt än tidigare och 
Tvärballa Bankomaten är en 
av metoderna, säger Thomas 
Hermansson.

I fjol genomfördes 13 
projekt sanktionerade ur 
Tvärballa Bankomaten, hit-

tills i år har 24 ansökningar 
kommit in.

– Ungdomarna har fattat 
grejen och engagemanget 
växer. Alla Tvärballa Ban-
komaten-projekt är kopp-
lade till en fritidsgård och 
dess ansvariga ledare. Det 
är emellertid ungdomarna 
själva som ansvarar för pla-
nering, beställningar och så 
vidare. På så sätt ger vi dem 
en lärdom i processen vilket 
i sin tur innebär en kvalitets-
höjning av verksamheten, 
säger Hermansson.

Discot på Da Vincisko-
lan kommer att äga rum 
fredagen den 7 november. 
Arrangörskommittén håller 
som bäst på med förberedel-
serna.

– Vi har bestämt oss för 
att hålla till på röda och gula 
torget. Det blir fri entré och 
det är endast elever på Da 
Vinciskolan som får komma. 
Vi vill stärka banden mellan 
elever från före detta Him-
laskolan och Kyrkbyskolan 
som sammanförts i nya klass-

konstellationer, säger Astrid 
Johansson.

Som discjockey har man 
anlitat Daniel Anders-
son och utöver musik ska 
det ordnas kringaktiviteter 
i form av bland annat su-
mobrottning och mekanisk 
tjur. Servering med diverse 
godsaker och dricka sörjer 
tjejerna också för.

– Vi ska trycka upp affi -
scher och även göra reklam 
för arrangemanget på sko-
lans tv-apparater. Tanken 
är också att gå runt i klass-
rummen med information, 
berättar Emelie Öberg.

300 besökare kräver en 
hel del personal, hur löser 
ni det?

– Fritidspersonal och en 

hel del föräldrar har lovat att 
ställa upp som vakter. Det 
känns tryggt, avslutar Ebba 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Per Erik Lundahl, IT-strateg, Heléne Chmelnik, systemansvarig IT-avdelningen, 
Maria Stranne, förstelärare, Anne Li Dale, specialpedagog utvecklingsenheten, 
Joakim Nyås, kundansvarig Microsoft, Christofer Österlindh, skolutvecklar Mi-
crosoft, och Kevin Golestan, lösningsspecialist Microsoft.

– Säkerheten har högsta prioritet
Mobilt lärande i skolan
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Disco på Da Vinciskolan
– Bidrag kommer från Tvärballa Bankomaten

Ronja Ljungström, Moa Engelin, Ebba Nilsson, Tove Åström, 
Astrid Johansson och Emelie Öberg planerar för ett disco på Da 
Vinciskolan i Nödinge fredagen den 7 november. Arrangörsgrup-
pen har beviljats ett bidrag från Tvärballa Bankomaten på 16 
400 kronor. 

Thomas Hermansson, sam-
ordnare för Ale Fritids öppna 
verksamhet.
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MEDLEMS 
MÖTE

Permobilklubben är till för alla 
som har en Permobil och som 
vill bryta sin isolering och få en 
trevlig gemenskap med andra.  
Risken att insjukna i demens 
minskar med 30-40 procent 
hos äldre personer som sysslar med menings-
fulla aktiviteter eller på annat sätt lever ett 
aktivt liv, visar de senaste årens forskning.

Här talar vi inte om funktionsnedsättningar, utan här 
talar vi om att skapa funktionsförutsättningar som 
vi hoppas skall berika ditt liv med många trevliga 
upplevelser.

Onsdag 22 oktober kl 16.00
på Björkliden i Alafors

Alla nya  
medlemmar är  
välkomna till 

”Bingohallen”

Välkomna!
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 10-19
LÖRDAG 11 OKT KL 10-14

Vi ger konsumentrådgivning  
till dig som bor i Ale kommun.

Har du koll på 
dina rättigheter?

Telefon 031-368 08 00

      Konsument Göteborg
   www.konsumentfragor.goteborg.se

Vi erbjuder även utbildning i
konsumenträtt till skolor, 
företag och föreningar.

ALAFORS. I torsdags hade Ale 
kommun besök av en delega-
tion från Microsoft.

Medverkade på mötet 
gjorde representanter från 
skolan och IT-avdelningen.

Nyheter, såväl hårdvara 
som programvaror, presente-
rades och demonstrerades.

Vid ett möte på kommunhuset i 
Alafors informerade Microsoft om 
höstens nyheter på marknaden. 

– Det är roligt att komma till 
Ale, de har en öppenhet för den 
nya teknologin. Samtidigt är Ale 

kommun ett föredöme vad det gäl-
ler integritetsfrågor, säger Chris-
tofer Österlindh, skolutvecklare 
på Microsoft.

Per-Erik Lundahl är IT-strateg 
och beskriver kommunens arbete 
gällande elevernas integritet.

– Som enda kommun i Västeu-
ropa tog vi initiativ till att bli gran-
skade, så att vi vet att vi följer la-
gen. Vi gjorde det för att vi månar 
om elevernas integritet. Den sista 
delen sändes in till Datainspektio-
nen före sommaren och nu har vi 
fått papper på att allt är helt och 
hållet godkänt för användandet av 
Microsofts molntjänster.

En-til-en-satsningen, som inne-
bär en dator per elev i kommunens 
grundskola, kräver ständig uppda-
tering i form av utbildning, opera-
tivsystem och nya programvaror. 
Ale kommun strävar efter att ligga 
i framkant i samtliga avseenden.

– Framtiden handlar mycket om 
mobilt lärande. Eleverna ska ha 
samma verktyg oavsett om de sitter 
på bussen, hemma eller i skolan. 
På så sätt underlättas vardagen för 
våra barn och ungdomar. Det stäl-
ler krav på rätt utrustning, avslutar 
Maria Stranne, förstelärare med 
ansvar för IKT.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ett disco 
där syftet är att stärka 
gemenskapen bland 
eleverna på nya Da 
Vinciskolan.

Projektet möjliggörs 
tack vare ett bidrag från 
Tvärballa Bankomaten.

– På skolan går cirka 
400 elever och vi hopp-
as att åtminstone 300 
ska komma, säger Ebba 
Nilsson, en av initiativ-
tagarna.

Tove Åström, Moa Eng-
elin, Ronja Ljungström, 
Astrid Johansson, Emelie 
Öberg och Ebba Nilsson i 
klass 7C är elevgruppen som 
kläckte idén om ett disco. 
De skickade in en ansökan 
till Tvärballa Bankomaten, 
som fi ck positivt gehör av 
fritidsgårdsrepresentanter-
na i Ungdomsrådet. 16 400 
kronor får tjejgänget för att 
ro sitt projekt i land.

– Det är det enskilt störs-
ta projektet, men så är det 

också väldigt många ungdo-
mar som initiativet gagnar, 
säger fritidsledare Thomas 
Hermansson, samordnare 
för Ale Fritids öppna verk-
samhet.

Delaktighet
Tvärballa Bankomaten in-
fördes förra året och ladda-
des då med 100 000 kronor, 
pengar sökbara för ungdo-
mar i åldern 13-20 år. Detta 
utgör cirka en tredjedel av 
fritidsgårdsverksamhetens 
budget. I år är siffran för 
Tvärballa Bankomaten 120 
000 kronor.

– Ales öppna ungdom-
sverksamhet har ett nytt 
arbetssätt som syftar till 
delaktighet och infl ytande. 
Ungdomarna är med och 
formar verksamheten på ett 
tydligare sätt än tidigare och 
Tvärballa Bankomaten är en 
av metoderna, säger Thomas 
Hermansson.

I fjol genomfördes 13 
projekt sanktionerade ur 
Tvärballa Bankomaten, hit-

tills i år har 24 ansökningar 
kommit in.

– Ungdomarna har fattat 
grejen och engagemanget 
växer. Alla Tvärballa Ban-
komaten-projekt är kopp-
lade till en fritidsgård och 
dess ansvariga ledare. Det 
är emellertid ungdomarna 
själva som ansvarar för pla-
nering, beställningar och så 
vidare. På så sätt ger vi dem 
en lärdom i processen vilket 
i sin tur innebär en kvalitets-
höjning av verksamheten, 
säger Hermansson.

Discot på Da Vincisko-
lan kommer att äga rum 
fredagen den 7 november. 
Arrangörskommittén håller 
som bäst på med förberedel-
serna.

– Vi har bestämt oss för 
att hålla till på röda och gula 
torget. Det blir fri entré och 
det är endast elever på Da 
Vinciskolan som får komma. 
Vi vill stärka banden mellan 
elever från före detta Him-
laskolan och Kyrkbyskolan 
som sammanförts i nya klass-

konstellationer, säger Astrid 
Johansson.

Som discjockey har man 
anlitat Daniel Anders-
son och utöver musik ska 
det ordnas kringaktiviteter 
i form av bland annat su-
mobrottning och mekanisk 
tjur. Servering med diverse 
godsaker och dricka sörjer 
tjejerna också för.

– Vi ska trycka upp affi -
scher och även göra reklam 
för arrangemanget på sko-
lans tv-apparater. Tanken 
är också att gå runt i klass-
rummen med information, 
berättar Emelie Öberg.

300 besökare kräver en 
hel del personal, hur löser 
ni det?

– Fritidspersonal och en 

hel del föräldrar har lovat att 
ställa upp som vakter. Det 
känns tryggt, avslutar Ebba 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Per Erik Lundahl, IT-strateg, Heléne Chmelnik, systemansvarig IT-avdelningen, 
Maria Stranne, förstelärare, Anne Li Dale, specialpedagog utvecklingsenheten, 
Joakim Nyås, kundansvarig Microsoft, Christofer Österlindh, skolutvecklar Mi-
crosoft, och Kevin Golestan, lösningsspecialist Microsoft.

– Säkerheten har högsta prioritet
Mobilt lärande i skolan
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Disco på Da Vinciskolan
– Bidrag kommer från Tvärballa Bankomaten

Ronja Ljungström, Moa Engelin, Ebba Nilsson, Tove Åström, 
Astrid Johansson och Emelie Öberg planerar för ett disco på Da 
Vinciskolan i Nödinge fredagen den 7 november. Arrangörsgrup-
pen har beviljats ett bidrag från Tvärballa Bankomaten på 16 
400 kronor. 

Thomas Hermansson, sam-
ordnare för Ale Fritids öppna 
verksamhet.
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ÄLVÄNGEN. En interak-
tiv klassrumsföreställ-
ning om främlingsfi ent-
lighet och tolerans.

”Kameleonten” fi ck 
ett slut som den aldrig 
tidigare fått.

– Det är det som är 
själva poängen med en 
interaktiv föreställning 
där ni deltar. Man vet 
aldrig hur den ska sluta, 
förklarade skådespe-
larna.

I torsdags fi ck eleverna i års-
kurs 7 besök av Tage Granit 
som spelar barnteater och 
vuxenteater med samtalsme-
todik och dramatisering av 
svåra samtal.

– Du är så feg. Vet du det? 
Precis som alla svennar. Ni 

är så fega och skriver en mas-
sa skit på nätet men du vågar 
inte ens se mig i ögonen. 

– Du då? Du tror att du 
är så bra och vet och kan allt 
men du vet inte ett skit. Du 
vet ingenting om mig. Inte 
ett jävla skit. 

Nazira och Tobias möts 
utanför rektorns rum. De 
går i samma klass, bor i sam-
ma område och växer upp i 
samma samhälle men deras 
verkligheter är vitt skilda åt. 
Nazira är andra generatio-
nens invandrare som hög-
ljutt protesterar mot känslan 
av att behöva vara dubbelt så 
bra som alla andra för att bli 
accepterad. Tobias gör sitt 
bästa för att leva upp till rol-
len ”hopplöst strulig kille” 
som han fi ck redan i försko-
lan.

En dryg halvtimme in 
i föreställningen involve-
ras eleverna i den fortsatta 
händelseutvecklingen. Na-
zira och Tobias ska göra ett 
grupparbete tillsammans, 
men hur ska de lyckas lösa 
upp spänningarna som fi nns 
mellan dem? Publiken blir 
delaktig genom att uttrycka 
sina tankar och funderingar.

”Kameleonten” belyser 
hatet som växer hos de som 
hamnar på efterkälken och 
om frustrationen hos de som 
aldrig, hur hårt de än käm-
par, blir fullgoda medborg-
are. Men Kameleonten är 
framförallt en föreställning 
om förlåtelse, tolerans och 
konsten att se bortom det 
självklara. 

JONAS ANDERSSON

Klassrumsteatern ”Kameleonten” gästade Aroseniusskolan i torsdags.

– Interaktiv teater gästade Aroseniusskolan

Föreställning om
förlåtelse och tolerans
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Vi på NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner sam-
arbetar för att ditt företag ska bli starkt och framgångsrikt. 

Tillsammans erbjuder vi rådgivning, starta eget-utbildning, 

mentorprogram samt lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Läs mer på almi.se/vast och nyforetagarcentrum.se/vast

Behöver du låna
250 000 kronor?

Almi Västs uppdrag är att skapa möjligheter för regionens entre-

prenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar 

vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag.

I samarbete med:

Öppet alla andra dagar 7-23 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom  

eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! 
På elljusspåret, Dammekärr Nödinge

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.

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!

Tisdagarna: 7 oktober • 14 oktober • 21 oktober 

28 oktober •  4 november •  11 november

2014

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

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

Din lokala 

husleverantör 

sedan 1947

Tomter och Markområden 
Vi köper eller samarbetar med er markägare. 
Vi utför och driver alla myndighetshandlingar åt er.
Allt från förhandsbesked, avstyckning, bygglov, 
köpehandlingar och försäljning med stark 
marknadsföring i samarbete med

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 30 september
Inbrott i Nol
Anmälaren uppger att någon 
har tagit sig in på Nol Tek-
nikpark genom att bryta upp 
ett fönster på markplan. Inne 
i byggnaden har gärnings-
männen brutit upp en dörr 
in till ETC. Vad som tillgripits 
är oklart.

Onsdag 1 oktober
Narkotikabrott
En patrull stoppar en bil i 
Nödinge. I bilen finns en 
förare samt en passagerare. 
Vid kontroll av passageraren 
uppstår misstanke om narko-
tikabrott. 

Fredag 3 oktober
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Älvängen. 
Ett kassaskåp bryts upp, 
smycken och klockor till-
grips. Spaningstips finns i 
ärendet.

Söndag 5 oktober
Saxar tillgripna
Inbrott på en frisersalong i 
Nol. Saxar och diverse annat 
gods tillgrips.

Polisen stoppar en bil i 
Bohus. Två personer miss-
tänks för narkotikabrott.

ALE. Vad gör du om 
samhällets service slu-
tar att fungera?

”72 timmar” heter den 
informationssatsning 
som syftar till att höja 
medborgarnas krisbe-
redskap.

Ale kommun ger ut en 
folder med tips om hur 
man klarar sig själv i tre 
dygn.

Vad gör du om du blir utan 
ström, utan värme i tre 
dygn? Informationssatsning-
en 72 timmar, som Civilför-
svarsförbundet tagit fram, 
vill få landets medborgare 
att tänka till.

– Göteborgs Stad kam-
panjar under vecka 41-42 och 
då valde vi i Ale kommun att 
också lyfta fram budskapet i 
konceptet 72 timmar. Det är 
många alebor som pendlar 
till Göteborg och då drar vi 
nytta av den marknadsföring 
som kommer att ske där, sä-
ger Håkan Spång adminis-
trativ chef i Ale kommun.

En folder distribueras 
till samtliga hushåll den här 
veckan. Rubriken lyder: Så 
här klarar du dig i tre dygn – 
förbered dig.

– Vi har samlat nödvändig 
information och nyttiga te-
lefonnummer. Vår förhopp-

ning är att kommuninvånar-
na ska spara foldern på ett 
lämpligt ställe, säger Håkan 
Spång.

Krislåda
Vid kriser fi nns en risk att 
människor får klara sig utan 
till exempel värme, belys-
ning, vatten och mycket an-

nat. De fl esta av oss kan klara 
det om vi tänker efter före.

– Det egna ansvaret inne-
bär att du ska vara förberedd 
på att kunna hantera en svår 
situation och klara de ome-
delbara behov som kan upp-
stå, säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

– Om de fl esta av oss kla-
rar de första akuta dygnen 
underlättar det för de mest 
nödställda. Vi rekommen-
derar alla hushåll att ha en 
så kallad krislåda hemma. I 
lådan bör det fi nnas vatten-
fl aska, mat som klarar rums-
temperatur, ljus, tändstickor, 
fi cklampa, batterier, varma 
fi ltar med mera, säger Lotti.

Informationssatsningen 
72 timmar uppmanar invå-

narna att refl ektera över si-
tuationen i hemmet om en 
kris skulle uppstå.

– Vi lever ”just in time” 
med affärer som är öppna i 
stort sett dygnet runt. Vi har 
alla tänkbara bekvämligheter 
varför vi lite till mans behö-
ver fundera på hur vardagen 
skulle te sig om någon sam-
hällsfunktion skulle havere-
ra, säger Håkan Spång.

– Oftast är beredskapen 
bäst på landsbygden och 
hos den äldre generationen. 
Nutidsmänniskan, om vi ska 
kalla den så, är inte lika väl 
rustade för en katastrof eller 
en mindre kris, avslutar Hå-
kan Spång.

JONAS ANDERSSON

Lotti Klug och Håkan Spång på Ale kommun är ansvariga för den folder, ”72 timmar – Klara dig 
själv i tre dygn” som distribueras till samtliga hushåll den här veckan.

– Samlad information vid en krissituation
Klara dig själv i tre dygn
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Hela 46 medlemmar vand-
rade i Älvängen i strålande 
höstväder. Vi överträffade 
därmed det gamla rekordet 
som var 42. Vi startade i 
Nordmarken där Ann-Ma-
rie Carlsson och Ann-Ma-
rie Meuller berättade om 
trakten. Här är vildsvinen 
ett stort problem och vi såg 
spår efter dem.

Vi gick först till Skön-
ningared och använde då 
delvis den fi na ridstigen. 
Sedan gick vi upp och fi kade 
i solen vid en äng i närheten 
av Ormaberget. Detta är 
även känt som punkt 115, 
där OK Alehof bildades för 
69 år sedan. Väl tillbaka 
konstaterade vi att vi hade 
vandrat 6,5 km De båda 
Ann-Mariorna och Tage 
Svensson fi ck välförtjänta 
applåder för en mycket 
trevlig vandring.

Denna veckas vand-
ring går runt Mölnesjön i 
Rannebergen.Terrängen är 
ganska lättgången. Den 14 
oktober arrangerar Nödinge 
kontaktkommitté månads-
träff i Nödinge församlings-
hem. Gösta Mårdborg visar 
bilder och kåserar.

Den 8 november arrang-
eras teaterresa med tåg till 
Säffl e där vi ser Skönheten 
och odjuret. Den 26-28 
november besöker vi jul-
marknaden i Rostock. Den 
3 december är det dags för 
Vara konserthus och julkon-
sert med Sanna Nielsen.

Lennart Mattsson

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 21 oktober är första sammanträdet med nyvalda regionfullmäktige i  
Vänersborg. Under sammanträdet kommer val av regionfullmäktiges presidium,  
regionstyrelse, arvodesberedning samt valberedning att ske.

Tid:  Tisdagen den 21 oktober kl. 09.30

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. 

Birgitta Adolfsson

Ålderspresident

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.

Nytt rekord för SPF 
Alebygdens vandringar

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
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RONDEN
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Kapellvägen 3, Älvängen

JULBORDS- 
CATERING!

Det går även att boka våra 
lokaler i Älvängen för sällskap 

FÖR MER INFORMATION

Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
jultallrikar

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

www.miascatering.se

Vi hjälper dig med
jul- och nyårsmaten!

Tel: 0701-44 35 31 • henrikdaniel.se

Ring och prata catering med oss!

Traditionellt svenskt julbord med
vällagade rätter min 40 personer

Jultallrik med fantasi
och lekfullhet från 139:-

Nyårspaket 3 rätter
Färdigt att värma hemma!

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21,  
FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

DAGS ATT BOKA  
SVENSKT  

JULBORD!
VARMA OCH KALLA RÄTTER.

DESSUTOM ERBJUDER VI OCKSÅ  
MONGOLISK  

BARBEQUEBUFFÉ!

Start fredag 21 november!
(Specialboka övriga tider)

FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG

RING OCH BOKA PLATS! 0303-74 62 08

MR  JohanssonsRESTAURANG

Upplev

Traditionellt 
julbord
    i traditionell miljö!

395kr

Endast

/person

Boka  
bord  
i tid!

Jonas:  
0734-04 04 79

Michael: 
0706-98 00 32

Göteborgsvägen 99•Surte•031-98 15 17Göteborgsvägen 99•Surte•031-98 15 17

Begränsat  

antal platser!

Boka i tid!

KLASSISKT SVENSKT 

JULBORD
395:-
Fredag 5 dec kl 19
Lördag 6 dec kl 15-18, 
andra sittningen kl 19

Fredag 12 dec kl 19
Lördag 13 dec kl 15-18, 
andra sittningen kl 19
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NOL. Inget är omöjligt!
Det var budskapet 

som deltagarna till 
onsdagens föreläsning i 
Nols Företagscenter fi ck 
med sig.

– Sätt upp små mål 
som ni själva kan kont-
rollera, betonade Britta 
Terling från Movement 
AB.

Ett 25-tal personer, mer-
parten arbetssökande, fanns 
i publiken för att lyssna till 
Britta Terling och hennes 
föredrag om hur din hjärna 
påverkar och kan påverkas av 
dig själv.

Det var en energifylld fö-
reläsare som under en timme 
lät publiken ta del av hennes 

tankar och idéer kring för-
ståelsen om hur hjärnan re-
agerar och hur du använder 
kunskap på ett smart sätt.

– Jag är ingen hjärnfors-
kare och heller ingen psy-
kiatriker. Jag har bara ett 
speciellt intresse för varför 
vi människor fungerar som 
vi gör. Vad kan jag göra åt 
mina egna hjärnspöken, som 
gör att jag fastnar och inte 
kommer vidare? Jag har läst 
mycket om detta fenomen 
och tycker det är oerhört in-
tressant, sade Britta när hon 
hälsade välkommen.

Åhörarna fi ck sedan redo-
göra för sina förväntningar 
inför föreläsningen och vad 
de relaterade till när bilden 
på hjärnan dök upp.

– Bekant, intressant och 
läkarmottagning var kom-

mentarer som hördes i loka-
len.

Britta Terling ville få pu-
bliken att förstå att känslor 
ibland lurar oss.

– Vi ska lyssna och lita på 
oss själva.

Att inte välja bort utan att 
välja till, och att inlärt bete-
ende också kan bli utlärt lät 
Britta Terling förklara.

Dialogen med besökarna 
gav föreläsning dynamik och 
kraft. En timme försvann 
fort.

– Ni är välkomna tillbaka 
onsdagen den 3 december 
då vi kommer att hålla en ny 
föreläsning i Nols Företags-
center och en fortsättning 
på temat ”Inget är omöjligt 
– hur vi kan påverka och på-
verkas av hjärnan”.

JONAS ANDERSSON

Britta Terling från Movement AB föreläste i Nols Företagscenter om hur hjärnan fungerar och 
varför vi människor agerar som vi gör i olika situationer.  

– Föreläsning i Nols Företagscenter

”Lyssna och lita på er själva”
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Välplanerat med  
inglasat uterum!

Välkommen till denna otroligt välplanerade villa - perfekt för den större familjen med 
krav på utrymmen. Villan byggdes 2004 och har fyra stycken rejäla sovrum, inglasat 

55 kvm. Ett tillfälle för barnfamiljen - välkommen på visning!  164 kvm.

Perfekt för barnfamiljen!

Välkomna till denna gedigna tegelvilla i klassisk 

för barnfamiljen. Huset är välskött men lämnar ändå utrymme för dig som vill sätta din 
egen prägel på boendet. Fristående garage och trivsamt tomt. Välkommen på visning! 
133+65 kvm.

Pris 2.595.000:- som utgångspris.
Visas 16/10. Kalvhagevägen 10.

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

Pris 1.200.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. Solgatan 22.

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

Lilla
 Edet

Lilla
 Edet

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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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

FÄRSK LAXFILÉ

69

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

/KG5990
SVENSK

NÖTFÄRS

NYKOKTA HAVSKRÄFTOR

109:-
/KG

/KG
90

FRÅN DELIKATESSEN

2990
/ST

GRILLAD  
KYCKLING

790
/HG

VÅR EGEN 
POTATISSALLAD

BUDAPESTLÄNGD

/ST59:-

Max 1 sida/kund

Max 1 st/kund

SIRAPSLIMPA

/ST10:-

10 /ST

LJUNG

:-

4 FÖR 

89:-

VIA COMFORT  
FLÄCKBORTTAGNINGSMEDEL
TVÄTTMEDEL, SKÖLJMEDEL  

EDAMEROST

3990
/KG

23% fetthalt

PLOCKA DIN  
EGEN LUNCHMAT

10/HG
90
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KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER

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

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 2 november 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

Köp Mix skjutdörrar 

och få vårt populära 

lyxpaket innehållande 

mjukstängare och 

LED-belysning på köpet, 

värde upp till

2.175:-

* Köp till gavelsida 695:-

Soft vit 3 dörrar, 2380 mm Pure black 2 dörrar, 1400 mm

Silverspegel 4 dörrar, 2800 mm

5.995:-
7.795:- 4.695:-*

5.995:--

7.495:-*
9.595:-*

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

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)

ALVHEM. Många kilome-
ter ridväg har det blivit.

Senast i raden är 
sträckan Grönnäs-Alv-
hem.

– Nu har vi satt tillfäl-
ligt stopp, men målsätt-
ningen är att projektet 
ska fortsätta, säger 
Peter Tifelt ordförande i 
föreningen Säkra Ridvä-
gar i Ale.

Säkra Ridvägar i Ale starta-
des under våren 2010. Syftet 
med föreningen är att skapa 
en trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i kom-
munen. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
kompletterande ridslingor 
skilda från trafik.

– Vi såg möjligheter ge-
nom Leader Göta Älv att 
skapa något riktigt bra i Ale 
kommun. Vi sökte och fick 
bidrag. Efter ett möte med 
politikerna presenterade vi 
våra idéer för allmänheten på 
ett möte i Älvängens Folkets 
Hus vid årsskiftet 2010/11. 
Intresset var enormt och vi 
beslutade att bilda en inte-
rimsstyrelse att företräda 
föreningen, berättar Peter 
Tifelt.

Mycket har hänt sedan 
dess, vackra visioner har ock-
så blivit verklighet.

– När vi kom in i bild-
en fanns redan ett påbör-
jat kommunprojekt om en 
ridled från Jennylund och 

norrut. Vi tog över ärendet. 
Det fördes en ständig dialog 
med ansvariga politiker och 
tjänstemän. Samarbetet med 
Ale kommun har varit suve-
ränt från första stund, ingen 
nämnd och ingen glömd, sä-
ger Tifelt.

Nu går det att på hästryg-
gen ta sig från Bohus till Alv-
hem, via golfbanan och bort 

mot kommungränsen i Lilla 
Edets kommun. Dock är inte 
alla sträckor sammankoppla-
de, men avses att bli det på 
sikt. Tankar finns också om 
att förse ridleden med ännu 
fler slingor.

– En annan ambition 
som vi har är att Lilla Edets 
kommun också ska hoppa 
på tåget, så att vi kan binda 

samman ridleder över kom-
mungränsen.

– Kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) och 
tjänstemän från Lilla Edets 
kommun har varit på stu-
diebesök. De fick ett positivt 
intryck, sedan återstår att se 
vad som händer, säger Tifelt.

De anlagda ridlederna i 
Ale uppskattas inte bara av 

hästägarna utan används lika 
flitigt av fotgängare. Paral-
lellt används delar av Säkra 
ridvägar i Ale även som pil-
grimsled.

– Folk är lyriska! Säkra 
ridvägar är både ett infra-
strukturs- och folkhälsopro-
jekt. Det är hälsoyoga för 
alla hästar, ryttare och fot-
gängare som ges möjlighet 

att ta sig fram i vårt vackra 
landskap. Vi har en fantas-
tisk natur och det är själv-
klart något att lyfta fram ur 
turisthänseende, säger Peter 
Tifelt.

Längs hela sträckan finns 
markeringstavlor med in-
struktioner om vilka regler 
som gäller för Säkra ridvä-
gar.

– Det handlar om ömsesi-
dig respekt och det framgår 
klart och tydligt på de skyltar 
som sitter uppe.

Vad har varit den 
största framgångsfaktorn i 
projektet?

– Det är att vi lyssnar och 
respekterar var och en av 
fastighetsägarna. Vi påskyn-
dar inte processen utan vill 
skapa en delaktighet i pro-
jektet. Ta Ale Golfklubb som 
det senaste exemplet där vi 
har upplevt ett strålande 
samarbete.

Säkra Ridvägar i Ale har 
ett kontor i Nols Företags-
center och där kommer re-
presentanter från föreningen 
att finnas varje onsdagskväll 
för att svara på allmänhetens 
frågor.

– Vi har idéer om hur vi 
vill gå vidare med projek-
tet och tar gärna emot syn-
punkter från aleborna. Har 
du några företagsidéer med 
koppling till Säkra ridvägar 
så hör mer än gärna av dig 
till oss, avslutar Peter Tifelt.

JONAS ANDERSSON

Paus i arbetet för Säkra Ridvägar

Peter Tifelt, ordförande i föreningen Säkra Ridvägar i Ale. Nyligen färdigställdes den sista delen av Säkra ridvägar från Grönnäs till 
Alvhem.
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter

-

Tomtvisning:  
Kontakt:

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus

Exempel månadskostnad:
 

Vi     nya drömhem i Ale!

våren 2015!

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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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Stort sortiment av fina gravkransar, 
dekorationer, lyktor och gravljus

Brett utbud av oljeprodukter och oljefilter

Nu är det dags att tänka på småfåglarna

Höstgödsla trädgården
Algomin  

10kg 220:-

Objudna gäster?
Vi har råttgift, 

musfällor och burar

      Solrosfrö strimmigt 15kg 180:-
Vildfågelfrö egen blandn 22kg 279:-

Talgbollar i hink 50 st 80:-
Jordnötter 3kg 75:-

Fågelmatare i olika storlekar och utförande

Sågkedjeolja 

25:50 /lit

Tanka direkt från pump
Miljöbensin  
2-takt    20:50 /lit

Lösvikt
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Senast i raden är 
sträckan Grönnäs-Alv-
hem.

– Nu har vi satt tillfäl-
ligt stopp, men målsätt-
ningen är att projektet 
ska fortsätta, säger 
Peter Tifelt ordförande i 
föreningen Säkra Ridvä-
gar i Ale.

Säkra Ridvägar i Ale starta-
des under våren 2010. Syftet 
med föreningen är att skapa 
en trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i kom-
munen. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
kompletterande ridslingor 
skilda från trafik.

– Vi såg möjligheter ge-
nom Leader Göta Älv att 
skapa något riktigt bra i Ale 
kommun. Vi sökte och fick 
bidrag. Efter ett möte med 
politikerna presenterade vi 
våra idéer för allmänheten på 
ett möte i Älvängens Folkets 
Hus vid årsskiftet 2010/11. 
Intresset var enormt och vi 
beslutade att bilda en inte-
rimsstyrelse att företräda 
föreningen, berättar Peter 
Tifelt.

Mycket har hänt sedan 
dess, vackra visioner har ock-
så blivit verklighet.

– När vi kom in i bild-
en fanns redan ett påbör-
jat kommunprojekt om en 
ridled från Jennylund och 

norrut. Vi tog över ärendet. 
Det fördes en ständig dialog 
med ansvariga politiker och 
tjänstemän. Samarbetet med 
Ale kommun har varit suve-
ränt från första stund, ingen 
nämnd och ingen glömd, sä-
ger Tifelt.

Nu går det att på hästryg-
gen ta sig från Bohus till Alv-
hem, via golfbanan och bort 

mot kommungränsen i Lilla 
Edets kommun. Dock är inte 
alla sträckor sammankoppla-
de, men avses att bli det på 
sikt. Tankar finns också om 
att förse ridleden med ännu 
fler slingor.

– En annan ambition 
som vi har är att Lilla Edets 
kommun också ska hoppa 
på tåget, så att vi kan binda 

samman ridleder över kom-
mungränsen.

– Kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) och 
tjänstemän från Lilla Edets 
kommun har varit på stu-
diebesök. De fick ett positivt 
intryck, sedan återstår att se 
vad som händer, säger Tifelt.

De anlagda ridlederna i 
Ale uppskattas inte bara av 

hästägarna utan används lika 
flitigt av fotgängare. Paral-
lellt används delar av Säkra 
ridvägar i Ale även som pil-
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strukturs- och folkhälsopro-
jekt. Det är hälsoyoga för 
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gängare som ges möjlighet 
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landskap. Vi har en fantas-
tisk natur och det är själv-
klart något att lyfta fram ur 
turisthänseende, säger Peter 
Tifelt.

Längs hela sträckan finns 
markeringstavlor med in-
struktioner om vilka regler 
som gäller för Säkra ridvä-
gar.

– Det handlar om ömsesi-
dig respekt och det framgår 
klart och tydligt på de skyltar 
som sitter uppe.

Vad har varit den 
största framgångsfaktorn i 
projektet?

– Det är att vi lyssnar och 
respekterar var och en av 
fastighetsägarna. Vi påskyn-
dar inte processen utan vill 
skapa en delaktighet i pro-
jektet. Ta Ale Golfklubb som 
det senaste exemplet där vi 
har upplevt ett strålande 
samarbete.

Säkra Ridvägar i Ale har 
ett kontor i Nols Företags-
center och där kommer re-
presentanter från föreningen 
att finnas varje onsdagskväll 
för att svara på allmänhetens 
frågor.

– Vi har idéer om hur vi 
vill gå vidare med projek-
tet och tar gärna emot syn-
punkter från aleborna. Har 
du några företagsidéer med 
koppling till Säkra ridvägar 
så hör mer än gärna av dig 
till oss, avslutar Peter Tifelt.

JONAS ANDERSSON

Paus i arbetet för Säkra Ridvägar

Peter Tifelt, ordförande i föreningen Säkra Ridvägar i Ale. Nyligen färdigställdes den sista delen av Säkra ridvägar från Grönnäs till 
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Monaco är ett litet sa-
gorike som förknippas 
med sitt kasino och sin 
rikedom. 

På gatorna står mil-
jonbilarna parkerade 
nästan på varandra och 
i hamnen ligger lyxjak-
terna på rad. 

Att provköra nya 
Opel Cascada här är 
rena vansinnet, men 
det fi nns naturligtvis en 
poäng. 

Lyckas vår guldfärga-
de cabriolet dra till sig 
uppmärksamhet från de 
luttrade monegaskerna 
så kan tillverkaren pus-
ta ut och till vår hjälp 
har vi vår alldeles egna 
”betjänt”.      

Cascada betyder vattenfall 
på spanska och vi hoppas in-
nerligt att slippa något vatten 
då vi cabbat ner och kör från 
Nice till Monte Carlo. Med-
an vi styr ut från fl ygplatsen 
jobbar elmotorn med att fälla 
ner tygsuffl etten som lägger 
sig till rätta snyggt och pryd-
ligt bakom baksätet. Proce-
duren tar sjutton sekunder 
och kan göras i farter upp till 
50 km/h. Det här går ju som 
ett rinnande vatten, Opel. 

Det är inte alla cabbar som 
är lika snygga med suffl etten 
uppe som nere, men det är 
Opel Cascada. Okej, karos-
ser med två dörrar är snyggt 
men det fi nns även nackdelar. 

Ett är att ta sig in i baksätet 
då suffl etten är uppe och ett 
annat är att få tag i det främre 
säkerhetsbältet eftersom dör-
rarna är extremt långa. 

Men det är här vår alldeles 
egna ”betjänt” kommer in i 
bil(d)en. Det är nämligen en 
smart arm som automatiskt 
sträcks fram och gör det le-
kande lätt att greppa bältet. 
Inredningen är smakfull med 
välskulpterade framsäten och 
en elegant instrumentpanel 
som övergår i lika eleganta 
dörrsidor. 

Du väljer själv mellan tyg 
eller en snygg skinnklädsel 
som levereras med värme och 
svalkande ventilation. Bara 
för att det är en cabriolet 
så betyder det inte att Opel 
Cascada är opraktisk. Baksä-
tet huserar två resenärer och 
med suffl etten uppe fi nns 
plats för 350 liter bagage eller 
280 då taket är nere. 

På vägen är Opel Cascada 
en njutning och det är inget 
fl ex i karossen. Under huven 
erbjuds tre bensinmotorer 
där vi provkört turbofyran på 
170 hästkrafter. Det här är en 
helt ny motor som begåvats 
med overboost-funktion eller 
överladdning på svenska. 

Normalt sett levererar 
bensinaren 260 Newtonme-
ter, men vid acceleration så 
får man tillgång till ytterliga-
re 20 och därmed rullar noll 
till hundra på 9,6 sekunder 
samtidigt som toppfarten är 
222. 

Trots detta lämpar sig 

nya Opel Cascada bäst att 
framföras njutningsfullt med 
taket öppet och solglasögo-
nen vilandes på nästippen. 
Nu undrar säkert många vad 
härligheten kostar? Grund-
priset för Opel Cascada är 
295 900 kronor och då får 
du en cabriolet som faktiskt 
lyckas dra till sig nyfi kna 
blickar även i Monaco. 

Vi fotar nere i hamnen 
med strålande utsikt över 
hela furstendömet och lå-
ter Frank Sinatra sjunga ut 
genom högtalarna. ”If i can 
make it there i´ll make it 
anywhere”. 

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Opel Cascada 1,6 ECOTEC.

Rivierans guldgosse 

OPEL CASCADA
1,6 ECOTEC

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 170 hk 
vid 6 000 varv/min. Max 
vridmoment: 260 Nm mel-
lan 1 650-3 200 varv/min.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt 
om. Fram: fj äderben med 
undre L-länk. Bak: halvstel 
axel. 
Styrning: Kuggstång med 
elservo. Vändcirkel: 12,2 
meter.
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/
sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 270, längd 470, bredd 
184, höjd 144. Tjänstevikt 1 
658. Bränsletank 56 liter.  
Prestanda:  Toppfart 222 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 9,6 sek.
Förbrukning/Miljö: 6,3 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 148 g/km.
Pris: 295 900 kronor.
Plus: Lika elegant upp- som 
nercabbad, imponerande 
kvalitetskänsla, 5 års nybils-
garanti.
Minus: Plottrig instrument-
panel.

Alltid på väg

Reparatör 
till Svevia Maskins depå i Göteborg                                            

Mer information om tjänsten finns på vår webbplats, 
www.svevia.se. Via webbplatsen skickar du även in din 
ansökan. Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Peter Ax, på telefon 031-58 67 58.

 

NU KAN DU BESTÄLLA  
HELT NYA VOLVO XC90.

Nya Volvo XC90 är något alldeles extra.  
Den mest exklusiva, intuitiva och nyskapande 

Volvo som någonsin skapats. Nu kan du beställa 
din Volvo XC90. Välkommen in till oss!  

Nya Volvo XC90. Pris från 498 000:-. Förbr.  l/100 km bl. körn: 2,7/5,8/7,7. CO2 g/km: 64/152/179 (XC90 T8 
Plug-in Hybrid/D5/T6). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid 
Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se 

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

opel.se

LAGERRENSNING! FRÅN 149 900 KR.

Astra Active är utrustad med smart teknik, som uppvärmd 

läderratt och farthållare. Och den tål att jämföras, inte minst 

med sina tyska konkurrenter. Mycket utrustning, lägre pris och 

samma unika tyska kvalitet gör den till ett enkelt val. 

 Välkommen och provkör så skänker du dessutom 100 kr 

till Världens Barn.

ASTRA ACTIVE

Pluspaket 5 900 kr
Ord. pris 9 700 kr

Elektronisk klimatanläggning (ECC)
Mittarmstöd fram
Parkeringssensor bak

Passa på!Spara25 000 krOpel Astra Active

fr. 149 900 kr

Ord. pris 174 900 kr

Fullutrustad med b

Uppvärmd läderratt

Farthållare

Färddator

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO
2
 utsläpp blandad körning 99-159 g/km.  

Bilarna på bilden är extrautrustade. Tillägg Sports Tourer 8 000 kr. Priserna gäller modellår 14. 5 års nybilsgaranti 

består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 100 000 km).  

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9–18,  Lördag 10-14
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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. 
Operan är textad på svenska. 
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:-

Fredag 17 okt kl 14.00
Entré 80 kr

Söndag 12 okt kl 18.00 och
 onsdag 15 okt kl 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 8 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Vad fi ck dig att gå med i 
Röda Korset?
– Jag hade varit involverad 
inom idrotten under många 
år, haft förtroendeuppdrag i 
Nol IK i elva år. Jag tyckte 
det räckte där. Det var en vä-
ninna som sade till mig: ”Du 
ska vara med i Röda Korset”. 
Jag tog hösten och fundera-
de igenom saken och 1993 
gick jag med.

Varför just Röda Korset?
– Efter att ha gått en så kall-
lad kunskapskurs där jag fi ck 
lära mig mer om Röda Kor-
set så kände jag att mina vär-
deringar överensstämde med 
Röda Korsets. Röda Korset 
jobbar hela tiden för de mest 
utsatta i världen.

Berätta om Världens Barn?
– Det är en riksinsamling 
som har pågått i 16 år. Det är 
en rad olika organisationer 
som står bakom Världens 
Barn-kampanjen.

Vilka organisationer är 
engagerade i Världens Barn 
i Ale?
– Förutom Röda Korset är 
det Lions, PMU och Svens-
ka kyrkan.

Är Aleborna givmilda?
– Det tycker jag. Det är lätt-
are att samla in pengar till 
Världens Barn än till Röda 
Korset. Barn berör och en-
gagerar alla människor.

Hur ser resultatet ut för 
årets insamling till Värl-
dens Barn?
– Vi slår alla tiders rekord! I 
fjol var siffran 123 719 kro-
nor och i 
år landar vi 
på 139 286 
kronor. För-

hoppningsvis kommer det in 
ytterligare ett antal kronor 
innan året är slut.

Fler arrangemang att vänta 
till förmån för Världens 
Barn?
– Ja, vi planerar att gå för 
Världens Barn sista söndag-
en i november. Det blir i så 
fall på ett antal olika platser 
i Ale och tanken är att sam-
arbeta med andra lokala för-
eningar.

Vad händer med Röda 
Korsets second hand-butik 
Kupan i Älvängen?
– Tyvärr drabbades lokalen 
av vattenskador tidigare i 
höst och har varit stängd se-
dan dess. Nu sker utförsälj-
ning av varor. Vi vet inte när 
butiken kan öppna, bara att 
den ska öppna igen.

JONAS ANDERSSON

Samordnare för 
Världens Barn i Ale

Fråga Inger Öhrn vad ideellt arbete innebär.
Åtskilliga är de timmar hon lägger ner varje år inom Röda Korset.

Inger är dessutom samordnare för Världens Barn i Ale.

INGER ÖHRN

Ålder: 70 år.
Bor: Nödinge.
Aktuell: Som samordnare 
för Världens Barn i Ale.

VECKANS PROFIL

Aroseniusdagen
Kl 12-15 En rolig dag i Ivar Arosenius 
anda för både barn och vuxna! Musik, 
lekar, tävlingar, måla med Ivar, femkamp,
tipspromenad, gör ditt eget hopprep, sminkas 
som en katt mm. Allt är gratis! Fikaservering.  

Barnteater-Sjörövarresan
Kl 13 På museets Teatervind träff ar du 
piraterna i LongKalsong och får följa med
ut på de sju haven och möta massor 
av konstiga och roliga djur!  
Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr. 
Förköp Ale bibliotek, Nödinge eller 
Repslagarmuseet i Älvängen. 

Aroseniusdagen
repslagarmuseet Älvängen 

lördag 11 okt

Fri 
entré!

Invigning - Kl 11.30 Älvängens resecentrum. Invigning 
av Thomas Brolins skulptur Bevingad som hyllar Ivar Arosenius. 
Invigningstal av kommunalråd Mikael Berglund, 4Drums spelar.

Vernissage 
Kl 12.30 Möt konstnären bakom den nya
skulpturen! En utställning av Thomas Brolin. 

Barnteater-Sjörövarresan
Kl 13 På museets Teatervind träff ar du 
piraterna i LongKalsong och får följa med
ut på de sju haven och möta massor 
av konstiga och roliga djur!  
Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr. 
Förköp Ale bibliotek, Nödinge eller 
Repslagarmuseet i Älvängen. 

Repslagarmuseet
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Monaco är ett litet sa-
gorike som förknippas 
med sitt kasino och sin 
rikedom. 

På gatorna står mil-
jonbilarna parkerade 
nästan på varandra och 
i hamnen ligger lyxjak-
terna på rad. 

Att provköra nya 
Opel Cascada här är 
rena vansinnet, men 
det fi nns naturligtvis en 
poäng. 

Lyckas vår guldfärga-
de cabriolet dra till sig 
uppmärksamhet från de 
luttrade monegaskerna 
så kan tillverkaren pus-
ta ut och till vår hjälp 
har vi vår alldeles egna 
”betjänt”.      

Cascada betyder vattenfall 
på spanska och vi hoppas in-
nerligt att slippa något vatten 
då vi cabbat ner och kör från 
Nice till Monte Carlo. Med-
an vi styr ut från fl ygplatsen 
jobbar elmotorn med att fälla 
ner tygsuffl etten som lägger 
sig till rätta snyggt och pryd-
ligt bakom baksätet. Proce-
duren tar sjutton sekunder 
och kan göras i farter upp till 
50 km/h. Det här går ju som 
ett rinnande vatten, Opel. 

Det är inte alla cabbar som 
är lika snygga med suffl etten 
uppe som nere, men det är 
Opel Cascada. Okej, karos-
ser med två dörrar är snyggt 
men det fi nns även nackdelar. 

Ett är att ta sig in i baksätet 
då suffl etten är uppe och ett 
annat är att få tag i det främre 
säkerhetsbältet eftersom dör-
rarna är extremt långa. 

Men det är här vår alldeles 
egna ”betjänt” kommer in i 
bil(d)en. Det är nämligen en 
smart arm som automatiskt 
sträcks fram och gör det le-
kande lätt att greppa bältet. 
Inredningen är smakfull med 
välskulpterade framsäten och 
en elegant instrumentpanel 
som övergår i lika eleganta 
dörrsidor. 

Du väljer själv mellan tyg 
eller en snygg skinnklädsel 
som levereras med värme och 
svalkande ventilation. Bara 
för att det är en cabriolet 
så betyder det inte att Opel 
Cascada är opraktisk. Baksä-
tet huserar två resenärer och 
med suffl etten uppe fi nns 
plats för 350 liter bagage eller 
280 då taket är nere. 

På vägen är Opel Cascada 
en njutning och det är inget 
fl ex i karossen. Under huven 
erbjuds tre bensinmotorer 
där vi provkört turbofyran på 
170 hästkrafter. Det här är en 
helt ny motor som begåvats 
med overboost-funktion eller 
överladdning på svenska. 

Normalt sett levererar 
bensinaren 260 Newtonme-
ter, men vid acceleration så 
får man tillgång till ytterliga-
re 20 och därmed rullar noll 
till hundra på 9,6 sekunder 
samtidigt som toppfarten är 
222. 

Trots detta lämpar sig 

nya Opel Cascada bäst att 
framföras njutningsfullt med 
taket öppet och solglasögo-
nen vilandes på nästippen. 
Nu undrar säkert många vad 
härligheten kostar? Grund-
priset för Opel Cascada är 
295 900 kronor och då får 
du en cabriolet som faktiskt 
lyckas dra till sig nyfi kna 
blickar även i Monaco. 

Vi fotar nere i hamnen 
med strålande utsikt över 
hela furstendömet och lå-
ter Frank Sinatra sjunga ut 
genom högtalarna. ”If i can 
make it there i´ll make it 
anywhere”. 

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Opel Cascada 1,6 ECOTEC.

Rivierans guldgosse 

OPEL CASCADA
1,6 ECOTEC

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 170 hk 
vid 6 000 varv/min. Max 
vridmoment: 260 Nm mel-
lan 1 650-3 200 varv/min.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt 
om. Fram: fj äderben med 
undre L-länk. Bak: halvstel 
axel. 
Styrning: Kuggstång med 
elservo. Vändcirkel: 12,2 
meter.
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/
sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 270, längd 470, bredd 
184, höjd 144. Tjänstevikt 1 
658. Bränsletank 56 liter.  
Prestanda:  Toppfart 222 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 9,6 sek.
Förbrukning/Miljö: 6,3 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 148 g/km.
Pris: 295 900 kronor.
Plus: Lika elegant upp- som 
nercabbad, imponerande 
kvalitetskänsla, 5 års nybils-
garanti.
Minus: Plottrig instrument-
panel.

Alltid på väg

Reparatör 
till Svevia Maskins depå i Göteborg                                            

Mer information om tjänsten finns på vår webbplats, 
www.svevia.se. Via webbplatsen skickar du även in din 
ansökan. Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Peter Ax, på telefon 031-58 67 58.

 

NU KAN DU BESTÄLLA  
HELT NYA VOLVO XC90.

Nya Volvo XC90 är något alldeles extra.  
Den mest exklusiva, intuitiva och nyskapande 

Volvo som någonsin skapats. Nu kan du beställa 
din Volvo XC90. Välkommen in till oss!  

Nya Volvo XC90. Pris från 498 000:-. Förbr.  l/100 km bl. körn: 2,7/5,8/7,7. CO2 g/km: 64/152/179 (XC90 T8 
Plug-in Hybrid/D5/T6). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid 
Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se 

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

opel.se

LAGERRENSNING! FRÅN 149 900 KR.

Astra Active är utrustad med smart teknik, som uppvärmd 

läderratt och farthållare. Och den tål att jämföras, inte minst 

med sina tyska konkurrenter. Mycket utrustning, lägre pris och 

samma unika tyska kvalitet gör den till ett enkelt val. 

 Välkommen och provkör så skänker du dessutom 100 kr 

till Världens Barn.

ASTRA ACTIVE

Pluspaket 5 900 kr
Ord. pris 9 700 kr

Elektronisk klimatanläggning (ECC)
Mittarmstöd fram
Parkeringssensor bak

Passa på!Spara25 000 krOpel Astra Active

fr. 149 900 kr

Ord. pris 174 900 kr

Fullutrustad med b

Uppvärmd läderratt

Farthållare

Färddator

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO
2
 utsläpp blandad körning 99-159 g/km.  

Bilarna på bilden är extrautrustade. Tillägg Sports Tourer 8 000 kr. Priserna gäller modellår 14. 5 års nybilsgaranti 

består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 100 000 km).  

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9–18,  Lördag 10-14
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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. 
Operan är textad på svenska. 
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:-

Fredag 17 okt kl 14.00
Entré 80 kr

Söndag 12 okt kl 18.00 och
 onsdag 15 okt kl 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 8 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Vad fi ck dig att gå med i 
Röda Korset?
– Jag hade varit involverad 
inom idrotten under många 
år, haft förtroendeuppdrag i 
Nol IK i elva år. Jag tyckte 
det räckte där. Det var en vä-
ninna som sade till mig: ”Du 
ska vara med i Röda Korset”. 
Jag tog hösten och fundera-
de igenom saken och 1993 
gick jag med.

Varför just Röda Korset?
– Efter att ha gått en så kall-
lad kunskapskurs där jag fi ck 
lära mig mer om Röda Kor-
set så kände jag att mina vär-
deringar överensstämde med 
Röda Korsets. Röda Korset 
jobbar hela tiden för de mest 
utsatta i världen.

Berätta om Världens Barn?
– Det är en riksinsamling 
som har pågått i 16 år. Det är 
en rad olika organisationer 
som står bakom Världens 
Barn-kampanjen.

Vilka organisationer är 
engagerade i Världens Barn 
i Ale?
– Förutom Röda Korset är 
det Lions, PMU och Svens-
ka kyrkan.

Är Aleborna givmilda?
– Det tycker jag. Det är lätt-
are att samla in pengar till 
Världens Barn än till Röda 
Korset. Barn berör och en-
gagerar alla människor.

Hur ser resultatet ut för 
årets insamling till Värl-
dens Barn?
– Vi slår alla tiders rekord! I 
fjol var siffran 123 719 kro-
nor och i 
år landar vi 
på 139 286 
kronor. För-

hoppningsvis kommer det in 
ytterligare ett antal kronor 
innan året är slut.

Fler arrangemang att vänta 
till förmån för Världens 
Barn?
– Ja, vi planerar att gå för 
Världens Barn sista söndag-
en i november. Det blir i så 
fall på ett antal olika platser 
i Ale och tanken är att sam-
arbeta med andra lokala för-
eningar.

Vad händer med Röda 
Korsets second hand-butik 
Kupan i Älvängen?
– Tyvärr drabbades lokalen 
av vattenskador tidigare i 
höst och har varit stängd se-
dan dess. Nu sker utförsälj-
ning av varor. Vi vet inte när 
butiken kan öppna, bara att 
den ska öppna igen.

JONAS ANDERSSON

Samordnare för 
Världens Barn i Ale

Fråga Inger Öhrn vad ideellt arbete innebär.
Åtskilliga är de timmar hon lägger ner varje år inom Röda Korset.

Inger är dessutom samordnare för Världens Barn i Ale.

INGER ÖHRN

Ålder: 70 år.
Bor: Nödinge.
Aktuell: Som samordnare 
för Världens Barn i Ale.

VECKANS PROFIL

Aroseniusdagen
Kl 12-15 En rolig dag i Ivar Arosenius 
anda för både barn och vuxna! Musik, 
lekar, tävlingar, måla med Ivar, femkamp,
tipspromenad, gör ditt eget hopprep, sminkas 
som en katt mm. Allt är gratis! Fikaservering.  

Barnteater-Sjörövarresan
Kl 13 På museets Teatervind träff ar du 
piraterna i LongKalsong och får följa med
ut på de sju haven och möta massor 
av konstiga och roliga djur!  
Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr. 
Förköp Ale bibliotek, Nödinge eller 
Repslagarmuseet i Älvängen. 

Aroseniusdagen
repslagarmuseet Älvängen 

lördag 11 okt

Fri 
entré!

Invigning - Kl 11.30 Älvängens resecentrum. Invigning 
av Thomas Brolins skulptur Bevingad som hyllar Ivar Arosenius. 
Invigningstal av kommunalråd Mikael Berglund, 4Drums spelar.

Vernissage 
Kl 12.30 Möt konstnären bakom den nya
skulpturen! En utställning av Thomas Brolin. 

Barnteater-Sjörövarresan
Kl 13 På museets Teatervind träff ar du 
piraterna i LongKalsong och får följa med
ut på de sju haven och möta massor 
av konstiga och roliga djur!  
Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr. 
Förköp Ale bibliotek, Nödinge eller 
Repslagarmuseet i Älvängen. 

Repslagarmuseet
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ÄLVÄNGEN. 280 barn 
deltog när bygget av 
Älvängens nya skola i 
Kronogården sjösattes.

Temat för den 
F-6-skola som nu byggs 
är ”Berget och skogen”.

– Här ska du kunna 
gå, växa och utvecklas 
från det att du är ett år 
tills du är tolv. Det blir 
en unik skola, säger 
Fredrik Johansson, Ale 
kommuns projektledare.

Utbildningsnämndens ord-
förande, Elena Fridfeldt 
(C), lät sagan få prägla det 
första spadtaget för skolan på 
Kronogården. Skanska hade i 
tre jättelika sandhögar gömt 
skatter.

– När man ska på skattjakt 
så måste man ha en saga. Jag 
tänkte berätta för er om den 
lilla staden längs älven som 
för 99 år sedan stolt öpp-
nade sin nuvarande skola. 
Nu har den lilla staden vux-
it och blivit riktigt populär. 
Fler människor och fl er barn 
fl yttar hit. Därför behöver vi 
bygga en ny, men först ska vi 
gräva fram skatterna, sa Ele-
na och femåringar från Hö-
vägens förskola, elever från 
årskurs två på Älvängensko-
lan och elever från särskolan 
fi ck nöjet att börja gräva.

Döm av deras förvåning 
när de efter att ha grävt un-
dan en meter sand stötte på 
ett trälock.

– Det är en skatt, vrålade 
eleverna!

Visst var det så! Tre skatt-
kistor fulla med ballonger 
som for iväg när locket lyftes.

Delaktighet
Redan från planeringsstadiet 
har eleverna fått vara delak-
tiga i projektet. Arkitekterna 
har till exempel fått hjälp 
med vad eleverna tycker är 
viktigt för att skapa en så bra 
skolgård som möjligt. När 
bygget nu startar kommer 
eleverna ha möjlighet att 
följa vad som händer steg för 
steg. Det blir också tillfälle 
för studiebesök.

– Barnen har haft ett tyd-
ligt fokus i hela projektet. 

Det är för dem vi bygger 
skolan, sedan har det också 
ställts stora krav från kom-
munen när det gäller klimat- 
och energismarta val. Grun-
den är att passivhus, vilket 
ska ge så låga driftskostnader 
som möjligt. Skolan kommer 
att förberedas för solcellspa-
neler, men det är en fråga 
som politikerna får ta ställ-
ning till senare. Det för med 
sig en kostnad som måste 
vara förankrad, säger Stan-
ley Rossäng, projektchef för 
Skanska.

I uppdraget ingår att 
bygga förskola, grundskola 
och en fullstor idrottshall. 
En stor del av projektering-
en har kunnat återanvändas 
från den skola som planera-
des vid norra Kilandavägen 
i Nödinge, men som drogs 
tillbaka när Ale gymnasium 
frigjordes.

Nya krav
– Faktum är att en hel del av 
förarbetet har vi haft nytta 
av. Pedagoger och övrig skol-
personal i Nödinge har med 
andra ord lagt grunden för 
den nya skolan i Älvängen. 
Sedan har självklart blivande 
elever och lärare i Älvängen 
haft en nyckelroll, skolan 
blir helt klart en bra repre-
sentant för samverkan. Att 
bygga en skola idag mot för 
till exempel 40 år sedan skil-
jer sig radikalt. Kraven ser 
helt annorlunda ut och det 
är många olika delar som ska 
fångas upp, säger vice ord-
förande i Utbildningsnämn-
den, Dennis Ljunggren (S).

Den nya skolan som bar-
nen ska få vara med och 
namnge ska präglas av temat 
”Berget och skogen”. I sko-
lan kommer det att fi nns en 
grotta, dit du kan söka dig för 
att läsa lite mer ostört.

– Om du börjar i försko-
lan i riktigt unga år kan du 
bli kvar här i tolv år. Vårt 
mål är att skapa en plats med 
hög trivselfaktor och skol-
området med lokaler ska vara 
öppna även för föreningsli-
vet efter skoltid. Det här är 
en skola som vi bygger till-
sammans och det hoppas jag 
ska genomsyra slutresultatet 
också, avslutar Fredrik Jo-
hansson.

Nuvarande skolor, Äl-

vängenskolan, Madensko-
lan och Hövägens förskola, 
kommer ersättas med den 
nya, men några planer på att 
riva de befi ntliga byggnader-
na fi nns inte.

– Vi ser hur Älvängen väx-
er och får vara väldigt för-
siktiga med vad vi gör. Jag 
tror att delar av beståndet 
kommer att behöva användas 
i framtiden. Nämnden har 
inte diskuterat frågan än, av-
slutar Elena Fridfeldt.

– Barnen i centrum när Älvängens nya skola byggs
Ett sagolikt spadtag!

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

Elever från Älvängenskolan årskurs två, Hövägens förskola avdelning röda vinbäret och särskolan fick symboliskt gräva fram en 
skattkista när den nya skolan i Älvängen officiellt började byggas i fredags.

Efter många spadtag hittades tre skattkistor – fyllda med bal-
longer!

NYA SKOLAN

F-6-skola: Förskola, försko-
leklass, årskurs 1-6 samt 
idrottshall.
Anpassad för 600 elever.
10 660 kvm.
Budget: 230 Mkr
Klar: Augusti 2016
Entreprenad: Skanska

Samarbete. Skanska med projektchef Stanley Rossäng och Ale kommun med projektledare Fredrik 
Johansson gladde sig åt det nya skolbygget i Älvängen äntligen kan ta ordentlig fart.

 Illustration av Liljevall arkitekter. 
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS RYDET 110 BOAREA CA 95 M² / 5 ROK
TOMTAREA 1218 M² ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 KR
VISAS SÖ 12/10 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Litet, fint enplanshus strax öster om Nödinge centrum.  För
den som önskar bo lite lantligt fast ändå nära centrum är
detta perfekt. Ett extra plus är den stora altanen med infälld
pool, trädgården samt de låga driftkostnaderna.

BOAREA 101 & 120 KVM  
PRIS 1 995 000 - 2 440 000 KR
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

ENDAST 1 BR-VILLA KVAR!
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med bostadsrättsvillor i två storlekar; 101 och 120
kvm. Få mer information om projektet på Veidekkes
hemsida: www.veidekkebostad.se/kronogarden/

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

ADRESS FYRBYGGAREVÄGEN 20 BOAREA CA 177 M² / 7
ROK TOMTAREA 814 M² ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 KR
VISAS SÖ 12/10 15.00-15.45 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

RYMLIG VILLA - SKEPPLANDA
Välskött villa med centralt läge, lämplig för den större
familjen eller generationsboende, allt i ett plan. Härligt
vardagsrum i vinkel med öppen spis. Vidbyggt garage med
förråd. Underbar altan i söderläge ger dig sol hela dagen.

Älvängen, Älvornas väg 
Nu har du chansen att bo naturskönt med bra pendlingsavstånd 
in till centrala Göteborg. För samma peng som du bor i en tvåa 
i stan kan du nu bo i en ny och bekymmersfri villa på Älvornas väg, 
med rum för hela familjen! Service och barnomsorg ligger bara en 
promenad bort. Hör av dig till oss så berättar vi mer om låga boende-
kostnader, lugna kvarter och vackra trädgårdar i soligt läge! 

Visning: söndag kl 15–16. Visningsadress: Kör upp på Starrkärrsv. 
och tag sedan höger i rondellen högst upp, vänligen följ skyltning.

Villor: 124–145 kvm Pris: 2 995 000–3 595 000 kr

Vill du veta mer? Hör av dig till Emelie Hamnes, 
tel 010-448 25 65, emelie.hamnes@skanska.se

skanska.se/alvornasvag

Välkommen hem 23 minuter från stan!

bo natur nära

Äganderätt
Pris från 6 852 kr/mån
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ALE. Ale klättrar drygt 
60 platser på fem år när 
Företagarna korar Årets 
företagarkommun.

– Ett tydligt tecken på 
att vi är på väg åt rätt 
håll. Företagsklimatet 
har klättrat avsevärt 
och det borgar för en 
långsiktig starkt utveck-
ling, säger näringslivs-
chef Pia Areblad.

Mätningen Årets företagar-
kommun är en sammanväg-
ning av resultatet i kommu-
nens alla företag de senaste 
fem åren. Tanken är att man 
kan se uthållig tillväxt i siff-
rorna. Ale har kommit långt 
sedan 258-platsen år 2010.

– Tillväxten syns inte på en 
gång, även om företagandet 
har kommit igång ordentligt 
i Ale de senaste åren. Svenskt 
Näringslivs rankning från i 
våras visar på en avgörande 
förändring i insikt och 
attityder till företagande 
och entreprenörskap i 
hela kommunen. Från 
attitydförändring kommer 
handling – och Ale är på väg 
att fl yga, säger Pia Areblad.   

I Svenskt Näringslivs 
mätning av näringslivskli-
matet hamnade Ale på plats 
61 i landet - en förbätt-
ring med 180 platser sedan 
bottennoteringen 2012. 

Näringslivsklimatet är en 
kombination av hur kom-
munen, politiken och det 
lokala näringslivet arbetar 
tillsammans för att få fart på 
näringslivet. I Ale är engage-
manget stort och kommunen 
räknar med en långsiktig 
hållbar tillväxt. Under hös-
ten blir det lokalt företags-
mingel för att stimulera till 
nyföretagande och på ett 
handgripligt sätt inspirera 
fl er att starta företag. 
Minglet genomförs av Ale 
kommuns näringslivsenhet 
tillsammans med Almi, 
N y f ö r e t a g a r c e n t r u m , 
arbetsförmedlingen, de 
lokala bankerna med fl era.

Webbfab Ale
Inkubatorn Webbfab Ale för 
nya företag utvärderas nu för 
att växlas upp till nästa steg. 
Målet med satsningen är att 
skapa företagskluster i Ale, 
i synnerhet för småföretaga 
som vill växa. Fyra av fem 
nya jobb skapas av småföre-
tagare, säger Företagarna i 
sin kommunikation.

Den 11 november ar-
rangerar näringslivsenheten 
tillsammans med Svenskt 
Näringsliv en större diskus-
sion, modererad av Harald 
Treutiger, om företagskli-
matet i kommunen. Där del-
tar bland annat kommunsty-
relsens ledamöter.

– En bättre dialog mellan 
företag, politik och tjäns-
temän borgar för en stark 
tillväxt. Hur tar vi nästa steg 
tillsammans mot toppen? sä-
ger Pia Areblad.

Kommunledningen är 
enig om att Ales framtida 
näringsliv är en vinnare.   

Lyckas tillsammans
– Så länge vi håller fast 
i tanken att vi lyckas 
tillsammans fortsätter 
företagen må bättre och 
bättre i Ale. Självklart 
ska vi fortsätta att lägga 
energi på näringslivet, 
för man kan inte tro att 
utvecklingen fortsätter av 
sig själv. Vi behöver varandra 
- näringsliv, kommun, 
föreningar och invånare, 
säger kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

– Vi har framför allt ut-
vecklats i attitydfrågorna. 
Nu ska vi jobba hårdare 
med att hjälpa företagen att 
gå med vinst och växa. Ett 
exempel är tydligare mark-
nadsföring av Business Re-
gion Göteborgs Expedition 
Framåt, ett tillväxtprogram 
för små och medelstora fö-
retag, säger kommunalråd 
Paula Örn (S).

lansforsakringar.se

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

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

Ale på väg att fl yga

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

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

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

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

KATTLEBERG. I lör-
dags fi rade K-Ridcenter i 
Älvängen 15-årsjubileum 
med öppet hus på anlägg-
ningen.  På dagen 15 år 
efter att ridskolan startade 
bjöds det på show och pro-
va på för alla intresserade.

K-Ridcenter startades 
upp 4 oktober 1999 av 
Monica Wittgren och 
Lena Karlsson. Idag drivs 
ridskolan, som fl yttade till 
Älvängen och Hamnens 
gård 2006, av Lena Karls-
son och Annika Teibl, 
som sedan 2013 komplet-
terat verksamheten med 
ponnyridskola.

Dagen inleddes med 
fart och fl äkt när tävlings-
ekipage, både på ponny- 
och häst, gjorde upp i en 
stafetthoppning. Därefter 
följde uppvisningar av 
dressyrryttarna. Först ut 
Amanda Hessfelt och 
ridskolans ess PiriPiri, 
som tillsammans tävlar 
medelsvår dressyr. Många 
av lektionshästarna tävlas 
fl itigt av eleverna, som på 
tävlingsbanorna represen-

terar Kattlebergs Ryttar-
förening. 

Efter Amanda och 
PiriPiri bjöds det på en väl 
samspelt kadrilj där de sex 
ekipagen, uppdelade i två 
led, red ett synkroniserat 
program. Dessutom fi ck 
några av ridskolans både 
nyare och yngre elever visa 
upp sig under kortare lek-
tioner för att demonstrera 
verksamheten.

Många av ridskolans 
engagerade elever fanns på 
plats, men även en hel del 
intresserade Alebor som 
passade på att titta runt 
på anläggningen i det fi na 
höstvädret. För dem som 
inte nöjde sig med att bara 
titta fanns möjlighet till 
prova-på-ridning och även 
ponnyledning för alla barn.

Fia Niklasson

Emelie Johansson med Carina B och Hanna Åkerblom Milver 
med K´s Ingefära var nöjda med lördagens lektion när K-Rid-
center firade sitt 15-årsjubileum.

K-Ridcenter fi rade 15 år

Näringslivsrådet i Ale är en starkt bidragande orsak till en bättre dialog mellan företagare och 
kommunledning.
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av lektionshästarna tävlas 
fl itigt av eleverna, som på 
tävlingsbanorna represen-

terar Kattlebergs Ryttar-
förening. 

Efter Amanda och 
PiriPiri bjöds det på en väl 
samspelt kadrilj där de sex 
ekipagen, uppdelade i två 
led, red ett synkroniserat 
program. Dessutom fi ck 
några av ridskolans både 
nyare och yngre elever visa 
upp sig under kortare lek-
tioner för att demonstrera 
verksamheten.

Många av ridskolans 
engagerade elever fanns på 
plats, men även en hel del 
intresserade Alebor som 
passade på att titta runt 
på anläggningen i det fi na 
höstvädret. För dem som 
inte nöjde sig med att bara 
titta fanns möjlighet till 
prova-på-ridning och även 
ponnyledning för alla barn.

Fia Niklasson

Emelie Johansson med Carina B och Hanna Åkerblom Milver 
med K´s Ingefära var nöjda med lördagens lektion när K-Rid-
center firade sitt 15-årsjubileum.

K-Ridcenter fi rade 15 år

Näringslivsrådet i Ale är en starkt bidragande orsak till en bättre dialog mellan företagare och 
kommunledning.
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USPASTORP. En folkfest 
utan dess like.

Årets Stubbrace locka-
de 2 5000 besökare, 
ett makalöst publikre-
kord.

– Det är helt otroligt 
och frågan är hur vi ska 
kunna toppa detta, sä-
ger tävlingsledare Erik 
Karlsson.

I strålande höstsol vallfärda-
de folk till SM i Stubbrace. 
Många kom med bil och det 
tog tid innan alla hade fått 
parkering.

– Det var kö ner till Ala-
fors, förklarar Erik Karlsson.

När väl tävlingen hade 
dragit igång blev det full fart 
och fl era sevärda heat att be-
vittna. I den öppna klassen 
segrade Håkan Andersson 
från Töreboda, som gästade 
Uspastorp för första gången. 
Tvåa blev Gert Karlsson 
och trea Michael Petters-
son.

I damklassen var Marlén 
Magnusson snabbast runt 
tunnorna, följd av Gunilla 
Brask och Ann-Sophie An-
dersson på tredje plats.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Folkfest när SM i Stubbrace avgjordes
Publikrekord i Uspastorp

Den före detta brottaren Eddy Bengtsson vann stjärnduellen 
mot handbollslegenden Magnus Wislander.

Hasse Andersson intervjuar segraren i herrklassen Håkan An-
dersson från Töreboda.

Marlén Magnusson tog hem segern i damklassen före Gunilla Brask (t v) och Ann-Sophie Andersson.

Kommunalrådet Mikael Berglund (M) kom till start i år också och 
slutade på en tolfte plats.

Totalsegraren Håkan Andersson.

 Publikrekord. SM i Stubbrace lockade 2 500 besökare. 
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Vi vill rikta ett 
stort tack till 
sponsorer och 
funktionärer 

som möjliggör detta 
arrangemang i lilla 
Uspastorp.
ERIK KARLSSON

En alldeles särskild du-
ell utspelade sig mellan de 
tidigare landslagsmännen, 
handbollslegenden Magnus 
Wislander och brottaren 
Eddy Bengtsson. De vann 
var sitt heat, men Eddy 
Bengtsson hade den bästa 
totaltiden och gick segrande 
ur striden.

– Vädret är naturligtvis 

avgörande för publiktill-
strömningen. Arrange-
mangsmässigt fi nns detaljer 
att slipa på, i övrigt fi nns ing-
et att klaga på. Vi har redan 
lite idéer om hur vi ytterliga-
re ska förbättra konceptet till 
nästa år, säger Erik Karlsson.

– Vi vill rikta ett stort tack 
till sponsorer och funktionä-
rer som möjliggör detta ar-

rangemang i lilla Uspastorp. 
Det är roligt att arrange-
manget ger en ekonomisk 
avkastning, pengar som går 
till välgörande ändamål. Ale 
Lions Club får drygt 6 000 
kronor, det blir minst 5 000 
kronor till Vakna samt 2 000 
kronor samt insamlade pant-
burkar till Världens Barn, 
avslutar Erik Karlsson.

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Kval till division 4 herr
LÖR 11 OKT, KL 13.00

SBTK – SÄTILA SK
Kval till division 1 dam

LÖR 11 OKT, KL 16.00
SBTK – MOSSENS BK

Skänker pris till bästa spelare



NOL. Efter en ny stor-
seger åkte guldhattarna 
på.

Nol IK fi rade den 
överlägsna seriesegern 
i division 6 D Göteborg 
enligt instruktionsbo-
ken.

Champagnen sprutade 
och ingen undkom en 
tur genom duschen.

Årets sista hemmamatch 
gjorde ingen runt Elon Are-
na i Nol besviken. Sin vana 
trogen avgjorde hemmalaget 
matchen omgående. Pang, 
pang, pang och pang så var 
det 4-0 i halvlek.

– Vi har varit ödmjuka 
hela säsongen, men nu kan 
jag väl erkänna att killar-
na har varit helt överlägsna 
den här säsongen. Förutom 
plumpen i premiären har 
de dominerat serien totalt. 
Jag är både imponerad och 
mycket stolt, säger Nolträ-
naren Peter Karlsson med 
lite distans till guldfi randet.

Nols guldlag 2014 har 

många framgångsfaktorer 
bakom sig. De unga talang-
erna har blivit ett år äldre 
och blommat ut. Samtidigt 
har Nol haft en stabil rygg-
rad med värdefull rutin i 
herrar Jonny Stenström, 
Anders Isaksson och Raied 
Juma. Har man dessutom en 
skyttekung som Bojan Illic 
i laget som själv bombat in 
32 mål blir det riktigt vasst. 
Nyförvärvet från Ahlafors 
IF Fredrik Johansson bar 
frukt direkt.

Lagarbete
– Jag tycker ingen har fallit 
ur ramen, utan killarna har 
gjort ett gediget lagarbete. 
Vi har orkat mer än mot-
ståndarna och dessutom va-
rit väldigt effektiva. Jag var 
besviken när vi missade i 
kvalet förra året, men i efter-
hand var det kanske bra. Vi 
var inte riktigt mogna. Nu 
är vi ett år äldre och ett par 
år bättre, summerar Peter 
Karlsson.

Vad som väntar i division 
5 vet han däremot inte?

– Nej, jag har inte kollat 
på det än, men de lag som 
gick upp i fjol har lyckats 

hänga kvar. Jag tror vi ska 
kunna hävda oss bra. Vi be-
höver öka träningsdosen till 
tre pass i veckan. Killarna 
är positiva och jag hoppas vi 
får behålla laget, säger Peter 
Karlsson.

Hälsö BK som är ensamt 
om att ha tagit poäng av 
Nol sedan premiären i april 
hade inget att hämta på Elon 
Arena i lördags. Matchen 
avgjordes redan i första halv-
lek. Efteråt åkte guldhattar-
na på, champagnekorken 
fl ög i luften och alla åkte in 
i duschen. 

Nol IK är tillbaka i divi-
sion fem efter 15 års frånva-
ro.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ROMELANDA. FUB Kung-
älv har avslutat årets fot-
bollssäsong. Det skedde på 
Romelanda IP, där FUB fi ck 
möta ett vasst hopkok av led-
are och spelare från Rome-
landa. Det blev en dramatisk 
match där FUB till sist stod 
som segrare med 6-4. En av 
målskyttarna kommer från 
Ale, närmare bestämt Äl-
vängen.

Det var väldigt roligt och 
precis som jag drömt om fi ck 
jag göra mål, sa Hanna Er-

iksson när domaren blåst av 
årets enda match.

Trots ett envist höstregn 
bjöds det många delikatesser 
och stämningen var på topp 
i båda lagen. Faktum är att 
det jublades oavsett vem som 
gjorde mål. Kanske något att 
implementera i den ordina-
rie fotbollsverksamheten. 
Tänk vad trevligt skulle vara.

Nästa gång ni känner för 
lite energitillskott – häng 
me’ och kolla in FUB!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Hanna Eriksson från Älväng-
en var en av de nöjda mål-
skyttarna.

Seger för FUB i säsongsavslutningen!

Glada fotbollsspelare på Romelanda IP. FUB Kungälv avslutade säsongen med årets enda match 
mot ledare och spelare från Romelanda IF.
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Guld-
gänget
– Hatten på när Nol 
fi rade seriesegern

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Hälsö BK 7-1 (4-0)

FOTBOLL

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
visar fi n höstform.

I lördags blev det 
seger med uddamålet 
hemma mot Bosna IF.

– Vi borde satt ett 
par bollar till, säger 
ÄIK-tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

Johan Parinder gav hem-
malaget ledningen och Ad-
nan Kadiric utjämnade för 
gästerna. 1-1 var ställning-
en i paus. Segermålet kom 
knappa kvarten in på den 
andra halvleken genom Jo-
natan Franzén.

– Bosna hängde inte med. 
Niklas Ahlbom blev ned-
sparkad ett antal gånger när 
han var på väg igenom, för-
klarar Peter Eriksson.

ÄIK brände fl er fi na lä-

gen, bland annat en straff. 
Nu blev det ändå seger och 
tre poäng som förde upp 
laget på en fjärdeplats i ta-
bellen.

– Nu siktar vi på att be-
hålla den platsen, avslutar 
Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

 Jonatan Franzén avgjorde 
 mot Bosna. 

ÄIK vann hemma

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Bosna IF 2-1 (1-1)

FOTBOLL

Guldmakare! Nol IK 2014 kunde välförtjänt klä sig i guldhattar efter sista hemmamatchen mot Hälsö, seger 7-1. Med 18 raka match-
er utan förlust, varav 17 segrar, är laget helt suveräna seriesegrare i division 6 D Göteborg.

Staffan Andersson bar fram 
guldhattarna till guldhjältarna 
i guldlaget – Nol IK.

Den obligatoriska segerduschen fick även lagledare Dennis 
Thomsen delta i. Fredrik Johansson och Jesper Garvetti tog 
hand om den saken!

Alla är vi olika. Vissa vill resa på dagen och andra på natten. 
Du som resenär har olika önskemål och vi gör allt vi kan för 
att tillgodose dessa.  Res med Finnlines mellan Malmö och
Travemünde precis när det passar dig!

Dagdrömmarpaketet
Bil, upp till 5 personer 495 kr

Nattugglapaket
Bil, upp till 4 personer inkl. hytt  1485 kr

Fantastiskt erbjudande för Dig 
som ska söderut

BIL + 5 PERSfr. 495:-
Erbjudandet gäller fram till 31.10.2014. För dagavgång gäller erbjudandet för upp till 5 personer. 
Vid kvälls/nattavgång ingår hytt för max. 4 personer . Gäller endast för nya bokningar. Begränsat 
antal bokningar. Om paketen är slutsålda, gäller ordinarie priser. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter. Betalning skall ske 
direkt efter bokning. Erbjudandet gäller även för grupper. Ändringar eller avbokningar är inte möjliga. Inga pengar ges tillbaka vid 
avbokning . De allmänna transportvillkoren för Finnlines gäller. Kan komma att ändras.

WWW.FINNLINES.COM
0771–340 900

Bokningskod: DREAM
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Peter Eriksson.
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Guldmakare! Nol IK 2014 kunde välförtjänt klä sig i guldhattar efter sista hemmamatchen mot Hälsö, seger 7-1. Med 18 raka match-
er utan förlust, varav 17 segrar, är laget helt suveräna seriesegrare i division 6 D Göteborg.

Staffan Andersson bar fram 
guldhattarna till guldhjältarna 
i guldlaget – Nol IK.

Den obligatoriska segerduschen fick även lagledare Dennis 
Thomsen delta i. Fredrik Johansson och Jesper Garvetti tog 
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Erbjudandet gäller fram till 31.10.2014. För dagavgång gäller erbjudandet för upp till 5 personer. 
Vid kvälls/nattavgång ingår hytt för max. 4 personer . Gäller endast för nya bokningar. Begränsat 
antal bokningar. Om paketen är slutsålda, gäller ordinarie priser. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter. Betalning skall ske 
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WWW.FINNLINES.COM
0771–340 900

Bokningskod: DREAM
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INNEBANDY

FOTBOLL

Division 2 Göteborg damer
Kärra IBK – Surte IS IBK 1-15 (0-5, 
0-7, 1-3)
Mål SIS: Linda Karlsson 3, Katja 
Kontio 2, Carolina Björkner 2, Therese 
Lamberg 2, Natalie Hjertber 2, Malin 
Bernhardsson, Emma Asplund, Elin 
Fridh och Jonna Leek 1 vardera. Match-
ens kurrar: Carolina Björkner 3, Linda 
Karlsson 2, Malin Bernhardsson 1.

Division 3 Göteborg
IBF Göteborg – Ale IBF 5-7
Mål Ale: Alexander Sörensen 2, 
Mattias Hansson , Patrik Jonasson, 
Martin Eriksson, Fredrik Lorentzon 
och Andreas Jonasson 1 vardera. 
Matchens kurrar Ale: William Kenn-
heden Skånberg 3, Mattias Hansson 
2, Alexander Sörensen 1.

Surte IS IBK – IBF Älvstranden 6-10 
(3-1, 1-5, 2-4)
Mål SIS: Niklas Pettersson 2, Richard 
Rydell 2, Henrik Kanevid, Christoffer 
Ahlström. Matchens kurrar: Toni 
Hilkamo 3, Oliver Engström 2, Henrik 
Kanevid 1.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs FK 1-5 
(1-3)
Mål AIF: Rade Radovic. Matchens 
kurrar: Sebastian Hollstein 3, Markus 
Hedberg 2, Shkar Nawzad 1.

Sluttabell
Vänersborgs FK 22 36 47
Kortedala IF 22 31 47
Skoftebyns IF 22 17 41
Lunden ÖBK 22   6 35
Gunnilse IS 22 14 32
Ahlafors IF 22   3 32
Vänersborgs IF 22     6 30
Säffle FF 22  -3 29
Kärra KIF 22  -14 24
Stångenäs AIS 22  -20 24
Arvika Fotboll 22  -36 18
Kungshamns IF 22  -40 17

Division 5 Västergötland västra
Främmestad – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Jonatan Westlund 
3, Oscar Frii 2, Mikael Maliniemi 1.

Sluttabell
Dardania 22 25 51
Skepplanda 22 27 48
Främmestad 22 27 47
Sandared/Sjömarken 22 16 36
Mariedals IK 22 23 33
Herrljunga 22 10 30
Sparsrörs AIK 22  -11 26
Östadkulle 22  -9 25
Säven/Hol 22  -11 24
Sollebrunns AIK 22  -3 20
Hedareds BK 22 -42 16
Stora Mellby SK 22 -52   9

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Hälsö BK 7-1 
Mål NIK: Bojan Illic 2, Fredrik 
Johansson 2, Mattias Hansson, Totte 
Albinsson, självmål. Matchens kurrar: 
Jonny Stenström 3, Anders Isaksson 
2, Fredrik Johansson 1.

Nödinge – Finlandia/Pallo 1-4
Mål NSK: Trimor Huskaj. Matchens 
kurrar: Zaen Ansara 3, Trimor Huskaj 
2, Marcello Milli 1. 

Älvängens IK – Bosna IF 2-1 (1-1)
Mål ÄIK: Johan Parinder, Jonatan 
Franzén.
Matchens kurrar: Simon Liljeblad 3, 
Niklas Ahlbom 2, Johan Parinder 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Sjuntorps IF 
1-4 (0-2)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson.

Alvhems IK – Wargöns IK 0-14 (0-7)

Division 7 C Göteborg
Surte IS – Brämaregårdens FC 
1-0 (1-0)
Mål: Peter Slak.

HU14
Ale Basket F01 - Lindome Basket 
5 - 39
H div 4
Ale Basket - St Helena
48 - 69
HU13
KFUM Göteborg - Ale Basket 
52 - 14
HU17
Högsbo Basket Tigers - Ale Basket 
102 - 34

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs FK 1-5 (1-3)

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors 
IF gav kampen som 
seriesegern i division 3 
nordvästra Götaland lite 
extra nerv.

Vänersborgs FK tving-
ades visa klassen och 
kunde sedan fira serie-
guldet i Hältorpsjön.

Hemmalaget satte 
punkt för en säsong 
med många ansikten.

Rade Radovic utnyttjade ett 

snyggt väggspel och gjor-
de 1-0 efter fyra minuter. 
Hundratalet tillresta Väners-
borgssupporters satte kaffet i 
vrångstrupen. Hemmalaget 
fortsatte sin glanda anfalls-
fotboll. Boban Illic, Micha-
el Hintze och Rade Radovic 
var rejält på hugget.  

Istället för ytterligare mål 
sker en tydlig matchföränd-
ring när Ima Ramic i miss-
tänkt offsideläge kvitterar. 
Några minuter senare tillde-
las Boban Illic ett gult kort 
som mest bör ha varit en 
markering för att sätta nivån. 
Det blev dock dubbel olycka 
eftersom Boban också är in-

bland i en kampsituation om 
bollen på VFK:s planhalva 
en sekvens senare. Domaren 
drar återigen upp kortet och 
plötsligt är Boban som inlett 
matchen lysande utvisad.

– Det var ett par förö-
dande händelser och skulle 
vi vinna krävdes det något 
alldeles extra. När vi istället 
fick allt emot oss orkade vi 
inte stå upp. Vänersborg är 
seriens bästa lag och vann 
helt rättvist både match-
en och serien idag, säger 
AIF-tränaren Daniel Eriks-
son.

Ahlafors slutar sexa i ta-
bellen med tio segrar och 

lika många förluster. En sta-
bil säsong.

– Med tanke på att klub-
ben tappade ett antal tongi-
vande och målproducerande 
spelare, samt att vi fick spela 
hela säsongen utan Edwin 
Pearson och Johan Elving 
som gjorde succé året inn-
an, måste vi vara nöjda. Jag 
tycker vi måste ge oss själ-
va godkänt. Sedan vet vi att 
det var små marginaler som 
gjorde att vi inte hängde 
med i toppen. Förlusterna 
mot Gunnilse, Kungshamn 
och Arvika var blytunga. Vi 
drabbades av mental trötthet 
när tåget gick, menar Daniel 

Eriksson som fortfarande 
inte kan ge besked om fram-
tiden.

– Vi träffar klubben i veck-
an. Det är dags att summera 
och rikta blickarna framåt. 
Vi får se vad vi kommer fram 
till.

På frågan om spelare som 
imponerat extra under året 
får han också svårt.

– Men om jag måste näm-
na några säger jag Sebastian 
Hollstein, Peter Antons-
son och Henrik Anders-
son. De har burit laget och 
stått för energin.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ett steg närmare fyran
– På lördag inleder SBTK kvalspelet
FRÄMMESTAD. Det var 
allt eller inget.

Främmestad och 
Skepplanda gjorde upp 
om andraplatsen i divi-
sion 5 Västergötlanda 
västra.

Matchen slutade mål-
löst, vilket betyder att 
SBTK:s herrar är klara 
för kval till division 
fyra.

Utgången av årets division 
5 Västergötland västra var i 
det närmaste perfekt regisse-
rad. Under hela hösten har 
Främmestad och Skepplan-
da kämpat om andraplatsen 
bakom Dardania. I den sista 
omgången möttes lagen på 
Bergevi IP.

Det var två spända lag 
som var mer fokuserade på 

att inte bjuda till något än 
att skapa något framåt. Ett 
oavgjort resultat räckte för 
gulsvarta Skepplanda och 
initiativet låg därför på hem-
malagets axlar. Först i slutet 
av matchen flyttade Främ-
mestad upp sina positioner i 
en närmast desperat kraftan-
samling för att spräcka gäs-
ternas nolla.

Den visade sig dock bli 
intakt och SBTK:s stabile 
burväktare Markus Samu-
elsson höll sin kasse ren från 
påhälsning för 14:e gången i 
år.

– Mackan är en av flera 
starkt bidragande orsaker till 
att vi nu får chansen att kvala 
till division fyra. Försvars-
spelet har varit stabilt hela 
året, men nu gäller det att 
hitta rätt framåt om vi ska ta 
steget upp, säger SBTK-trä-
naren Jonas Andersson.

Redan på lördag inleds 
kvalspelet. Till Forsvallen 

ansluter då Sätila som bara 
tagit fem skalper i årets divi-
sion fyra spel. Med blott 19 
poäng väntar kvalspel för att 
rädda kontraktet – ett kon-
trakt som SBTK gärna skul-
le vilja ta hand om. I samma 
kvalgrupp spelar också Le-
verne/Skogslund.

Kvalspelet avgörs i en rak 
serie och det mesta lutar åt 
att bara segraren har chansen 
att kvalificera sig. Allt hänger 
på hur övriga serier formerar 
sig.

– Vi har ingen koll på Sä-
tila, men vi hoppas kunna 
skapa oss en bild med hjälp 
av våra kollegor i Göta och 
Edet. När lördagen kommer 
ska vi vara förberedda, hälsar 
Jonas Andersson.

Senare samma dag 
kvalspelar också Skepplandas 
damlag mot Mossens BK.

Det är nu det gäller på 
Forsvallen!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Seriesegrande VFK tryckte till AIF

Div 5 Västergötland västra
Främmestad – Skepplanda 0-0

FOTBOLL

Skepplandas målvakt Markus Samuelsson har hållit nollan 14 
gånger i år och är en av nyckelspelarna i kvalet.

 Alebekante Raimo Käkelä och hans  
 Vänersborgs FK säkrade seriesegern  
 på Sjövallen genom att slå AIF  
 med 5-1. 
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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

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

Killarna tränar i ALE-hallen vid Vimmersjön på 
söndagar mellan 12:00-13:30.

Tjejer födda 2007/08 tränar i en egen grupp 
på söndagar mellan 09:00-10:30

KOM OCH PROVA PÅ DU OCKSÅ
--------------------------------------------------------

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

hemsida.
Välkommen

-------------------------------------------------------------------
NÖDINGE – SÅ KLART
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INNEBANDY 
B O H U S H A L L E N 

FREDAG 10 OKTOBER KL 19.00

SURTE IS IBK 
LINDÅS IBK

DAMER DIV 2

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

Olle Hultqvist är tveklöst 
Surte BK:s hetaste ny-
förvärv med stort spel-
sinne och värdefull elit-
serierutin från Gais.

Olle vill styra i Surte

GÖTEBORG. Efter en 
tung fj olårssäsong med 
degradering är det ett 
nytänt Ale IBF som tar 
sats i division tre.

En stabil insats gav 
tre poäng i bortapremi-
ären mot IBF Göteborg.

Tränare Tobias 
Hellman var försiktigt 
positiv efteråt.

– Det är alltid skönt att vin-

na en premiär och få med sig 
tre poäng, men det var ingen 
större innebandy. Tempot 
var lågt och det var mycket 
ställningskrig. Vår första-
kedja med Alexander Sö-
rensen, Fredrik Herlogs-
son och Mattias Hansson 
var giftig och skapade en hel 
del. Den blir intressant att 
följa i vinter, men effektivi-
teten måste bli bättre.

Hellman leder Ale IBF:s 
nysatsning i trean tillsam-
mans med Martin Eriks-
son. Båda ingår också i trup-
pen, men i premiären var det 
bara Martin som spelade.

– Jag utgår från att inte 
behövas, men får vi skador 
och ont om spelare är jag 
tillgänglig. Nu är målet att 
slussa in nästa generation 
spelare. De unga ska priori-

teras, menar Hellman.
Någon spelarbrist behö-

ver han nog inte oroa sig 
över. Ale IBF har 30 seni-
orspelare i truppen och ett 
snitt på 25 tränar varje gång. 
Mattias Hansson, Alexan-
der Sörensen och Rasmus 
Nordgren har alla återvänt 
till klubben och spetsar till 
truppen.

– Nu vill vi satsa på de 

killar som verkligen vill att 
Ale IBF ska skörda sportsli-
ga framgångar. De som har 
hjärta för klubben. Vi mås-
te få en kontinuitet, säger 
Hellman.

Ale IBF kom till serie-
premiären i Torpahallen 
utan att ha spelat en enda 
träningsmatch. Laget kunde 
utan att ha imponerat gå till 
den första periodvilan i led-

ning 2-1.
IBF Göteborg tog tillba-

ka initiativet och när sista 
akten skulle inledas hade de 
vänt till 3-2.

– Vi kom igång i tredje. 
Det var bättre energi i laget 
och vi lyckades vända på ste-
ken, men det var inte mer, 
avslutar Tobias Hellman.

Klubben har bestämt sig 
för att bygga långsiktigt och 
visionen är att återta en plats 
i division två. Återstår att se 
när?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

OLLE HULTQVIST

Ålder: 27 år.
Yrke: Egen företagare. Driver ”Södra 
vägens Smörrebröd” i Göteborg.
Bor: Göteborg.
Klubbar: Vetlanda BK, Skirö, Gais. 
ungdomslandslagen U15 och U17.
Favoritposition: ”Vill vara delaktig i 
spelet så visst trivs jag på mittfältet”.
Seriefavorit: Gripen/Trollhättan.
Det bästa jag vet: En riktigt god 
middag en sommarkväll med nära 
och kära.
Det värsta jag vet: Att inte få äta.
Förebild: Bruce Springsteen.
Bonusfakta: Son till tidigare förbunds-
kaptenen Kent Hultqvist.

BOHUS. Surte BK slipar 
formen inför den all-
svenska bandypremiä-
ren.

En av nycklarna till 
framgångens dörr har 
nyförvärvet Olle Hult-
qvist.

– Jag hoppas kunna 
bidra till att utveckla 
den talang som fi nns i 
klubben och självklart 
prestera själv, säger 
han.

Var står Surte BK inför årets 
bandyallsvenska? Den frå-
gan är det ingen som rik-
tigt vill eller kan svara på. 
Att det fi nns mycket som 
ser spännande ut råder det 
ingen tvekan om. Det mest 
intressanta är tveklöst en 
smålänning som säljer dans-
ka smörrebröd på dagarna, 
har ett förfl utet i Gais elitse-
rielag, men kunde lika gärna 
varit elitfotbollsspelare. Olle 
Hultvist var med och spelade 
upp grönsvart till bandyeli-
ten, men när verksamheten 
lades ner riktades blickarna 

norrut.
– Det fanns andra alter-

nativ, men då hade jag varit 
tvungen att fl ytta och det vil-
le jag inte. Surte har jag mött 
många gånger, känner killar 
som har spelat där och sen 
har de ju en hall. Nej, det var 
inte svårt att välja Surte, sä-
ger Olle som redan har blivit 
imponerad av klubben.

– Det fi nns ett härligt en-
gagemang runt laget och det 
är en skön stämning i trup-
pen.
Vad skiljer allsvensk bandy 
mot elitserien?

– Framför allt så är det 
tempot och spetskvalitén i 
avgörande spelsekvenser.

Vilken roll Olle Hult-
vist kommer att ha i Surtes 
lagbygge är inte helt klart. 
Han har testats på lite olika 
positioner, men avslöjar för 
tidningen att han trivs bäst i 
mittens rike.

Blick för spelet
– Jag vill gärna vara med och 
styra upp spelet. Dessutom 
tror jag att jag gör bäst nytta 
där. Min styrka ligger just i 
passningsspel och med åren 
har jag väl fått en hyfsad 
blick för vad som ska göras 
där ute.

Surte förfogar i år över en 
rekordstor trupp med ett 40-
tal spelare.

– Det är en utmaning. På 
något sätt måste vi lyckas 
spela samman ett lag samti-
digt som alla behöver spel-
tid. Det har blivit en del 
skiftande, men snart måste 
vi sätta laget, säger Olle som 
länge sågs som en jättetalang 
och var given i U15- och 
U17-landslaget.

– Men jag valde fotbollen. 
Det blev spel i Myresjö i di-
vision 1. Jag tog ett uppehåll 
från bandyn i tre år, men när 
vi fl yttade till Göteborg och 
Michael Hillström, träna-
re i Gais, hörde av sig kom 
suget tillbaka. Resan med 
Gais blir ett bestående min-
ne. Det blev tre fantastiska 
år i elitserien. Jag hoppas få 
vara med om något liknande 
med Surte. Målet ska i alla 
fall vara att hela tiden bli ett 
snäpp bättre så får vi se vart 
det slutar, säger Olle Hult-
vist.

I fredags fi ck Surte ge sig 
mot IFK Kungälv (3-8) och i 
lördags var det seriekollegan 
Boltic som tryckte till hem-
malaget med 4-3.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Träningsmatcher
Surte BK – IFK Kungälv 3-8

Surte BK – IF Boltic 3-4

BANDY

Ale IBF vann i premiären

Division 3 Göteborg
IBF Göteborg – Ale IBF 5-7

INNEBANDY

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F02 kl 13:40                   
NÖDINGE – KÄRRA HF
Dam div 2 kl 15:00                   
NÖDINGE – TORSLANDA HK

Varmt 
välkommen

VECKANS
MATCHER
SÖNDAG 12 OKTOBER

ALE KULTURRUM

EL FIXARNA I ALE

HEMMAPREMIÄRER 
FÖR ALE HF

www.laget.se/alehf

Div 4 Herrar 
ALE KULTURRUM (Fd. Gymnasiet) 

Söndag 12 oktober kl 16.45
ALE HF – BACKA HK

Div 4 Dam 
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

Söndag 12 oktober kl 13.45
ALE HF – JÄRNVÄGEN FF

- ÄLSKA HANDBOLL



Daniel Antonsson med två målgivande assist fick ändå liksom hela Surte IS IBK se sig besegrade i 
division tre premiären. Hemmalaget chockade seriefavoriten Älvstranden med en bländande för-
staperiod och ledde med 3-1. En ledning som gick förlorad på 48 sekunder i andra perioden.
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BOHUS. 3-1 blev 3-4 
inom loppet av 48 sek-
under.

Det svängde när Surte 
IS IBK:s herrar gjorde 
debut i division tre i 
lördags.

– Ett hedersamt ne-
derlag som ändå visar 
att vi inte kommer att 
bli ett strykgäng i den 
här serien, konstaterade 
tränare Tobbe Eng-
ström.

Matchen rivstartade och det 
var hemmalaget som stod 
för grannlåten. Nyförvärvet 
Niklas Pettersson, forward 
från Göteborg City, visade 
omgående att han tänker 
utmana skyttekungen Da-
niel Dahlman i poängligan. 
Surtes två första mål var det 
Pettersson som stod för. Ef-
ter första perioden visade 
tavlan 3-1 och Tobbe Eng-
ström skrev ”stolt” på white-

board-tavlan i omklädnings-
rummet.

– Vi tog dem på sängen 
och spelade bländande. Det 
var så jag fi ck gnugga mig i 
ögonen, sa Tobbe Engström 
som dock fi ck ett bryskt upp-
vaknande när andra perioden 
rullade igång.

3-1 blev 3-4 inom loppet 
av 48 sekunder! Hemmala-
get föll ihop som ett korthus. 
Inför tredje perioden ledde 
Älvstranden med 6-4.

Chockad
– Det går snabbt i innebandy 
och det är en del av tjusning-
en, men visst blev man besvi-
ken och chockad när vi helt 
plötsligt tappade hela kon-
ceptet. Det vi kan konstatera 
är att utvisningarna straffade 
oss. Vi måste självklart titta 
på vårt boxplay, men också 
diskutera hur vi kan undvi-
ka onödiga utvisningar. Det 
kommer bli tufft nog att för-
söka hänga kvar i serien och 
för att klara det behöver vi 
hålla oss på banan, menade 
Engström.

Surte IS IBK visade lag-

moral och gav sig själva en 
fribiljett in i matchen via två 
snabba mål av Christoffer 
Ahlström och Richard Ry-
dell. 6-6 och helt öppet igen.

– Där kändes det som att 
matchen stod och vägde, 
men tyvärr fi ck de två nume-
rära överlägen direkt efter 
vår kvittering och mot Älv-
stranden är det fel taktik. De 
sköt oss sank där. 6-8 blev för 
tungt att ännu en gång för-
söka hämta upp. Totalt sett 
får jag ändå vara nöjd med 
killarna. De kämpar tappert 
matchen igenom och vi gav 
seriefavoriten en rejäl läxa. 
Spelar vi så här och undviker 

de onödiga utvisningarna så 
kommer vi att hänga kvar 
utan problem, underströk 
Tobbe Engström.

I nästa omgång möter 

Surte IS IBK Herrestads 
AIF borta. Matchen spelas 
på onsdag kväll i Rimners-
hallen. Herrestad besegrade 
Pixbo Wallenstam i borta-

premiären med 8-6.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

KÄRRA. Nödinge SK:s 
damer har fått en tuff 
start i årets serie.

Tre raka förluster.
Mot Kärra blev det 

förlust med 22-20.

Nödinge SK:s damer har 
fått sämsta tänkbara inled-
ning på säsongen i division 
två västsvenska västra. Klub-
ben som precis har inlett ett 
samarbete med Kungälvs 
HK får nu ägna full kraft 
åt det sportsliga. Redan på 
söndag är det dags igen. Då 
kommer Torslanda till Ale 
gymnasium. Gästerna har 
förlorat de två inledande 
matcherna. 

Svängig premiär!
– Men till sist fi ck Surte IS IBK:s herrar ge sig

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Älvstranden 6-10

INNEBANDY

SURTE IS IBK HERR

Serie: Division 3 Göteborg
Arena: Bohushallen
Tränare: Tobbe Engström
Nyförvärv: Niklas Petter-
son, Göteborgs City, Henrik 
Kanevid, Kungarna.
Förluster: Linus Thomassen, 
slutat.
Målsättning: Etablera sig 
i trean.

Ny förlust 
för NSKStorseger för Surtes damer

KÄRRA. 0-5 efter en 
period, 0-12 efter två.

Det var inte de barm-
härtigaste gästerna som 
hälsade på hos Kärra 
IBK i söndags kväll.

Det var Surte IS IBK:s 
damer som rivstartade 
säsongen med en stor-
seger, 15-1.

I två perioder spelade Surte 
IS IBK:s damer en närmast 
felfri innebandy – eller som 
tränare Tommi Pasanen ut-
tryckte det.

– Totalinnebandy när den 
är som allra bäst!

Surtes damer gör i år sin 
andra säsong i division två 
sedan omstarten. Målet är 
inställt på att vara med och 
bråka med topplagen, men 
mer än så har ingen sagt. 
Det gör de inte heller efter 
premiärens storseger.

– Nej, vi ska inte dra för 
stora växlar av det här. Vi var 
hungriga och riktigt sugna 
på att spela innebandy, men 
vi mötte också ett lag som 
inte kommer att vara med 
i toppstriden. Det ska inte 
förringa tjejernas insats. 
Att vinna med 15-1 betyder 
alltid att du har varit totalt 
överlägsen och presterat bra. 
Jag tycker de två första peri-
oderna är bländande, sen or-

kar vi inte riktigt hålla farten 
och skärpan uppe i sista peri-
oden, säger Tommi Pasanen.

Surte fi ck en kanonstart 
på matchen och kunde gå till 
periodvila med 5-0.

– Vi rullade boll hela pe-
rioden. Alla fem spelare som 
var inne på plan var delaktiga 
i målen. Det var propaganda, 
säger Pasanen och uppvis-
ningen fortsatte.

– Ja, andra perioden var 
snudd på ännu bättre. Det är 
lätt att spela innebandy när 
allt fl yter på.

Veteranen Carolina 
Björkner har använts spar-
samt på grund av ryggont, 
men i premiären var hon 
med från start och bidrog 

som vanligt med två mål.
– Carro och Jonna Leek 

ger oss en annan stabilitet. 
Vi lät alla spela mycket, men 
Katja Kontio spelade bara 
två perioder, då hon fortfa-
rande har lite ont i sin stuka-
de fot, berättar Pasanen.

Redan på lördag väntar 
tuffare tag, då kommer tip-
pade topplaget Lindås till 
Bohushallen.

– Det blir en helt annan 
värdemätare. Förra året 
förlorade vi båda mötena 
knappt och är självklart sug-
na på revansch.

Målformen verkar det i 
alla fall inte vara något fel på.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 2 Göteborg damer
Kärra IBK – Surte IS IBK 1-15

INNEBANDY
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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

 

ALE. Något för de allra 
minsta, men också pro-
grampunkter för en mer 
mogen publik.

Kultur i Ale har släppt 
sitt höstprogram.

Höjdpunkten lär bli 
musikkonserten med 
Nils Landgren, Viktoria 
Tolstoy och Bohuslän 
Big Band.

Tre månader med ett digert 
utbud. Det är en mix av 

kulturaktiviteter som ale-
borna har att se fram emot 
under oktober-december. 
Bäbismys och lunchbio är 
återkommande inslag – två 
koncept som har kommit för 
att stanna.

– Bäbismyset berikas med 
nya influenser då vi får psy-
kolog Karin Strid på be-
sök den 17 november för 
att föreläsa om den ordlösa 
kommunikationen med bar-
net. Tips och råd kring bä-
bisfotografering är också en 
ny programpunkt, förklarar 
kultursekreterare Lisa Ha-
eger.

– När det gäller våra 
lunchfilmer, som vänder sig 
till en helt annan målgrupp, 
har vi märkt av en väldigt 
positiv utveckling. Till en 
början kom bara ett fåtal 
besökare, senast var det 120 
personer som tog plats i te-
atersalongen. Totalt visar vi 
sex filmer i höst, säger kul-
tursamordnare Sofie Pheif-
fer Rittfeldt.

Noterbart i övrigt ur ka-
lendern är föredraget med 
Swen Emanuel på bibliote-
ket i Nödinge onsdagen den 
22 oktober. Swen kommer 

att visa bilder och berätta om 
arbetet bakom sin bok ”Isens 
fånge”. På samma tema kan 
också nämnas den författar-
fika som blir med Ramona 
Fransson en månad senare, 
också det på biblioteket.

Någon julkonsert blir det 
inte i år, däremot utlovar ar-
rangören en kväll utöver det 
vanliga fredagen den 14 no-
vember. Nils Landgren och 
Viktoria Tolstoy har sällskap 
av Bohuslän Big Band.

– Konserten föregås av 
stipendieutdelning. Va-
ken-stipendiet delas ut och 
Ale kommuns kultursti-
pendiater uppmärksammas. 
Därefter får vi lyssna till två 
av Sveriges absolut största 
jazzstjärnor i ett specialkom-
ponerat program, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Traditionen med Barn-
bokens dag hålls vid liv, som 
i år infaller 15 november. 
Bland annat blir det barnte-
ater i form av ”Sparvel” som 
grundar sig på Barbro Lind-
grens bok.

Slutligen bör nämnas den 
filmfestival som kommer att 
äga rum i Ale Kulturrum 
lördagen den 29 november. 
Festivalen har temat vat-
ten och har sitt ursprung i 
Bangalore, men som också 
arrangeras på olika platser i 
och kring Göteborg.

– Vi ska visa två långfil-
mer och fyra kortfilmer som 
på ett eller annat sätt hand-
lar om vatten, avslutar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt. 

JONAS ANDERSSON

– Ett späckat höstprogram
Kulturmix i Ale

Viktoria Tolstoy kommer till 
Ale Kulturrum fredagen den 
14 november.

Teatern Sparvel visas i samband med Barnbokens dag i Nödinge 
lördagen den 15 november.
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NÖDINGE. Sången eka-
de över Ale Torg och 
hördes förhoppningsvis 
ända till Afrika.

I fredags förmiddag 
sjöng elever i årskurs 
F-3 rosa på Nödingesko-
lan för Världens Barn.

Många besökare 
stannade till och lade 
pengar i den bössa som 
gick runt.

Nödingeskolan har gjort 
som tradition att sjunga för 
Världens Barn. I strålande 
höstväder tog de plats på 

Ale Torg i fredags, strax före 
lunchtid.

– Vi har jobbat med Värl-
dens Barn i de olika årskur-
serna, berättar lärare Kristi-
na Hellström.

Eleverna framförde låtar, 
inte bara på svenska utan 
även på andra språk.

– Förhoppningsvis hörs 
vår sång långt söderut, säger 
Kristina.

Utanför Coop Extra i Äl-
vängen stod sju elever från 
årskurs 5 på Madenskolan. 
De uppmanade besökare till 
handelsplatsen att skänka 
pengar till Världens Barn.

– De pengar som vi får in 
ska vi ta med oss till Aleback-
en Challenge och lämna där, 

förklarade Alfred Fritzon.
JONAS ANDERSSON

Samlade in pengar till Världens Barn gjorde Alfred Fritzon, An-
dreas Jansson, Lukas Jansson, Kajsa Hansson, Elin Wester, Sofia 
Olsson och Melvin Holmqvist från klass 5 Madenskolan.

Pengar till Världens Barn
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BOHUS. 3-1 blev 3-4 
inom loppet av 48 sek-
under.

Det svängde när Surte 
IS IBK:s herrar gjorde 
debut i division tre i 
lördags.

– Ett hedersamt ne-
derlag som ändå visar 
att vi inte kommer att 
bli ett strykgäng i den 
här serien, konstaterade 
tränare Tobbe Eng-
ström.

Matchen rivstartade och det 
var hemmalaget som stod 
för grannlåten. Nyförvärvet 
Niklas Pettersson, forward 
från Göteborg City, visade 
omgående att han tänker 
utmana skyttekungen Da-
niel Dahlman i poängligan. 
Surtes två första mål var det 
Pettersson som stod för. Ef-
ter första perioden visade 
tavlan 3-1 och Tobbe Eng-
ström skrev ”stolt” på white-

board-tavlan i omklädnings-
rummet.

– Vi tog dem på sängen 
och spelade bländande. Det 
var så jag fi ck gnugga mig i 
ögonen, sa Tobbe Engström 
som dock fi ck ett bryskt upp-
vaknande när andra perioden 
rullade igång.

3-1 blev 3-4 inom loppet 
av 48 sekunder! Hemmala-
get föll ihop som ett korthus. 
Inför tredje perioden ledde 
Älvstranden med 6-4.

Chockad
– Det går snabbt i innebandy 
och det är en del av tjusning-
en, men visst blev man besvi-
ken och chockad när vi helt 
plötsligt tappade hela kon-
ceptet. Det vi kan konstatera 
är att utvisningarna straffade 
oss. Vi måste självklart titta 
på vårt boxplay, men också 
diskutera hur vi kan undvi-
ka onödiga utvisningar. Det 
kommer bli tufft nog att för-
söka hänga kvar i serien och 
för att klara det behöver vi 
hålla oss på banan, menade 
Engström.

Surte IS IBK visade lag-

moral och gav sig själva en 
fribiljett in i matchen via två 
snabba mål av Christoffer 
Ahlström och Richard Ry-
dell. 6-6 och helt öppet igen.

– Där kändes det som att 
matchen stod och vägde, 
men tyvärr fi ck de två nume-
rära överlägen direkt efter 
vår kvittering och mot Älv-
stranden är det fel taktik. De 
sköt oss sank där. 6-8 blev för 
tungt att ännu en gång för-
söka hämta upp. Totalt sett 
får jag ändå vara nöjd med 
killarna. De kämpar tappert 
matchen igenom och vi gav 
seriefavoriten en rejäl läxa. 
Spelar vi så här och undviker 

de onödiga utvisningarna så 
kommer vi att hänga kvar 
utan problem, underströk 
Tobbe Engström.

I nästa omgång möter 

Surte IS IBK Herrestads 
AIF borta. Matchen spelas 
på onsdag kväll i Rimners-
hallen. Herrestad besegrade 
Pixbo Wallenstam i borta-

premiären med 8-6.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

KÄRRA. Nödinge SK:s 
damer har fått en tuff 
start i årets serie.

Tre raka förluster.
Mot Kärra blev det 

förlust med 22-20.

Nödinge SK:s damer har 
fått sämsta tänkbara inled-
ning på säsongen i division 
två västsvenska västra. Klub-
ben som precis har inlett ett 
samarbete med Kungälvs 
HK får nu ägna full kraft 
åt det sportsliga. Redan på 
söndag är det dags igen. Då 
kommer Torslanda till Ale 
gymnasium. Gästerna har 
förlorat de två inledande 
matcherna. 

Svängig premiär!
– Men till sist fi ck Surte IS IBK:s herrar ge sig

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Älvstranden 6-10

INNEBANDY

SURTE IS IBK HERR

Serie: Division 3 Göteborg
Arena: Bohushallen
Tränare: Tobbe Engström
Nyförvärv: Niklas Petter-
son, Göteborgs City, Henrik 
Kanevid, Kungarna.
Förluster: Linus Thomassen, 
slutat.
Målsättning: Etablera sig 
i trean.

Ny förlust 
för NSKStorseger för Surtes damer

KÄRRA. 0-5 efter en 
period, 0-12 efter två.

Det var inte de barm-
härtigaste gästerna som 
hälsade på hos Kärra 
IBK i söndags kväll.

Det var Surte IS IBK:s 
damer som rivstartade 
säsongen med en stor-
seger, 15-1.

I två perioder spelade Surte 
IS IBK:s damer en närmast 
felfri innebandy – eller som 
tränare Tommi Pasanen ut-
tryckte det.

– Totalinnebandy när den 
är som allra bäst!

Surtes damer gör i år sin 
andra säsong i division två 
sedan omstarten. Målet är 
inställt på att vara med och 
bråka med topplagen, men 
mer än så har ingen sagt. 
Det gör de inte heller efter 
premiärens storseger.

– Nej, vi ska inte dra för 
stora växlar av det här. Vi var 
hungriga och riktigt sugna 
på att spela innebandy, men 
vi mötte också ett lag som 
inte kommer att vara med 
i toppstriden. Det ska inte 
förringa tjejernas insats. 
Att vinna med 15-1 betyder 
alltid att du har varit totalt 
överlägsen och presterat bra. 
Jag tycker de två första peri-
oderna är bländande, sen or-

kar vi inte riktigt hålla farten 
och skärpan uppe i sista peri-
oden, säger Tommi Pasanen.

Surte fi ck en kanonstart 
på matchen och kunde gå till 
periodvila med 5-0.

– Vi rullade boll hela pe-
rioden. Alla fem spelare som 
var inne på plan var delaktiga 
i målen. Det var propaganda, 
säger Pasanen och uppvis-
ningen fortsatte.

– Ja, andra perioden var 
snudd på ännu bättre. Det är 
lätt att spela innebandy när 
allt fl yter på.

Veteranen Carolina 
Björkner har använts spar-
samt på grund av ryggont, 
men i premiären var hon 
med från start och bidrog 

som vanligt med två mål.
– Carro och Jonna Leek 

ger oss en annan stabilitet. 
Vi lät alla spela mycket, men 
Katja Kontio spelade bara 
två perioder, då hon fortfa-
rande har lite ont i sin stuka-
de fot, berättar Pasanen.

Redan på lördag väntar 
tuffare tag, då kommer tip-
pade topplaget Lindås till 
Bohushallen.

– Det blir en helt annan 
värdemätare. Förra året 
förlorade vi båda mötena 
knappt och är självklart sug-
na på revansch.

Målformen verkar det i 
alla fall inte vara något fel på.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 2 Göteborg damer
Kärra IBK – Surte IS IBK 1-15

INNEBANDY

www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
ALE KULTURRUM

14 OKTOBER KL 20.00
ALE IBF – LANDVETTER IBK

HERRAR DIV. 3 
ALE KULTURRUM 
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ALE IBF – PARTILLE IBS
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BÖRJA SPELA 

INNEBANDY!

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
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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

 

ALE. Något för de allra 
minsta, men också pro-
grampunkter för en mer 
mogen publik.

Kultur i Ale har släppt 
sitt höstprogram.

Höjdpunkten lär bli 
musikkonserten med 
Nils Landgren, Viktoria 
Tolstoy och Bohuslän 
Big Band.

Tre månader med ett digert 
utbud. Det är en mix av 

kulturaktiviteter som ale-
borna har att se fram emot 
under oktober-december. 
Bäbismys och lunchbio är 
återkommande inslag – två 
koncept som har kommit för 
att stanna.

– Bäbismyset berikas med 
nya influenser då vi får psy-
kolog Karin Strid på be-
sök den 17 november för 
att föreläsa om den ordlösa 
kommunikationen med bar-
net. Tips och råd kring bä-
bisfotografering är också en 
ny programpunkt, förklarar 
kultursekreterare Lisa Ha-
eger.

– När det gäller våra 
lunchfilmer, som vänder sig 
till en helt annan målgrupp, 
har vi märkt av en väldigt 
positiv utveckling. Till en 
början kom bara ett fåtal 
besökare, senast var det 120 
personer som tog plats i te-
atersalongen. Totalt visar vi 
sex filmer i höst, säger kul-
tursamordnare Sofie Pheif-
fer Rittfeldt.

Noterbart i övrigt ur ka-
lendern är föredraget med 
Swen Emanuel på bibliote-
ket i Nödinge onsdagen den 
22 oktober. Swen kommer 

att visa bilder och berätta om 
arbetet bakom sin bok ”Isens 
fånge”. På samma tema kan 
också nämnas den författar-
fika som blir med Ramona 
Fransson en månad senare, 
också det på biblioteket.

Någon julkonsert blir det 
inte i år, däremot utlovar ar-
rangören en kväll utöver det 
vanliga fredagen den 14 no-
vember. Nils Landgren och 
Viktoria Tolstoy har sällskap 
av Bohuslän Big Band.

– Konserten föregås av 
stipendieutdelning. Va-
ken-stipendiet delas ut och 
Ale kommuns kultursti-
pendiater uppmärksammas. 
Därefter får vi lyssna till två 
av Sveriges absolut största 
jazzstjärnor i ett specialkom-
ponerat program, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Traditionen med Barn-
bokens dag hålls vid liv, som 
i år infaller 15 november. 
Bland annat blir det barnte-
ater i form av ”Sparvel” som 
grundar sig på Barbro Lind-
grens bok.

Slutligen bör nämnas den 
filmfestival som kommer att 
äga rum i Ale Kulturrum 
lördagen den 29 november. 
Festivalen har temat vat-
ten och har sitt ursprung i 
Bangalore, men som också 
arrangeras på olika platser i 
och kring Göteborg.

– Vi ska visa två långfil-
mer och fyra kortfilmer som 
på ett eller annat sätt hand-
lar om vatten, avslutar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt. 

JONAS ANDERSSON

– Ett späckat höstprogram
Kulturmix i Ale

Viktoria Tolstoy kommer till 
Ale Kulturrum fredagen den 
14 november.

Teatern Sparvel visas i samband med Barnbokens dag i Nödinge 
lördagen den 15 november.
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NÖDINGE. Sången eka-
de över Ale Torg och 
hördes förhoppningsvis 
ända till Afrika.

I fredags förmiddag 
sjöng elever i årskurs 
F-3 rosa på Nödingesko-
lan för Världens Barn.

Många besökare 
stannade till och lade 
pengar i den bössa som 
gick runt.

Nödingeskolan har gjort 
som tradition att sjunga för 
Världens Barn. I strålande 
höstväder tog de plats på 

Ale Torg i fredags, strax före 
lunchtid.

– Vi har jobbat med Värl-
dens Barn i de olika årskur-
serna, berättar lärare Kristi-
na Hellström.

Eleverna framförde låtar, 
inte bara på svenska utan 
även på andra språk.

– Förhoppningsvis hörs 
vår sång långt söderut, säger 
Kristina.

Utanför Coop Extra i Äl-
vängen stod sju elever från 
årskurs 5 på Madenskolan. 
De uppmanade besökare till 
handelsplatsen att skänka 
pengar till Världens Barn.

– De pengar som vi får in 
ska vi ta med oss till Aleback-
en Challenge och lämna där, 

förklarade Alfred Fritzon.
JONAS ANDERSSON

Samlade in pengar till Världens Barn gjorde Alfred Fritzon, An-
dreas Jansson, Lukas Jansson, Kajsa Hansson, Elin Wester, Sofia 
Olsson och Melvin Holmqvist från klass 5 Madenskolan.

Pengar till Världens Barn
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– Det känns bra. Scen-
mässigt är vi så nära det 
perfekta som det kan bli. 
Vi har repat på plats i 
Nödinge hela den gång-
na helgen. Vad det gäller 
rekvisitan så målas det in 
i det sista. Det är precis 
som det brukar.

Kan du beskriva ”En 
midsommarnattsdröm”?

– Det är en komedi sig-
nerad William Shakespea-
re som innehåller väsent-
liga ting som kärlek och 
lustar.

Du spelar Puck, vem 
är det?

– Han spelar en central 
roll i föreställningen. Han 
springer runt och droppar 
kärleksdryck i ögonen hos 
olika människor. Det blir 
fel, men ändå rätt till slut.

Hur är det att spela i 
Ale Kulturrum?

– Alldeles utmärkt! Vi 
har varit runt med Tea-
tervinden på många olika 
ställen och har en del att 
jämföra med. Detta är en 
riktig teater som Ale kom-
mun ska vara rädd om.

Hur många föreställ-
ningar blir det?

– Tio framträdanden 
är inplanerade under ok-
tober. Biljetter till ”En 
midsommarnattsdröm” 
finns att köpa på biblio-
teket i Nödinge, Allans i 
Älvängen och Café Molin 
i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Hur är
känslan inför 
lördagens
premiär?

HALLÅ DÄR...

 Gunnar Bergevald, en av  
 huvudrollsinnehavarna i  
 ”En midsommarnattsdröm”. 

ÄLVÄNGEN. Statyn 
Bevingad, skapad av 
Thomas Brolin som en 
konstnärlig gestalt-
ning för att hylla Ivar 
Arosenius, kommer att 
avtäckas och invigas nu 
på lördag vid Älvängens 
resecentrum.

Arrangemanget inleds 
med Kulturskolans 
4Drums och invignings-
talare är kommunalrå-
det Mikael Berglund (M).

Samma dag invigs 
också utställningen 
Bevingad på Repsla-
garmuseet, där vi får 
möta konstnären bakom 
skulpturen. 

 
Ale kommun beslutade förra 
året att låta uppföra en konst-
närlig gestaltning för att hyl-
la konstnären Ivar Arosenius, 
som bodde och verkade un-
der en period innan sin död 
i Älvängen. Han hade där en 
mycket produktiv tid. Mål-
sättningen med den konst-
närliga gestaltningen är att 
skapa ett konstverk som kan 
upplevas av de boende och 
besökande i Älvängens cen-
trum. Konsten skulle vara 

poetisk och lekfull i Arose-
nius anda. Valet av konstnär 
föll på Thomas Brolin och 
skulpturen Bevingad. 

Skulpturen kommer att 
avtäckas på lördag. Efter 
invigningen på resecentrum 
fortsätter festligheterna på 
Repslagarmuseet. En kattpa-
rad, med Ivar Arosenius själv 
i spetsen, leder oss ned till 
museet.

– Allting började med att 
vi skulle ha en invigning av 
statyn, sedan tog jag kontakt 
med Repslagarmuseet som 
visade intresse av att göra 
något mer. Det blir en rik-
tigt trevlig lördag att se fram 
emot, säger kultursamordna-
re Sofie Pheiffer Rittfeldt.

Museet utlovar en rolig 
dag för både barn och vuxna 
i Ivar Arosenius anda. Det 
blir bland annat femkamp 
och quiz med fina priser, 
skattjakt, ansiktsmålning 
med mera.

Lekar som det var förr 
erbjuder styltgång, jättela-
byrintspel, snörlekar och 
mycket annat kul. Det ord-
nas rockringstävling.

Vi får följa med piraterna 
Tompa och Mackan i Long-
kalsong ut på de sju haven. 
De reser runt i världen och 
möter konstiga och roliga 
djur. Det blir allsång och 
mycket rörelser. En teaterfö-
reställning med mycket mu-
sik för barn i åldern 3-9 år.

Utställningen Bevingad 
har också premiär denna 
dag. Besökarna kan stifta 
bekantskap med Thomas 
Brolin, konstnären bakom 
skulpturen vid resecen-
trum, i en ny utställning 
på Repslagarmuseet. Tho-
mas Brolin är en mångsidig 
och kunnig konstnär som 
arbetar som målare och 
skulptör och formgivare. 
Thomas behärskar många 
olika material och tekniker. 
I måleriet blir det mest 
olja och blandteknik och i 
skulpturen trä och betong.

JONAS ANDERSSON

Staty avtäcks och utställning invigs

Nu på lördag avtäcks statyn 
Bevingad vid Älvängens rese-
centrum och parallellt invigs 
utställningen med samma 
namn på Repslagarmuse-
et. Konstnären Thomas Brolin 
finns på plats för att möta be-
sökarna.

Lördagen erbjuder också barnteater med Longkalsong på 
Repslagarmuseet i Älvängen.  

Vem kommer inte ihåg 
denna härliga låt. Den 
och mycket mer av brö-
derna Ted och Kennet 
Gärdestads musik fick 
Aktiva Seniorer njuta av vid 
septembermötet. Sånger-
skan Marie Arturén och 
pianisten Göran Åhlfeldt 
tog oss med på en musika-
lisk resa. Marie berättade 
att det var på senare år som 
hon upplevt Kennets stora 
förmåga att sätta exakt rätt 
ord till Teds toner. Varsamt 
lotsade hon oss, i ord och 
ton, igenom Teds liv noga 
med att betona Kennets sto-
ra betydelse för melodierna.

Med stor inlevelse och 
närvaro bjöds vi bl.a. på 
Jag vill ha en egen måne, 
Himlen är oskyldigt blå, den 
fartfyllda ”Rockin´n´ Reelin” 
och ”Eiffeltornet” etcetera. 
Marie sjöng med stor empati 
och hennes sång gick rakt in 
i hjärtat. I pianisten Göran 
Åhlfeldt hade hon en fantas-
tisk ackompanjatör, lyhörd 
och stödjande. När showen 
är slut var ett bra slutnum-
mer. Kanske hade bröderna 
Gärdestads ”Vilken härlig 
dag” passat minst lika bra. 
Det var just det vi åhörare 
haft!

Marstrands Havshotells 
sportchef Ingrid infor-
merade om Tränings- och 
hälsodag där den 11 oktober. 
Ingvar A redogjorde för 
möjligheten att pröva på 
squaredans, sex måndagar i 
Lilla salen med start den 6 
oktober. Gunnel N berät-
tade att Sillprovning var en 
populär aktivitet. Ytterligare 
möjlighet till detta blir den 
12 november. Hon påminde 
även om modevisningen den 
15 oktober. Tore R slog ett 
slag för kurserna i HLR den 
16 oktober och 24 oktober. 
Bengt B meddelade vilka 
resor som är aktuella till 
våren. Göran S talade om 
att insamlingen till Barncan-
cerfonden gav 2 871 kronor 
vid augustimötet.

Inga Isaksson

Sol, vind 
och vatten

LÖDÖSE. ”Kan själv!” 
är en ljudupplevelse 
för de allra minsta på 
Lödöse museum.

I söndags öppnade 
utställningen som ger 
barn mellan 0-2 år 
möjlighet att på egen 
hand skapa, utforska 
och uppleva olika ljud.

Barn i åldern 0-2 år har 
en annan ljudvärld än äld-
re barn och vuxna. Deras 
ljudskapande är ett sätt att 
kommunicera med och 
utforska sin omvärld. Tidi-
ga upplevelser av ljud och 
möjligheterna att få ut-
forska ljud på olika sätt 
påverkar förmodligen hur 
det lilla barnet senare, un-
der sin uppväxt, intresserar 
sig för och närmar sig ljud 
och så småningom musik. 
Därför har det gjorts en 
utställningsmiljö där de 

allra minsta barnen kan 
skapa, utforska och upp-
täcka ljud på sina villkor.

”Kan själv!” har resul-
terat i föreläsningar, hand-
ledningar och två olika 
utställningar. Tack vare de 
barn som medverkar ut-
vecklas, förändras och för-
bättras ”Kan själv!” stän-
digt. Barnen är experterna 
och de förmedlar gärna sin 
kunskap till oss vuxna. 

I de olika förstudier som 
vi gjort inom projektet 
har vi visat att det går att 
uppfylla de minsta barnens 
rätt till deltagande och in-
flytande även om de ännu 
inte utvecklat ett verbalt 
språk.

Kan själv-utställningen 
produceras av Västarvet 
i samarbete med Kultur i 
Väst och tonsättare är Jo-
han Svensson.

JONAS ANDERSSON

”Kan själv!” är en ljudupplevelse för barn i åldern 0-2 år. Ut-
ställningen invigdes på Lödöse museum i söndags.

Ljudupplevelse på 
Lödöse museum
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Staty avtäcks och utställning invigs

Nu på lördag avtäcks statyn 
Bevingad vid Älvängens rese-
centrum och parallellt invigs 
utställningen med samma 
namn på Repslagarmuse-
et. Konstnären Thomas Brolin 
finns på plats för att möta be-
sökarna.

Lördagen erbjuder också barnteater med Longkalsong på 
Repslagarmuseet i Älvängen.  

Vem kommer inte ihåg 
denna härliga låt. Den 
och mycket mer av brö-
derna Ted och Kennet 
Gärdestads musik fick 
Aktiva Seniorer njuta av vid 
septembermötet. Sånger-
skan Marie Arturén och 
pianisten Göran Åhlfeldt 
tog oss med på en musika-
lisk resa. Marie berättade 
att det var på senare år som 
hon upplevt Kennets stora 
förmåga att sätta exakt rätt 
ord till Teds toner. Varsamt 
lotsade hon oss, i ord och 
ton, igenom Teds liv noga 
med att betona Kennets sto-
ra betydelse för melodierna.

Med stor inlevelse och 
närvaro bjöds vi bl.a. på 
Jag vill ha en egen måne, 
Himlen är oskyldigt blå, den 
fartfyllda ”Rockin´n´ Reelin” 
och ”Eiffeltornet” etcetera. 
Marie sjöng med stor empati 
och hennes sång gick rakt in 
i hjärtat. I pianisten Göran 
Åhlfeldt hade hon en fantas-
tisk ackompanjatör, lyhörd 
och stödjande. När showen 
är slut var ett bra slutnum-
mer. Kanske hade bröderna 
Gärdestads ”Vilken härlig 
dag” passat minst lika bra. 
Det var just det vi åhörare 
haft!

Marstrands Havshotells 
sportchef Ingrid infor-
merade om Tränings- och 
hälsodag där den 11 oktober. 
Ingvar A redogjorde för 
möjligheten att pröva på 
squaredans, sex måndagar i 
Lilla salen med start den 6 
oktober. Gunnel N berät-
tade att Sillprovning var en 
populär aktivitet. Ytterligare 
möjlighet till detta blir den 
12 november. Hon påminde 
även om modevisningen den 
15 oktober. Tore R slog ett 
slag för kurserna i HLR den 
16 oktober och 24 oktober. 
Bengt B meddelade vilka 
resor som är aktuella till 
våren. Göran S talade om 
att insamlingen till Barncan-
cerfonden gav 2 871 kronor 
vid augustimötet.

Inga Isaksson

Sol, vind 
och vatten

LÖDÖSE. ”Kan själv!” 
är en ljudupplevelse 
för de allra minsta på 
Lödöse museum.

I söndags öppnade 
utställningen som ger 
barn mellan 0-2 år 
möjlighet att på egen 
hand skapa, utforska 
och uppleva olika ljud.

Barn i åldern 0-2 år har 
en annan ljudvärld än äld-
re barn och vuxna. Deras 
ljudskapande är ett sätt att 
kommunicera med och 
utforska sin omvärld. Tidi-
ga upplevelser av ljud och 
möjligheterna att få ut-
forska ljud på olika sätt 
påverkar förmodligen hur 
det lilla barnet senare, un-
der sin uppväxt, intresserar 
sig för och närmar sig ljud 
och så småningom musik. 
Därför har det gjorts en 
utställningsmiljö där de 

allra minsta barnen kan 
skapa, utforska och upp-
täcka ljud på sina villkor.

”Kan själv!” har resul-
terat i föreläsningar, hand-
ledningar och två olika 
utställningar. Tack vare de 
barn som medverkar ut-
vecklas, förändras och för-
bättras ”Kan själv!” stän-
digt. Barnen är experterna 
och de förmedlar gärna sin 
kunskap till oss vuxna. 

I de olika förstudier som 
vi gjort inom projektet 
har vi visat att det går att 
uppfylla de minsta barnens 
rätt till deltagande och in-
flytande även om de ännu 
inte utvecklat ett verbalt 
språk.

Kan själv-utställningen 
produceras av Västarvet 
i samarbete med Kultur i 
Väst och tonsättare är Jo-
han Svensson.

JONAS ANDERSSON

”Kan själv!” är en ljudupplevelse för barn i åldern 0-2 år. Ut-
ställningen invigdes på Lödöse museum i söndags.

Ljudupplevelse på 
Lödöse museum
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Förskolechef och 
verksamhetschef har 
fått informationen från 

din insändare och de arbetar 
vidare med den. Om du 
ännu inte blivit kontaktad 
av någon av dom ber jag dig 
kontakta dom.

Jag tycker det är väldigt 
viktigt att ha en dialog med 
personal och förskolechef 
om man har frågor eller syn-
punkter på verksamheten. 
De situationer och frågor 
du lyfter är allvarliga och 
viktiga och måste tas om 
hand och arbetas vidare 
med.

Angående antal platser 
på förskolan så har vi haft 
utmaningar med befolk-
ningsprognosen. Det är en 
prognos som används bland 
annat för att se hur många 
förskoleplatser och platser 
i skolorna som kommer 
behövas inom de närmsta 
fem åren.

Vi garanterar inte plats på 
önskad förskola men målet 
är att man ska erbjudas plats 
på sin boendeort (om man 
inte önskar något annat 
såklart). Hittills har vi med 
få undantag kunnat möta 
det inom de lagstadgade 4 
månaderna.

Den situationen vi har 
nu är att det fi nns väldigt 
många fl er barn i kön än vad 
prognosen sa. Därför pågår 
just nu intensivt arbete 
med att sätta upp tillfälliga 
lösningar på många orter för 
att kunna möta efterfrågan 
på barnomsorgsplatser. 
Parallellt med detta jobbar 
vi fram långsiktiga lösningar 
i form av nybyggnation.

Det fi nns ett tydligt 
uppdrag att man ska få plats 
i önskad boendeort, dvs om 
man bor i Nödinge är det 
där man ska erbjudas plats.

Elena Fridfelt (c)
Ordförande Utbildningsnämnden 

Skogens konung på besök
När Uno Boström kom hem till huset i Kvarnemaden i Kollanda, 
var konungen på besök. Med kameran som bäste vän lyckades 
Uno fånga den förvånade gästen på en fantastisk bild. Skogens 
konung hade inte heller bråttom iväg, utan lät sig stilla fotogra-
feras. Uno berättar för Alekuriren att besöken från djurens rike 
inte är ovanliga, däremot alltid lika oväntade…

Svar till
förtvivlad
mamma

Välkomna till

Friskvårdsträff
Torsdag 16 okt kl 14.00 OBS! tiden 

i Skepplanda Bygdegård

Med ett kort medlemsmöte innan
p.g.a. att inkomna motioner skall tas 

upp för beslut.

Därefter modevisning med våra 
egna mannekänger som visar 

kläder från Seniorshop.
Passa på att handla höstkläder.

Lättare förtäring
Lotteri

Anmälan till Laila 74 14 78  
senast 10 oktober

Välkomna!

PRO Ale Norra

PRO ALE NORRA

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
TORSDAG 30 OKT KL 19.00

GUDSHJÄLMEN
EN DRAMATISK KOMEDI OM RELATIONER, KÄRLEK OCH RELIGION

ÄLVÄNGEN. I lördags 
var det Ballonglördag i 
Älvängen.

En nyhet för året 
var Ballongloppet – en 
löpartävling för både 
stora och små.

Som arrangör stod Ale 
90 IK.
Det var vackert höstväder 
och således strålande förut-
sättningar när Ballongloppet 
hade premiär. Klockan elva 
gick starten för barnen och 
en timme senare stod vuxna 
deltagare redo att ge sig iväg.

Barnen sprang 1,6 kilome-
ter. 28 deltagare räknades in. 
Hanna Hallberg var först i 
mål av tjejerna och Vincent 

Hägnell var snabbaste kille. 
Efter målgång delade Coop 
Extra ut kanelbullar och 
mjölk.

Intresset var inte lika 
stort i vuxenklassen. Endast 
sju löpare anmälde sitt del-
tagande. Daniel Tidholm 
tillryggalade den knappt fem 
kilometer långa sträckan på 
fi na 15.30. Snabbaste dam 
var Johanna Tidholm som 
klockades på 19.00.

– Arrangörsmässigt är vi 
väldigt nöjda. Ett stort tack 
till Älvängens Företagar-
förening som var med och 
stöttade upp på olika sätt. 
Förhoppningsvis kan Bal-
longloppet bli en tradition 
och vi siktar på fl er deltagare 

nästa år, säger Göran Tilly i 
Ale 90 IK.

JONAS ANDERSSON

Premiär för Ballongloppet
Starten har just gått för Ballongloppet.

Hanna Hallberg springer i mål 
på lätta ben.

Alva Sjöholm, 3 år, fick drag-
hjälp av mormor Elisabeth 
Bryfors och lillasyster Selma.
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SKEPPLANDA. Finsk sisu 
har vi hört talas om.

Nästa lördag bjuds det 
fi nsk musik i Skepplan-
da bygdegård.

På scen står Mr Cool 
Band.

Mr Cool Band gjorde sin för-
sta spelning 1993. Två med-
lemmar ur originaluppsätt-
ningen fi nns fortfarande kvar, 
bland dem Kari som är hem-
mahörande i Skepplanda.

– Kollegorna bor i Göte-
borg och i Lilla Edet, berät-
tar Kari.

På 90-talet turnerade Mr 
Cool Band runtom i Sverige 
och hade spelningar i stort 
sett varje helg. Det var hos 
fi nska föreningar, men även 

på traditionella dansställen.
– Numera blir det bara 

fem-sex spelningar per år, 
förklarar Kari.

Idén till framträdandet 
i Skepplanda föddes ur ett 
samtal mellan Kari och Kent 
Carlsson, som är engagerad i 
bygdegårdsföreningen.

– Tidigare fanns en fi nsk-
svensk förening i Skepplan-
da. Nu gör vi ett försök med 
en fi nsk-svensk afton och 
hoppas verkligen att Alebor-
na ska anamma konceptet, sä-
ger Kent till lokaltidningen.

Mr Cool band kommer 
att bjuda på traditionell fi nsk 
dansmusik och det vill inte 
säga lite. 

– Det blir alltifrån tango 
till rock´n roll. Det blir för-
modligen första gången som 

det spelas fi nsk dansmusik 
i Skepplanda bygdegård, 
skrattar Kari.

– Det är betydligt mer 
variation i fi nsk dansmusik 
jämfört med svensk dans-
bandsmusik. Vår repertoar 
innehåller också latinameri-
kanska rytmer samt vals, tan-
go och rumba för att nämna 
några exempel.

Skepplanda bygdegårds-
förening ordnar med lättare 
förtäring och utöver det kan 
besökarna se fram emot en 
linedanceuppvisning.

– Alla är välkomna. Biljett 
köper man på plats i entrén. 
Det vore väldigt roligt om 
detta kunde bli ett årligen 
återkommande arrangemang, 
avslutar Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

 Lördagen den 18 oktober slår Skepplanda bygdegård upp dörrarna till en finsk-svensk afton. 
 Mr Cool Band svarar för den musikaliska underhållningen. 

Finska toner i
Skepplanda bygdegård
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När Jesus vandrade här på jorden 
mötte han ofta människor i nöd av 
olika slag. Man kan fråga sig om det 

bara var dem som hade en stor tro på Gud, 
som blev botade. Nej, här fanns människor 
som inte hade någon tro på Gud alls. De 
hade bara hört talas om att Jesus botat sjuka. 

Ryktet om Jesus gjorde att det samlats 
stora människoskaror. En del hade säkert 
med sig vänner och bekanta också. Alla ville 
se när han gjorde under med de sjuka. Men 
i dag kan man väl inte tro på att sådant kan 
hända? Jag som pastor skulle kunna berätta 
om många människor som blivit botade från 
svåra sjukdomar, där läkare måste erkänna 
att en högre makt ingripit. Vi kunde läsa 
i bibeln att folket häpnade, när de såg de 
sjuka bli friska. 

Naturligtvis framkallade detta tacksägel-
se och lovsång till Gud. Jag tror att om vi 
beder till Gud i ödmjukhet, kan vi också i 
dag få se Gud göra mer än vi kan fatta och 
förstå. Det står i bibeln att den som beder 
kan få. Pröva att tro på Gud. Det lönar sig 
alltid.

Guds välsignelse önskar Leif Karlsson Pingstkyrkan Bohus

BETRAKTELSE

Jesus botar sjuka

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Lördag 11 oktober vandrar vi på 
Pilgrimsled Risveden. 
En vandring som är ca 18 km lång 
och  tar ca 6-7 timmar att vandra.
Samling vid Starrkärrs  
församlingshem kl  9.00.

Pilgrimsvandring

Medtag matsäck 
och kläder efter väder!

”Vem kan hjälpa mig nu?”
Sorgen kan göra det svårt att tänka på praktiska 
och juridiska detaljer kring ett dödsfall. Vi hjälper dig 
hela vägen fram till ett värdigt och vackert avsked. 
 Välkommen.
Skånegatan 17 | Göteborg | www.gillisedman.se 

Mats Sandberg Begravningar

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka kl. 18.00
Färgsprakande barocktoner!
Med Trio Acantus: Elisabet 
Ehlersson, Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson.
Johan Dahlbäck flöjt, Rolf 
Mårtensson violin, Christian Berg 
cello och Peter Corneliusson orgel.
Präst: Björn Nilsson

Musikgudstjänst

Tacksägelsedagen 
12 oktober 2014

Kilanda kyrka kl. 11.00 
Kammarkören VocAle medverkar

Kyrkkaffe i församlingshemmet. 

Varmt välkommen till våra gudstjänster!

Högmässa

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

TACKSÄGELSEDAGEN  
SÖNDAG12 OKTOBER
Skepplanda kyrka kl 10.00

Skepplanda Kyrkokör
Kyrkkaffe med enkel försäljning  

i församlingshemmet

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Frukostcafé  
för kvinnor

Välkommen att äta frukost  
i Skepplanda församlingshem

Kostnad 40 kr/person, ingen anmälan
Lyssna på Janina Nilsson, överlevare från 

Ravensbruck ”Ett människoöde”

Lördag 11 oktober kl 9-11

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Gudstjänst för stora och små
Tacksägelsedagen, söndag 12 okt 
kl 11 i Surte kyrka.
Tema: ”Världens barn”. Dopänglar 
delas ut. Barnkörerna Peacedrums 
och Fortsättningskören samt 
förskolebarn, Åke Andreasson. 
Kyrkfika.

Onsdag 15 oktober kl 13-15 
i Nödinge församlingshem.
Onsdagsträff. ”Skynda att 
älska” – visor och sånger med 
Katia Guterstam. Fika och 
trevlig gemenskap. 
Alla är välkomna!



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
Ons 8/10 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.
Sön 12/10 Älvängens kyrka kl 
11 Familjegudstjänst, Anders-
son. Nols kyrka kl 11 Mässa, 
Tord Nordblom. Kilanda kyrka 
kl 11 Mässa med Höstfest, 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
18 Musikgudstjänst. Färg-
sprakande barocktoner med 
sång av Trio Acantus: Elisabet 
Ehlersson, Anette Svennblad, 
och Sabina Nilsson tillsammans 
med Peter Corneliusson orgel/
cembalo, Johan Dahlbäck flöjt, 
Rolf Mårtensson violin och 
Christian Berg cello.

Skepplanda pastorat
Skepplanda, sön 12/10 kl 10 
Mässa M Auvinen. Hålanda 
sönd 12/10 kl 12 Gudstjänst M 
Auvinen. S:t Peder sönd 12/10  
kl 10 Mässa V Wetterling, 
tisd 14 /10 kl 18 Mässa med 
inspirationskväll. Ale-Skövde, 
sön 12/10 kl 12 Gudstjänst V 
Wetterling, ons 14/10 kl 12.30 
Gemenskapslunch. Tunge, se 
övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 7/10 kl 8.30-9.30 Bön, kl 
14 Bibelsamtalsgruppen. Ons 
8/10 10-12.30 SmyrnaCaféet 
kl 18-19 Bön. Torsd 9/10 kl 
15 RPG i Equmeniakyrkan - 
Katarina Johansson ”Safari i 
Kenya-Djur, natur och barn” 
kl 18.15 Hobby. Fre 10/10 kl 
19.30 Greenhouse. Lör 11/10 
kl 10-13 Second Hand & Café. 
Sön 12/10 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten, kl 11.00 Guds-
tjänst - Smyrnakören, Äventy-
ret, Kyrkkaffe. Mån 13/10 kl 
10 RPG Stavgång. Tis 14/10 kl 
8.30-9.30 Bön.

Guntorps Missionskyrka
Lör-sön 11-12/10 Hajkhelg för 
Spårar och UpptäckarScouter 
i Kyrkan + Krokstorps skogar. 
Ons 8/10 kl 19.00 Höstkväll 
inför Ordet Peter Svanberg 
Handledare för pionjärför-
samlingar i Equmeniakyrkan. 
Tis 14/10 kl 15.45 Konfa i 
Älvängen Equmeniakyrkan. 
Ons 15/10 kl 18.30 Spårar/
UpptäckarScout.

Nödinge Församling
Sön 12/10 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Tacksägelsedagen. Sön-
dagsmässa, Reine Bäck. Sång-
medverkan. Kl 11 i Surte kyrka: 
Tacksägelsedagen. Gudstjänst 
för stora och små, Åke Andre-
asson. Tema: ”Världens barn”. 

Dopänglar delas ut. Barnkö-
rerna Peacedrums och Fortsätt-
ningskören samt förskolebarn, 
kyrkfika. Kl 15 i Bohus servi-
cehus: Mässa, Reine Bäck. Ons 
15/10 kl 10 i Nödinge kyrka: 
Vardagsgudstjänst för stora och 
små, Gunnar Kampe. 

Bohus pingstkyrka
Sön 12/10 kl 11 Gudstjänst. 
Ons 15/10 kl 19 Bibelläsning 
och bön. 

Equmeniakyrkan Älvängen
Tors 9/10  kl 15 RPG i Equ-
menaikyrkan: ”Safariresa i 
Kenya” Katarina Johansson,-
servering. Sön 12/10 kl 18  
Cafégudstjänst. Sång av Kajsa 
och Emma Hansson,  Leif 
Jöngren och Eva Clarängen, 
diakon i Hammarkullen,                                          
berättar  om arbetet med 
papperslösa i norra Göteborg, 
SSK. Utgångskollekt till detta 
arbete  Servering. Mån 13/10 kl 
18  Spårarscout kl 18.30 Upp-
täckarscout. Tis 14/10 kl 10 
Tisdagsbön kl 10-13 Stickcafé 
kl 15.30 Konfirmandgruppen 
kl 18.30 Män - Mat - Möte i 
Equmeniakyrkan.

Lilla Edet pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Lör  11/10 kl 10 Mansfrukost 
i förs hem. Sön 12/10 kl 10.00 
Högmässa, Isacson. Tis 14/10  
kl 9 Mässa i förs hem, Wes-
tergaard. Ons 15/10 kl 18.30 
Mässa, Nordblom. Tors 16/10 
kl 14.00 Gemenskapsträff.

Surte missionsförsamling
Ons 8/10 kl 18.30. Tonår.
Ons 8/10 kl 21. Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!
Lördag 11/10 kl 10.30. Fika vid 
Konsum i Surte. Musikgrupp. 
Vi firar att vår kyrkbyggnad är 
50 år gammal. Välkommen!
Söndag 12/10 kl 11. Guds-
tjänst. Tema: Romer. Per Kjell-
berg. Emil Mattson, Rädd-
ningsmissionen. Servering.
Månd 13/10 kl 19. Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 14/10 kl 18. 
Samtalskväll. Tema: Romer. 
Per Kjellberg. Ulrika Falk och 
Mikael Albertsson. Ons 15/10 
kl 15. Onsdagsträff: Villervalla 
- Kan du höra honom komma? 
Leif Herngren berättar om 
Nils Ferlin. Ons 15/10 kl 
18.30. Tonår. Ons 15/10 kl 21. 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen!

DÖDSFALL

Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

och Gammelmormor

Gunvor Karlsson

* 9 oktober 1922

har idag stilla
insomnat i sitt hem.

Nol
21 september 2014

GUN och SÖREN
MONA och INGEMAR

EVA och ULF
Barnbarn

Barnbarnsbarn

I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Sov gott

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
9 oktober kl. 11.00 i

Starrkärrs kapell. Akten
avslutas vid graven.

Ett stort tack till
Hemtjänsten Nol och

Nödinge, samt
Hemsjukvården för god
omvårdnad av Mamma.

Vår älskade Mamma 
Svärmor och Mormor

Harriet 
Johansson

* 6 december 1931

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Älvängen 
28 september 2014

JEANETTE och LALLO 
Axel, Maja 

ULRIKA och JENS 
Släkt och vänner

En blommande 
trädgård jag 
drömmer mig till

Till blommor och sol 
det är dit som jag vill

Jag drömmer om 
blommorna så granna

Om rosor så vackra 
för att vara sanna

Då vet jag att här 
vill jag bo

Att här får jag vila 
och ro

Ulrika

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 
17 oktober kl. 11.00 
i Skepplanda kyrka. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå, 

tel. 0303-33 33 99 senast 
tisdagen 14 oktober. 

Tänk gärna på 
Carin Mannheimers 
minnesfond – för ett 

värdigt åldrande, 
bg. 558-4941.

Ulla Blomqvist har avlidit. 
Född 1932 och efterlämnar 
dotter Kirsten med familj samt 
syskon med familjer som när-
mast sörjande.

Gunvor Karlsson, Nol har 
avlidit. Född 1922 och efterläm-
nar döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Harriet Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1931 och efter-

Astrid Persson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 2 okto-
ber begravningsgudstjänst för 
Astrid Persson, Gurentorp, 
Alafors. Officiant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Götha Lööf. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 3 oktober 
begravningsgudstjänst för 
Götha Lööf, Alafors. Officiant 
var kyrkoherde Björn Nilsson.

Paula Terho. I Surte kyrka 
hölls fredagen 3 oktober 
begravningsgudstjänst för Paula 
Terho, Surte. Officiant var 
Daniel Brattgård.

lämnar döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Asta Abrahamsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar barn med familjer samt 
syskon som närmast sörjande.

Daniel Firth, Nödinge har 
avlidit. Född 1986 och efter-
lämnar Maria, sonen Jesper, 
föräldrar och syskon som när-
mast sörjande.
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. Från årsm. 2000-
2013. Allt av intresse.
Tel. 0762-09 77 31

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse 
Tel. 0762-09 77 31

Danska Sjöstensplattor 50x50. 
Begagnade.
Tel. 0303-22 95 34

SÄLJES
Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även blandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel 0706-59 50 84

Dubbelsäng av furu säljes. 
Våningsäng NY, 90 cm. Köks-
bord + 2 st iläggs-skivor och 
4 stolar.
Tel. 0704-59 10 63

Ny postkodscyckel. Ej använd. 
Säljes billigt. 
Tel: 0701-5236 53

ÖNSKAS HYRA
Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
Tel. 0303-33 76 65

Garage/carport till personbil 
önskas hyra t.o.m den 31 mars 
-15 OBS! det kommer inte att 
mekas, det gäller bara 
förvaring.
Tel 0706-595 390

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

Nycklar upphittade vid Vika-
dam. Tel. 0735-65 59 39

Loppis/second hand fre 15-18 
lör 12-16. 3 km in på Hålanda 
/Sollebrunnsvägen, Slittorp. 
Fynda gardiner, böcker, kläder, 
gardiner och mycket mer. 
Honungsförsäljning. Kaffe med 
dopp, korv med bröd. Väl-
komna!

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
tel. 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

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

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.

ROS

En ros till var och en av 
er som hjälpte mig när jag 
ramlade på väg hem från 
ICA. Tack för er mycket 
proffsiga hjälp.

Tanten i 91:an

Våra tjejer fyller år!
Stort grattis Engla
på 8-årsdagen och

Felicia på 13 årdagen!
Stor kram från hela släkten

GRATTIS

Grattis
Mio 10 år 8/10

Kramar från farmor

Födelsedagsgrattis
i efterskott

Mysan

Ett stort grattis
till dig Joacim

som fyller 26 år 
den 10 oktober.
Kram Susanne

Grattis 
Svärd 50 år 

den 8 oktober

Grattis goaste Saga på
6-års dagen den 11/10. 
Kramar från Maja, Malin 

och Patrik

ÖVRIGT

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
har dragit igång. Start på 
Älvevi i Älvängen klockan 
10-12. Följande söndagar 
att boka in är 12/10, 19/10 
samt 26/10. 

Arr: Älvängens IK

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/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!
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. Från årsm. 2000-
2013. Allt av intresse.
Tel. 0762-09 77 31

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse 
Tel. 0762-09 77 31

Danska Sjöstensplattor 50x50. 
Begagnade.
Tel. 0303-22 95 34

SÄLJES
Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även blandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel 0706-59 50 84

Dubbelsäng av furu säljes. 
Våningsäng NY, 90 cm. Köks-
bord + 2 st iläggs-skivor och 
4 stolar.
Tel. 0704-59 10 63

Ny postkodscyckel. Ej använd. 
Säljes billigt. 
Tel: 0701-5236 53

ÖNSKAS HYRA
Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
Tel. 0303-33 76 65

Garage/carport till personbil 
önskas hyra t.o.m den 31 mars 
-15 OBS! det kommer inte att 
mekas, det gäller bara 
förvaring.
Tel 0706-595 390

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

Nycklar upphittade vid Vika-
dam. Tel. 0735-65 59 39

Loppis/second hand fre 15-18 
lör 12-16. 3 km in på Hålanda 
/Sollebrunnsvägen, Slittorp. 
Fynda gardiner, böcker, kläder, 
gardiner och mycket mer. 
Honungsförsäljning. Kaffe med 
dopp, korv med bröd. Väl-
komna!

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
tel. 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

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

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.

ROS

En ros till var och en av 
er som hjälpte mig när jag 
ramlade på väg hem från 
ICA. Tack för er mycket 
proffsiga hjälp.

Tanten i 91:an

Våra tjejer fyller år!
Stort grattis Engla
på 8-årsdagen och

Felicia på 13 årdagen!
Stor kram från hela släkten

GRATTIS

Grattis
Mio 10 år 8/10

Kramar från farmor

Födelsedagsgrattis
i efterskott

Mysan

Ett stort grattis
till dig Joacim

som fyller 26 år 
den 10 oktober.
Kram Susanne

Grattis 
Svärd 50 år 

den 8 oktober

Grattis goaste Saga på
6-års dagen den 11/10. 
Kramar från Maja, Malin 

och Patrik

ÖVRIGT

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
har dragit igång. Start på 
Älvevi i Älvängen klockan 
10-12. Följande söndagar 
att boka in är 12/10, 19/10 
samt 26/10. 

Arr: Älvängens IK

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/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!
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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 

Ale Folkets Hus och Alekuriren lottar ut tio 
biljetter till barnteatern "Ivar, Knutte och Katten". 
Den visas i Medborgarhuset, Alafors, lördagen den 
18 oktober klockan 14.00. Fem rätta lösningar av 
Finn sex fel premieras med två biljetter. Glöm inte 
att bifoga namn och adressuppgift dit biljetterna ska 
skickas. Din lösning måste vara Alekuriren tillhanda 
senast fredag 10 oktober på adress:

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN
Märk kuvertet "Barnteater"
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STC ÄLVÄNGEN
FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN  
0303-74 66 60  

www.stc.se

 INVIGNING AV VÅR NYA 
PLAYGROUND ARENA
LÖRDAGEN DEN 11 OKTOBER KL 9.00-13.00  

PÅ STC ÄLVÄNGEN!

WOD - TÄVLINGAR - MINGEL- TAPAS

10-KORT

450
KR

1995KR

2995KR

HALVÅRSKORT

HELÅRSKORT

PASSA PÅ 11/10!
SPECIALPRISER
ENDAST PÅ  
STC ÄLVÄNGEN
Vi kommer bjuda på  
klubbavgiften för de  
som tecknar AG!


