
Vacker konst på 
Glasbruksmuseet

Tvätta på egen 
hand i Lödöse

Andrea fi xade 
segern!

Avtäckning av skulptören Thomas Brolins konstverk ”Bevingad” till minne av Ivar Arosenius gjordes inför ögonen på bland 
annat kommunalråd Mikael Berglund (M), som höll invigningstalet i Älvängen.

Till Arosenius minne
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BÄST I TEST!
Didriksons Theron 

Bäst I Test overallen
med extra slitstarka 
partier där det behövs. 
Givetvis vind och 
vattentät med

avtagbar huva, 
syntetpäls och 
justerbar midja. Går
numera att förlänga 
armar och ben vid 
behov. Strl 80-140. 

Färger: Banana, 
Poppy, Marin, Svart 

och Lila.
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LÅT PROFFSEN TA  
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Efter ett halvårs intensiv 
valrörelse var vi nog 
säkra på att den lokala 

debatten skulle lägga sig. 
Det blev tvärtom. Aleborna 
diskuterar politik som aldrig 
förr och trots att valet har 
ägt rum, rösterna har räknats 
och resultatet har presente-
rats är det ingen som vet vem 
som kommer att styra i Ale. 
Tala om politiskt antiklimax.

Jag träffar våra politiska 
makthavare ofta och ser dem 
i många olika situationer. För 
mig är de väldigt bekan-
ta, men den senaste tiden 
har de visat sidor jag inte 
tidigare har sett. De har varit 
pressade och uppgivna, om 
vartannat. Situationen är för 
båda helt ny och mycket svår, 
även om båda tycker att den 
andras verklighet är betydligt 
lättare. Kommunstyrel-
sens ordförande, Mikael 
Berglund (M), anser att han 
redan sitter i opposition och 
att det bara är för Paula Örn 
(S) att bilda en majoritet. 
”Det är hennes uppdrag att 
skapa en majoritet för sin 
budget och verksamhetsplan”. 
Paula Örn har försökt, men 
inte lyckats och vädjar därför 
till alliansen att antingen 
lägga ner sina röster eller 
att åtminstone samverka 
och förhandla om budgeten. 
Svaret från alliansen är att 
de kommer att presentera 
sin budget i november när 
fullmäktige ska ta beslut. 
De rödgröna kan räkna och 

har självfallet förstått att 
alliansens budget då kan få 
majoritet med stöd av SD. 
Det innebär i så fall att de 
rödgröna skulle riskera att 
få styra med motståndarens 
budget. Det är varken ett 
lätt eller roligt uppdrag och 
därför överväger sannolikt 
alliansen att förbereda sig för 
att behålla ordförandeklub-
borna. Sverigedemokraterna 
och Aledemokraterna som 
tillsammans har åtta mandat 
i fullmäktige har öppet de-
klarerat att de tänker stödja 
Mikael Berglund om han 
föreslås till Kommunstyrel-
sens ordförande. Frågan är 
vem som föreslår vem? 

Det är hur man än vänder 
och vrider på det, ett mycket 
speciellt parlamentariskt läge 
i Ale. Följer man praxis ska 
den största minoriteten, i 
vårt fall de rödgröna, bilda 
politisk ledning. Jag tror 
fortfarande att det är den 
mest sannolika utgången, 
men därefter kommer allian-
sen att driva sin politik. Gör 
SD och AD verklighet av sitt 
hot att rösta med alliansen 
i till exempel budgetfrågan 
faller den politiska ledning-
en platt redan efter en 
månad. Bra eller dåligt för 
Ale? Katastrof skulle jag 
vilja säga.

Tänk er själva att ha 
en ledning som inte kan 
bestämma eller ta några 
beslut själva? Handlings-
kraftig? Stark? Pålitlig? 

Trygg?
Nej, däremot fruktansvärt 

osäker och i ständigt behov 
av stöd från oppositionen. 
Den rödgröna ledningen 
kommer om alliansen fort-
sätter på den inslagna vägen 
inte att kunna driva en enda 
egen fråga. Vad är det då för 
vits med att bilda en politisk 
ledning?

Oppositionen kan inte 
heller avkrävas att inte läng-
re få driva sin politik bara 
för att det fi nns en ”risk” 
att SD röstar på det som 
alliansen föreslår. Samtidigt 
skulle en alliansledd politisk 
ledning inte motsvara 
valresultatet, där 46% röstat 
för en rödgrön majoritet. 
En alliansledd ledning skulle 
också vara helt beroende av 
vilket humör SD och AD är 
på i fyra år. Det här är inget 
annat än ett stort politiskt 
antiklimax!

Politiskt antiklimax
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Välkomna!

Vinnare i Finn fem fel!
Grattis till er tre som vann biljetter till 
barnteatern ”Ivar, Knutte och Katten”

Elvin Parmar Alafors
Sarah Ekeklint Stenungsund
Alice Liljekvist Lödöse

I förra veckans tidning rapporterade vi 
från Ballongloppet. I texten hade det 
insmugit sig ett fel. Snabbaste killen var 
Vincent Högnell och ingenting annat.
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ÄLVÄNGEN. Den första 
boken om Älvängen 
utkom 1990.

24 år senare är det 
dags för en andra utgå-
va.

– Visst påminner de 
om varandra, men det 
är nya bilder och berät-
telser om Älvängen ur 
en svunnen tid, säger 
författaren Kjell-Åke 
Kjellberg.

På fredag är det release i 
Älvängen. Kjell-Åke Kjell-
berg släpper sin andra bok 
om Älvängen – Ett samhälle 
vid Göta älv. Med bilder och 
berättelser från 1850 till dags 
dato återger han förändring-
en från ett jordbruks- och 
industrisamhälle till en mo-
dern centralort med ett rikt 
utbud av affärer och service-
tjänster.

– På sätt och vis är cirkeln 
sluten. Älvängen är återigen 
ett stationssamhälle med 
pendeltåg till Göteborg och 
regiontåg till Trollhättan. 
En viss tyngdpunkt i boken 
handlar om att beskriva hur 
Älvängens centrala delar har 
påverkats av de senaste årens 
investeringar i infrastruktu-
rutbyggnaden, säger Kjell-
Åke Kjellberg när vi bläddrar 
igenom boken. 

Det är en fascinerande 
läsning, särskilt för den med 
koppling till bygden. Många 
profi ler fi nns med i såväl tex-
ter som på bilder.

– Första boken var mer 
speciell, då var det lätt att 

hitta profi ler och personer 
att lyfta fram. Det är svåra-
re när man vill undvika att 
upprepa sig. Ska man förstå 
Älvängens historia måste 
en del av historien återbe-
rättas på nytt. Carlmarks 

repslageri, Gustava och 
Erik Mattssons gärningar, 
snickar-karlssons, järnvä-
gens historia och liknande 
återkommer självklart. Li-
kaså har föreningslivet alltid 
haft en viktig roll i Älvängen 

och därför har ÄIK ett givet 
utrymme i boken, förklarar 
Kjell-Åke Kjellberg.

Ett särskilt kapitel har 
ägnats åt Älvbygdens mo-
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karriär som kartingförare. 
Ulf som vid karriärens slut 
1990 startade Axums Järn i 
Älvängen tillsammans med 
pappa Göran och mamma 
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På tal om butiker om-
nämns självfallet Älvängens 
manufaktur som är samhäl-
lets äldsta butik och drivs nu 
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tar Kjell-Åke Kjellberg och 
tillägger att den första boken 
är helt slutsåld, den andra 
utgåvan är tryckt i 1000 ex-
emplar.

Förutom böckerna om Äl-
vängen har Kjell-Åke också 
skrivit två böcker om Surte, 
”Fotbollens intåg i Sverige” 
och ”Surte – ett samhälle på 
historisk mark”. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kjell-Åke Kjellberg är klar med sin andra bok om Älvängen. På fredag, lördag och söndag signerar han verket på Göteborgsvägen 76.

– De första och enda 1000 exemplaren släpps till helgen
Kjellbergs andra bok om Älvängen

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

TA MED DINA BILDER PÅ ETT USB, 
DVD-SKIVA ELLER MINNESKORT. 

DU KAN OCKSÅ MEJLA info@alekuriren.se

Läs mer på www.alekuriren.se

EN STOR 
FAVORITBILD!
–VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

70X100 CM 199 KR
50X70 CM 149 KR

Lokaltidning & Reklambyrå



VECKA 42         NUMMER 38|04

HÅLANDA. Ett fi bernät 
med närmast obegrän-
sade möjligheter är 
inte längre en utopi för 
landsbygden.

Snarare en realitet om 
bara tillräckligt många 
visar intresse.

– Investeringen höjer 
omgående värdet på 
huset och tjänas dess-
utom in på fyra till åtta 
år via lägre kostnader 
för data, telefon och 
tv, redogjorde Mikael 
Söderberg, kassör i 
föreningen Skepplanda 
Fiber.

Ortsmötet i Hålanda kom 
främst att handla om möj-
ligheten att ansluta sig till ett 
lokalt fi bernät. Föreningen 
Skepplanda Fiber är bildad 
för att projektera och för-
verkliga fi berutbyggnaden 
från södra Skönningared, via 
Guntorp och upp till Mau-
ritzberg i Hålanda. Fiber på 
landsbygden kan idag erhålla 
bidrag från jordbruksverket 
och EU på hela 40%.

– Ju större andel i vårt om-
råde som ansluter sig desto 
snabbare kommer vår ansö-
kan att prioriteras och själv-

klart är det lättare att pressa 
priserna om vi är många, sa 
Mikael Söderberg.

Hittills har 500 av 1000 
fastighetsägare i området an-
mält intresse, men Skepplan-
da Fiber vill se fl er.

– Vi måste hjälpas åt att 
sprida budskapet till våra 
grannar. Att haka på i efter-
hand kommer att kosta det 
dubbla. Liknande projekt 
brukar innebära en kostnad 
per hushåll mellan 17-25 000 
kronor. Det är att betrakta 
som en ren investering i hu-
set. Förutom en fantastisk 
uppkoppling sänker du alla 
dina kostnader för tv, telefo-
ni och datatrafi k, underströk 
Söderberg.

Lars Kopp, även han en-
gagerad fi berentusiast, hänvi-
sade till mäklarnas åsikter.

– Ett hus med fi ber på 
landsbygden har ett helt an-

nat värde. Investeringen hö-
jer huspriset med runt 100 
000 kronor.

Skepplanda Fiber är en 
ekonomisk förening utan 
vinstintresse. Den och fi ber-
nätet som grävs ner ägs av 
medlemmarna själva.

– Såsom samhället utveck-
las där alltmer utgår från nä-
tet är fi ber snart ett måste. Vi 
får inte missa chansen när det 
fi nns bidrag att hämta, men-
ade Lars Kopp.

I Skepplanda bygdegård 
hålls ett separat informa-
tionsmöte om fi berutbyggna-
den 4 november.

Stor utmaning
Kommunalråden Mikael 
Berglund (M) och Paula 
Örn (S) gästade mötet och 
beskrev det politiska läget 
utifrån sina perspektiv. Att 
det är låsta positioner och ett 

ovisst läge var tydligt.
– Valresultatet är en stor 

utmaning för politiken. Vi 
kan däremot inte säga som i 
melodifestivalen att ”fel låt 
vann”, utan det här är vad 
aleborna har röstat fram och 
det är bara för oss att accep-
tera situationen. Alliansen 
har inte något eget mandat 
att regera, men vi kommer 
att presentera en genomtänkt 
budget för fullmäktige. Det 
kommer Paulas gäng också 
att göra. I fullmäktige fi nns 
49 ledamöter, ett av förslagen 
kommer att få majoritet, för-
klarade Mikael Berglund.

Paula Örn uttryckte sin 
vånda över att Sverigedemo-

kraterna med sina 10% av 
rösterna då ges ett oaccepta-
belt stort infl ytande med den 
avgörande rösten.

– Så vill inte vi ha det. Vi 
tycker inte det speglar vad 
aleborna vill. Därför sträck-
er vi ut handen och vill för-
handla om budgeten med al-
lianspartierna, men de verkar 
hellre vilja ge SD makten att 
bestämma. Så vitt jag vet har 
alliansen inte gjort så i någon 
annan kommun, sa Paula 
Örn.

Ordförande för ortsmö-
tet i Hålanda de senaste fyra 
åren har varit Boel Holgers-
son (C) som applåderades, då 
hennes uppdrag nu avslutas i 

samband med att mandatpe-
rioden är över.

Fiberrikt ortsmöte i Hålanda
– Men bekymrade miner hos kommunalråden

Skepplanda Fibers Lars Kopp och Mikael Söderberg hänvisar alla nyfikna till skepplandafiber.se

Fundersam. Kommunalråd 
Mikael Berglund (M) ser valre-
sultatet som en tuff utmaning.

Bekymrad. Kommunalråd 
Paula Örn (S) söker samver-
kan, men får inget gehör – än.

ORTSMÖTE HÅLANDA

Var: Hålanda bygdegård.
När: Onsdag 8 oktober.
Om vad: Presentation av 
Skepplanda Fiber och 
fi berutbyggnaden på lands-
bygden. Kommunalråden 
om det politiska läget efter 
valet.
Citatet: Lars Kopp; ”I fram-
tiden kommer fi bernätet gå 
så snabbt att mottagaren 
vet vad du ska säga innan 
du har sagt det...”
Hur många: 40 besökare

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

Nödinge VårdcentralOrdinarie öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Välkommen till Nödinge Vårdcentral 
för årets influensavaccination 

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen 
bättre mot viruset.
 
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:
•  Har fyllt 65 år
•  Har någon av dessa sjukdomar oavsett ålder
 - Kronisk hjärtsjukdom
 - Svårbehandlad diabetes
 - Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
 - Kronisk lever- eller njursvikt
 - Extrem fetma
 - Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
•  Är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
•  Är gravid

Smittskydd Västra Götaland

Vaccinationsmottagning drop-in
21/10-23/10 Kl 15:30-16:30
28/10-30/10 Kl 15:30-16:30
4/11-6/11 Kl 15:30-16:30
11/11-13/11 Kl 15:30-16:30
Här efter vaccination enligt  
överrenskommelse.

Årets influensavaccination startar tisdag 21 oktober!

Drop-in för vaccination 
måndag - torsdag kl 14-16 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? 

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du
 har fyllt 65 år
  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder 

- 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

 är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
 är gravid i andra eller tredje trimestern

Smittskydd Västra Götaland 

Vi har också tidsbeställd mottagning  
för vaccination mot: 
- Pneumokocker (lunginflammationsbakterie)
- Hepatit A + B
- Fästingburen  TBE. 
- Turistdiarré och kolera

Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum



VECKA 42         NUMMER 38|04

HÅLANDA. Ett fi bernät 
med närmast obegrän-
sade möjligheter är 
inte längre en utopi för 
landsbygden.

Snarare en realitet om 
bara tillräckligt många 
visar intresse.

– Investeringen höjer 
omgående värdet på 
huset och tjänas dess-
utom in på fyra till åtta 
år via lägre kostnader 
för data, telefon och 
tv, redogjorde Mikael 
Söderberg, kassör i 
föreningen Skepplanda 
Fiber.

Ortsmötet i Hålanda kom 
främst att handla om möj-
ligheten att ansluta sig till ett 
lokalt fi bernät. Föreningen 
Skepplanda Fiber är bildad 
för att projektera och för-
verkliga fi berutbyggnaden 
från södra Skönningared, via 
Guntorp och upp till Mau-
ritzberg i Hålanda. Fiber på 
landsbygden kan idag erhålla 
bidrag från jordbruksverket 
och EU på hela 40%.

– Ju större andel i vårt om-
råde som ansluter sig desto 
snabbare kommer vår ansö-
kan att prioriteras och själv-

klart är det lättare att pressa 
priserna om vi är många, sa 
Mikael Söderberg.

Hittills har 500 av 1000 
fastighetsägare i området an-
mält intresse, men Skepplan-
da Fiber vill se fl er.

– Vi måste hjälpas åt att 
sprida budskapet till våra 
grannar. Att haka på i efter-
hand kommer att kosta det 
dubbla. Liknande projekt 
brukar innebära en kostnad 
per hushåll mellan 17-25 000 
kronor. Det är att betrakta 
som en ren investering i hu-
set. Förutom en fantastisk 
uppkoppling sänker du alla 
dina kostnader för tv, telefo-
ni och datatrafi k, underströk 
Söderberg.

Lars Kopp, även han en-
gagerad fi berentusiast, hänvi-
sade till mäklarnas åsikter.

– Ett hus med fi ber på 
landsbygden har ett helt an-

nat värde. Investeringen hö-
jer huspriset med runt 100 
000 kronor.

Skepplanda Fiber är en 
ekonomisk förening utan 
vinstintresse. Den och fi ber-
nätet som grävs ner ägs av 
medlemmarna själva.

– Såsom samhället utveck-
las där alltmer utgår från nä-
tet är fi ber snart ett måste. Vi 
får inte missa chansen när det 
fi nns bidrag att hämta, men-
ade Lars Kopp.

I Skepplanda bygdegård 
hålls ett separat informa-
tionsmöte om fi berutbyggna-
den 4 november.

Stor utmaning
Kommunalråden Mikael 
Berglund (M) och Paula 
Örn (S) gästade mötet och 
beskrev det politiska läget 
utifrån sina perspektiv. Att 
det är låsta positioner och ett 

ovisst läge var tydligt.
– Valresultatet är en stor 

utmaning för politiken. Vi 
kan däremot inte säga som i 
melodifestivalen att ”fel låt 
vann”, utan det här är vad 
aleborna har röstat fram och 
det är bara för oss att accep-
tera situationen. Alliansen 
har inte något eget mandat 
att regera, men vi kommer 
att presentera en genomtänkt 
budget för fullmäktige. Det 
kommer Paulas gäng också 
att göra. I fullmäktige fi nns 
49 ledamöter, ett av förslagen 
kommer att få majoritet, för-
klarade Mikael Berglund.

Paula Örn uttryckte sin 
vånda över att Sverigedemo-

kraterna med sina 10% av 
rösterna då ges ett oaccepta-
belt stort infl ytande med den 
avgörande rösten.

– Så vill inte vi ha det. Vi 
tycker inte det speglar vad 
aleborna vill. Därför sträck-
er vi ut handen och vill för-
handla om budgeten med al-
lianspartierna, men de verkar 
hellre vilja ge SD makten att 
bestämma. Så vitt jag vet har 
alliansen inte gjort så i någon 
annan kommun, sa Paula 
Örn.

Ordförande för ortsmö-
tet i Hålanda de senaste fyra 
åren har varit Boel Holgers-
son (C) som applåderades, då 
hennes uppdrag nu avslutas i 

samband med att mandatpe-
rioden är över.

Fiberrikt ortsmöte i Hålanda
– Men bekymrade miner hos kommunalråden
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- Fästingburen  TBE. 
- Turistdiarré och kolera

Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum

www.ale.se 
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FREDAG

OM DINOSAURIER, ORMAR  
OCH ANDRA FÅGLAR
KL. 19.00 ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK 
Göran Nilson, en av Sveriges ledande 

ormexperter, berättar på Älvängens bibliotek. Inträde 
inklusive fika: 40 kronor Arr: Bibliotekets Vänner i Norra 
Ale, Ale kommun och Vuxenskolan

ISENS FÅNGE
KL KL. 18.00  ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
S/S Oscar Dicksons haveri i Nordostpassagen 
år 1881. Författaren Swen Emanuel visar 

bilder  och berättar om arbetet bakom sin bok Isens 
fånge. Författarens farfar Emanuel Andersson var eldare 
ombord vid haveriet och det är hans dagbok som fått 
ligga till grund för boken. 24 man fick övervintra i isen med 
temperaturer ner till -42°. Onsdag 22 oktober Fri entré
Arr: Ale kommun och Vuxenskolan.

RÖDA RUMMET
KL. 19.00 SURTE BIBLIOTEK
Röda rummet – bokfika för vuxna

BÄBISMYS – SAGOSTUND
 KL 10.30 ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE.
Utforska magin med sagor och böcker
tillsammans med ditt barn. Vi läser lite 

och får även tips på böcker som kan  passa ditt barn.  
Fri entré men föranmälan till biblioteket.

Klara dig själv i 72 timmar

 

www.ale.se  
www.krisinformation.se

På gång

Alvhem
TORSDAGEN DEN 23 APRIL KL. 19.00 

 
Teman för kvällens möte:

Skepplanda
TISDAG DEN 21 OKTOBER KL. 19.00 

 
Teman för kvällens möte:

den 27 OKTOBER 2014 KL.18.00

 

Nyhet! 

Ortsutvecklingsmöten Kungörelse

Höstlov i Ale, workshop
Gör musik i datorn!

 

27/10 KL 16-19
28/10 KL 16-19

 30/10 KL 16-19

 

27/10 KL 12-15
 28/10 KL 12-15

30/10 KL 12-15

 

Företagsaktiviteter hösten 2014
Business Lab

 
20 OKT 16.00–19.00 

After Work för företagare 
30 OKT 17.00–18.00

Starta företagskurs (7 ggr)
3 NOV

Inspirationsföreläsning e-handel

6 NOV 18.00-19.30

FÖR 
DIG FRÅN

 13 ÅR
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STARRKÄRR. När vind-
bruksplanen funnits på 
agendan har det inne-
burit fullt hus.

Till höstens ortsut-
vecklingsmöte kom bara 
ett 20-tal åhörare.

Å andra sidan fanns 
ingen vindkraft uppsatt 
på dagordningen.

Kraftledning och vindbruks-
plan är frågor som engagerar 
byborna, vilket uppslutning-
en på tidigare möten tydligt 
har bevisat. Intresset var 
desto svalare i tisdags när 

drogsituationen och fram-
tida byggnation i Ale skulle 
diskuteras.

Drogförebyggare Tho-
mas Berggren var först ut 
att redogöra för Vaknas ar-
bete i kommunen – histo-
riskt och vilka åtgärder som 
planeras den närmaste fram-
tiden.

– Grunden i vårt arbete är 
att skapa schyssta alternativ 
för våra barn och ungdomar, 
förklarade Berggren och 
fortsatte:

– Vakna engagerar inte 
bara kommunala tjänstemän 
och politiker, vi har även fått 
med det privata näringslivet 
på ett väldigt bra sätt. Ta 
Vakna-påsen där Ica Kvan-
tum fi nns med som en sam-
arbetspartner och som givit 
en avkastning på cirka 1,8 
miljoner kronor under årens 
lopp. Det fi nns andra goda 
exempel där vi jobbar hand i 
hand med privata företag.

På gång just nu är en of-
fensiv mot de näringsidkare i 
kommunen som säljer ener-
gidrycker. Affärsinnehavarna 
kommer att tillhandahålla 
dekaler att sätta upp. Bud-
skapet till konsumenterna är 
tydligt – 15-årsgräns gäller 
vid köp av energidrycker.

– Jag hade helst sett att 
det stod 18 år, men det är 
inte genomförbart. Energid-
rycker är inget bra att dricka 
för barn och inget vidare för 
oss vuxna heller, betonade 
Berggren.

Hur ser drogsituatio-
nen ut?

– Förutom alkohol är det 
cannabisrökningen som be-
kymrar mig. Så är det i Ale, 
Göteborg och i princip hela 
västvärlden. Vi har påbör-
jat en tydlig satsning mot 
cannabis där boken ”Can-
nabis – en olycklig kärleks-
historia” är en viktig kugge. 
Målsättningen är också att 
få hit författaren, Amelie 
Andersson, och arrangera 
föreläsningar.

Efter kaffepausen fi ck 
stadsarkitekt Magnus 

Blombergsson ordet. Han 
informerade om exploate-
ring som är på gång, bland 
annat byggnationen av nya 
lägenheter i Sannum.

– När det gäller gång- och 
cykelbana från Älvängen till 
Kilandavägen så kommer 
den att vara klar under 2015. 
Det fi nns en idé om en gång- 
och cykelbana från Hultas-
jön till Starrkärr, men det är 
inte projekterat ännu.

På samma tema konstate-
rade mötesordförande, Sune 
Rydén (KD), att vägen mel-
lan Ryd och Kilanda nu hål-
ler på att asfalteras.

Magnus Blombergsson 
poängterade sedan vikten 
av tillväxt för Ale kommun 
i allmänhet och Älvängen i 
synnerhet.

– Älvängens centrum hål-
ler på att dö. Befolkningen 
räcker inte till för det han-
delsutbud som fi nns. För 
att bibehålla och eventuellt 
utöka servicen på orten krävs 
det att befolkningen ökar.

Slutligen noterades att 
föreningen Starrkärrs fi ber 
håller möte för alla intresse-
rade i bygdegården idag (läs 
tisdag). Ale kommuns fi ber-
samordnare Per Persson 
kommer att medverka.

– Svalt intresse för ortsutvecklingsmötet i Starrkärr

Inget drag utan
vindkraft på agendan

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ORTSMÖTE STARRKÄRR

Var: Starrkärrs bygdegård.
När: Onsdag 8 oktober.
Om vad: Drogsituationen i 
Ale och framtida byggna-
tioner.
Citatet: Thomas Berggren; 
”Förutom alkohol är det 
cannabisrökningen som 
bekymrar mig.”
Hur många: 20 besökare.

Drogförebyggare Thomas Berggren talade på ortsutvecklings-
mötet i Starrkärr.

Pekar uppåt. Stadsarkitekt Magnus Blombergsson redogjorde 
för den befolkningstillväxt som Ale kommun upplever.

Älvängens cen-
trum håller på 
att dö. Befolk-
ningen räcker 

inte till för det handels-
utbud som fi nns. För att 
bibehålla och eventuellt 
utöka servicen på orten 
krävs det att befolk-
ningen ökar.
MAGNUS BLOMBERGSSON

ALAFORS. Höstens orts-
utvecklingsmöten har 
rullat igång.

Först ut var Alafors på 
tisdagskvällen.

Bland de inbjudna 
gästerna fanns Håkan 
Frank, chef för polisen-
het Nordost.

Tidigare fanns en polissta-
tion, som senare blev ett po-
liskontor, i Alafors. Nu var 
polisen tillbaka på orten, om 
än tillfälligt. Ale ingår nume-
ra under polisenhet Nordost. 
Tjänstgörande poliser utgår 
från Kortedala.

– Vi får ibland höra från 
kommuninvånare att de säl-
lan ser synlig polis i Ale. Då 
ska man veta att vi hantera 
ungefär 1 700 händelser i Ale 
kommun varje år och frihets-
berövar cirka 120 personer 
för olika brott, säger Håkan 
Frank.

– Jag tycker att vi har re-
surser för att hantera de pro-
blem som fi nns i Ale. Sedan 
räcker vi inte alltid till, det 
gör vi inte någon annanstans 
heller. Det fi nns ett ständigt 
behov av trygghetsskapande 
åtgärder där många aktörer 
måste ta ansvar.

Håkan Frank redogjorde 
för den överenskommelse 
som polismyndigheten har 
med Ale kommun. Det ge-
mensamma fokuset ligger på 
ungdomarna.

– Sett till områdets karak-
tär tycker jag att situationen 
i Ale, ur polisens horisont, 
är ganska bra. Det är ingen 
brottslighet som sticker ut.

– Det som bekymrar är 
drogproblematiken. Det är 
lätt att få tag i droger i Ale, 
det är inget att sticka under 
stolen med.

Fatta kloka beslut
Håkan Frank återkommer 
till Ale och ortsutvecklings-
mötet i Skepplanda tisdagen 
den 21 oktober.

– Jag lägger upp en ram 
för det jag ska prata om, hur 
vi ser på polisverksamheten i 

Ale. Sedan är jag angelägen 
om att få till stånd en dia-
log med mötesdeltagarna. 
Vilka är det som känner till 
Ale bäst? Det är naturligtvis 
kommuninvånarna. Kan de 
ge oss information så är det 
lättare för oss att fatta kloka 
beslut, säger Håkan Frank.

Tisdagskvällens möte i 
Medborgarhuset vidrörde 
också den verksamhet som 
fi nns i Ahlafors gamla spin-
nerifabrik. Kristina Hal-
lams, enhetschef inom In-
divid och familjeomsorgen i 
Ale kommun, redogjorde för 
arbetet som görs för ensam-
kommande fl yktingbarn och 
hur ungdomsboendet Spin-
neriet fungerar.

Ett 20-tal personer med-
verkade och mötespresidiet 
bestod av ordförande Erik 
Karlsson, som hade sällskap 
av Thor Eliasson och Åke 
Niklasson.

JONAS ANDERSSON

Polisen på besök i Alafors

Håkan Frank, chef för polisen-
het Nordost, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Medborgar-
huset, Alafors.

ORTSMÖTE ALAFORS

Var: Medborgarhuset.
När: Tisdag 7 oktober.
Om vad: Ungdomsboende 
och polisens uppdrag i Ale.
Citatet: Håkan Frank; ” Det 
fi nns ett ständigt behov av 
trygghetsskapande åtgärder 
där många aktörer måste ta 
ansvar.”
Hur många: 20 besökare.

narhalsan.se/alvangenvardcentral

Riskerar du att bli
allvarligt sjuk av influensa?

Välkommen att vaccinera dig på Närhälsan Älvängen vårdcentral!

Vi har drop-in följande datum:

23/10, 24/10 och 28/10 kl 13:00–16:30
29/10, 3/11 och 5/11 kl 13:00–15:00

För dig som tillhör någon av grupperna ovan kostar det 100 kronor, för 
övriga kostar det 180 kronor. Bär gärna kortärmat.

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att
skydda kroppen bättre mot viruset. Du har större
risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:

• har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder:
 -  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

• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma

• är gravid

Smittskydd Västra Götaland
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STARRKÄRR. När vind-
bruksplanen funnits på 
agendan har det inne-
burit fullt hus.

Till höstens ortsut-
vecklingsmöte kom bara 
ett 20-tal åhörare.

Å andra sidan fanns 
ingen vindkraft uppsatt 
på dagordningen.

Kraftledning och vindbruks-
plan är frågor som engagerar 
byborna, vilket uppslutning-
en på tidigare möten tydligt 
har bevisat. Intresset var 
desto svalare i tisdags när 

drogsituationen och fram-
tida byggnation i Ale skulle 
diskuteras.

Drogförebyggare Tho-
mas Berggren var först ut 
att redogöra för Vaknas ar-
bete i kommunen – histo-
riskt och vilka åtgärder som 
planeras den närmaste fram-
tiden.

– Grunden i vårt arbete är 
att skapa schyssta alternativ 
för våra barn och ungdomar, 
förklarade Berggren och 
fortsatte:

– Vakna engagerar inte 
bara kommunala tjänstemän 
och politiker, vi har även fått 
med det privata näringslivet 
på ett väldigt bra sätt. Ta 
Vakna-påsen där Ica Kvan-
tum fi nns med som en sam-
arbetspartner och som givit 
en avkastning på cirka 1,8 
miljoner kronor under årens 
lopp. Det fi nns andra goda 
exempel där vi jobbar hand i 
hand med privata företag.

På gång just nu är en of-
fensiv mot de näringsidkare i 
kommunen som säljer ener-
gidrycker. Affärsinnehavarna 
kommer att tillhandahålla 
dekaler att sätta upp. Bud-
skapet till konsumenterna är 
tydligt – 15-årsgräns gäller 
vid köp av energidrycker.

– Jag hade helst sett att 
det stod 18 år, men det är 
inte genomförbart. Energid-
rycker är inget bra att dricka 
för barn och inget vidare för 
oss vuxna heller, betonade 
Berggren.

Hur ser drogsituatio-
nen ut?

– Förutom alkohol är det 
cannabisrökningen som be-
kymrar mig. Så är det i Ale, 
Göteborg och i princip hela 
västvärlden. Vi har påbör-
jat en tydlig satsning mot 
cannabis där boken ”Can-
nabis – en olycklig kärleks-
historia” är en viktig kugge. 
Målsättningen är också att 
få hit författaren, Amelie 
Andersson, och arrangera 
föreläsningar.

Efter kaffepausen fi ck 
stadsarkitekt Magnus 

Blombergsson ordet. Han 
informerade om exploate-
ring som är på gång, bland 
annat byggnationen av nya 
lägenheter i Sannum.

– När det gäller gång- och 
cykelbana från Älvängen till 
Kilandavägen så kommer 
den att vara klar under 2015. 
Det fi nns en idé om en gång- 
och cykelbana från Hultas-
jön till Starrkärr, men det är 
inte projekterat ännu.

På samma tema konstate-
rade mötesordförande, Sune 
Rydén (KD), att vägen mel-
lan Ryd och Kilanda nu hål-
ler på att asfalteras.

Magnus Blombergsson 
poängterade sedan vikten 
av tillväxt för Ale kommun 
i allmänhet och Älvängen i 
synnerhet.

– Älvängens centrum hål-
ler på att dö. Befolkningen 
räcker inte till för det han-
delsutbud som fi nns. För 
att bibehålla och eventuellt 
utöka servicen på orten krävs 
det att befolkningen ökar.

Slutligen noterades att 
föreningen Starrkärrs fi ber 
håller möte för alla intresse-
rade i bygdegården idag (läs 
tisdag). Ale kommuns fi ber-
samordnare Per Persson 
kommer att medverka.

– Svalt intresse för ortsutvecklingsmötet i Starrkärr

Inget drag utan
vindkraft på agendan

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ORTSMÖTE STARRKÄRR

Var: Starrkärrs bygdegård.
När: Onsdag 8 oktober.
Om vad: Drogsituationen i 
Ale och framtida byggna-
tioner.
Citatet: Thomas Berggren; 
”Förutom alkohol är det 
cannabisrökningen som 
bekymrar mig.”
Hur många: 20 besökare.

Drogförebyggare Thomas Berggren talade på ortsutvecklings-
mötet i Starrkärr.

Pekar uppåt. Stadsarkitekt Magnus Blombergsson redogjorde 
för den befolkningstillväxt som Ale kommun upplever.

Älvängens cen-
trum håller på 
att dö. Befolk-
ningen räcker 

inte till för det handels-
utbud som fi nns. För att 
bibehålla och eventuellt 
utöka servicen på orten 
krävs det att befolk-
ningen ökar.
MAGNUS BLOMBERGSSON

ALAFORS. Höstens orts-
utvecklingsmöten har 
rullat igång.

Först ut var Alafors på 
tisdagskvällen.

Bland de inbjudna 
gästerna fanns Håkan 
Frank, chef för polisen-
het Nordost.

Tidigare fanns en polissta-
tion, som senare blev ett po-
liskontor, i Alafors. Nu var 
polisen tillbaka på orten, om 
än tillfälligt. Ale ingår nume-
ra under polisenhet Nordost. 
Tjänstgörande poliser utgår 
från Kortedala.

– Vi får ibland höra från 
kommuninvånare att de säl-
lan ser synlig polis i Ale. Då 
ska man veta att vi hantera 
ungefär 1 700 händelser i Ale 
kommun varje år och frihets-
berövar cirka 120 personer 
för olika brott, säger Håkan 
Frank.

– Jag tycker att vi har re-
surser för att hantera de pro-
blem som fi nns i Ale. Sedan 
räcker vi inte alltid till, det 
gör vi inte någon annanstans 
heller. Det fi nns ett ständigt 
behov av trygghetsskapande 
åtgärder där många aktörer 
måste ta ansvar.

Håkan Frank redogjorde 
för den överenskommelse 
som polismyndigheten har 
med Ale kommun. Det ge-
mensamma fokuset ligger på 
ungdomarna.

– Sett till områdets karak-
tär tycker jag att situationen 
i Ale, ur polisens horisont, 
är ganska bra. Det är ingen 
brottslighet som sticker ut.

– Det som bekymrar är 
drogproblematiken. Det är 
lätt att få tag i droger i Ale, 
det är inget att sticka under 
stolen med.

Fatta kloka beslut
Håkan Frank återkommer 
till Ale och ortsutvecklings-
mötet i Skepplanda tisdagen 
den 21 oktober.

– Jag lägger upp en ram 
för det jag ska prata om, hur 
vi ser på polisverksamheten i 

Ale. Sedan är jag angelägen 
om att få till stånd en dia-
log med mötesdeltagarna. 
Vilka är det som känner till 
Ale bäst? Det är naturligtvis 
kommuninvånarna. Kan de 
ge oss information så är det 
lättare för oss att fatta kloka 
beslut, säger Håkan Frank.

Tisdagskvällens möte i 
Medborgarhuset vidrörde 
också den verksamhet som 
fi nns i Ahlafors gamla spin-
nerifabrik. Kristina Hal-
lams, enhetschef inom In-
divid och familjeomsorgen i 
Ale kommun, redogjorde för 
arbetet som görs för ensam-
kommande fl yktingbarn och 
hur ungdomsboendet Spin-
neriet fungerar.

Ett 20-tal personer med-
verkade och mötespresidiet 
bestod av ordförande Erik 
Karlsson, som hade sällskap 
av Thor Eliasson och Åke 
Niklasson.

JONAS ANDERSSON

Polisen på besök i Alafors

Håkan Frank, chef för polisen-
het Nordost, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Medborgar-
huset, Alafors.

ORTSMÖTE ALAFORS

Var: Medborgarhuset.
När: Tisdag 7 oktober.
Om vad: Ungdomsboende 
och polisens uppdrag i Ale.
Citatet: Håkan Frank; ” Det 
fi nns ett ständigt behov av 
trygghetsskapande åtgärder 
där många aktörer måste ta 
ansvar.”
Hur många: 20 besökare.

narhalsan.se/alvangenvardcentral

Riskerar du att bli
allvarligt sjuk av influensa?

Välkommen att vaccinera dig på Närhälsan Älvängen vårdcentral!

Vi har drop-in följande datum:

23/10, 24/10 och 28/10 kl 13:00–16:30
29/10, 3/11 och 5/11 kl 13:00–15:00

För dig som tillhör någon av grupperna ovan kostar det 100 kronor, för 
övriga kostar det 180 kronor. Bär gärna kortärmat.

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att
skydda kroppen bättre mot viruset. Du har större
risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:

• har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder:
 -  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

• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma

• är gravid

Smittskydd Västra Götaland
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SKEPPLANDA. Skapande 
skola fortsätter i kom-
munens grundskolor.

I förra veckan togs 
eleverna i årskurs 2 från 
Garnvindeskolan med 
på en resa i den indiska 
sagovärlden.

– En intensiv kultur-
mix, förklarar Paula 
Kaltenbach från Ale 
Kulturskola.

Tidigare har det varit tema 
rymden, nu är det den indis-
ka sagovärlden som hamnat i 
fokus med magiska lampor, 

trummor, färgglada band 
och mycket annat.

– I den här resväskan finns 
all rekvisita, säger Eleonor 

Holst.
Det blir både målning 

och dansande under den 
lektionstimma som eleverna 
besöker Skepplanda bygde-
gård. 

– Vi får en väldigt bra 
respons hos eleverna, säger 
Paula Kaltenbach.

Skapande skola är tänkt 
att stärka samverkan mellan 
skolan och det professionella 
kulturlivet. Målet är att elev-
erna ska få tillgång till kultu-
rens alla uttrycksformer och 
att deras möjligheter till eget 
skapande ökar.

JONAS ANDERSSON
 Den indiska sagovärlden utgör temat för Skapande skola i årskurs 2. 

Paula Kaltenbach från Ale Kul-
turskola.

Indiska influenser i undervisningen
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BOHUS. Nyligen arrang-
erades en temavecka 
för samtliga högstadie-
elever på Bohusskolan.

Det arbetades ämnes-
övergripande i praktis-
ka och estetiska ämnen.

– En rolig och annor-
lunda skolvecka som 
verkligen gav något, 
säger Hilma Bettinger i 
klass 8C.

Identitet och kommunika-
tion stod i fokus under en 
hel vecka för Bohusskolans 
högstadieelever. Uttrycks-
sätten varierade i ämnena 
bild, slöjd, musik, idrott och 
hemkunskap.

– Roligast var nog idrot-
ten. Man fick en låt för att 
sedan göra en dans eller 
en scen till den, förklarar 
Nathalie Hammar 8C.

– Även bilden var kul. Vi 
fick göra vindflaggor med ett 
personligt budskap, berättar 
Hilma.

Eleverna turnerade bland 
olika workshops där skolans 
pedagoger hade förberett 
uppgifter i respektive ämne.

– Det var lätt att fånga 
ungdomarnas intresse. Det 
gavs möjlighet för eleverna 
att få utlopp för sin kreativi-
tet och kommunicera på ett 
annat sätt än vad de är vana 
vid, säger klassföreståndare 
Elin Zetterlund.

– Eleverna fick tänka till 
och ställa sig frågan: Vem är 
jag? Vad är viktigt för mig? 
Det var den gemensamma 
nämnaren för temaveckan, 
säger Elin.

Det praktiska skapandet 
av elevernas uttryck i ord, 
bild och figurer finns nu att 
beskåda i en utställning på 
Bohusskolan.

– Mycket i skolans värld 
handlar om bedömning. Så 
var det inte i det här fallet. 
Här prioriterades elevens 
utveckling som människa 
vilket också utgör en viktig 
del av skolans arbete, avslu-
tar Elin Zetterlund.

JONAS ANDERSSON
Vem är jag och vad är viktigt för mig? Identitet och kommunikation stod på schemat under tema-
veckan på Bohusskolan. Här ses Nathalie Hammar och Hilma Bettinger från klass 8C tillsammans 
med lärare Elin Zetterlund.

Temavecka om identitet och kommunikation
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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!

Nyproduktion i Alafors! 
Vi har glädjen att få presentera detta 
spännande nybyggnadsprojekt i Alafors 
där 15 st enplansvillor i bostadsrättsform 
byggs med hög klass och kvalité.  
Välj mellan tre eller fyra rum och kök. 

beräknas till sommaren 2015. Tre rum och 
kök om 77 kvm med avg. 5.000:- och pris 
1 535 000  eller fyra rum och kök om 92,5 
kvm med avg. 6000:- och pris 1 855 000.  

För mer information  
och bokning kontakta  
Henrik Kjellberg  
0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se



ALE. Valresultatet har 
tvingat fram många 
blocköverskridande 
överenskommelser i 
landets kommuner.

Ale kan bli en av 
mycket få kommuner 
där alliansen behåller 
matkten med stöd av 
Sverigedemokraterna.

– Efter att frågan har 
lyfts i media har vi nu 
inlett samtal om detta 
och hur vi ser på det. 
Vad detta leder till vet 
jag inte i dagsläget, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Ales båda kommunalråd  
Mikael Berglund och Paula 
Örn (S) har medverkat vid 
veckans ortsutvecklingsmö-
ten. De har redovisat sin syn 
på valutgången, men några 
besked om hur kommunen 
kommer att styras de kom-
mande fyra åren har inte gi-
vits. Båda är överens om att 
Ale behöver en stabil ledning 
för att behålla tillväxten och 
förtroendet hos exploatörer.

– Vi har försökt skapa en 
blocköverskridande majori-
tet i fullmäktige, men tyvärr 
inte lyckats få med oss något 
av allianspartierna. Vi försö-
ker nu bjuda in till budget-
samtal fast alliansen verkar 
hellre vilja att Sverigedemo-
kraterna ska få avgöra, säger 
Paula Örn bittert.

Mikael Berglund menar 
att han bara hört via pressen 
om den ”utsträckta handen”.

– Jag har i alla fall inte 
bjudits in till några konkreta 

överläggningar. Hon hälsade 
häromdagen utanför kom-
munhuset, men om det är 
att beteckna som en seriös 
inbjudan så var den otydlig. 
Jag förväntar mig i så fall 
ett möte dit hela alliansen 
är inbjuden, där det presen-
teras realistiska förslag som 
vi kan ta ställning till, säger 
Berglund.

Eftergifter
Till lokaltidningen bekräftar 
Paula Örn att partiet har dis-
kuterat vilka eftergifter som 
skulle kunna göras för att få 
i hamn en bred budgetupp-
görelse.

– Vi inser självfallet att vi 
inte kan begära att få igenom 
rena S-frågor. Vi har också 
pratat med Vänsterpartiet 
om att ge upp LOV:en inom 
hemtjänsten och besparing-
arna inom IFO kan vi anpas-

sa. Vi vet vad vi vill göra mot 
ungdomsarbetslösheten, 
men det är ju ett problem vi 
delar så låt oss då diskutera 
fram vad vi kan enas om ge-
mensamt i kommande bud-
get.

Vidare inväntas nu också 
besked från regeringen om 
huruvida mycket mer pengar 
som kommer från staten till 
skolan.

– Det är ett viktigt besked 
i vårt kommunala budgetar-
bete, säger Paula Örn.

Mikael Berglund och hans 
allianskamrater är också mitt 
i sitt eget budgetarbete.

– Precis som de rödgrö-
na så är vi medvetna om det 
paralamentariska läget och 
därför kan vi inte bara lägga 
fram en skuggbudget. Den 
måste vara fullt fi nansierad 
och seriöst genomarbetad. 
Det kan mycket väl bli den 

budgeten som tjänstemän-
nen ska jobba efter.

Ser ni ingen risk i att 
alla beslut, inklusive bud-
get och verksamhetsplan, 
blir beronde av Sverigede-
mokraterna?

– Det är resultatet av va-
let. Vi får förhålla oss till det. 
Det är en stor utmaning, 
men vi driver vår politik ut-
efter våra värderingar och 
har inget samarbete med 
SD. Vill de rösta på våra 
förslag så har jag inget att 
säga om det. De röstade på 
Socialdemokraternas budget 
den gångna mandatperio-
den. Det var inte roligt, men 
sådan är demokratin, svarar 
Mikael Berglund.

Hur kommer ni att re-
sonera inom alliansen om 

till exempel du föreslås av 
SD eller AD till Kommun-
styrelsens ordförande?

– Jag har inget svar på den 
frågan ännu. Vi har precis 
börjat diskutera att så fakt-
sikt kan bli fallet, avslutar 
Mikael Berglund.  
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BYGG KLIMATSMART FÖR 
FRAMTIDEN MED A-HUS
Ring A -Hus i Kungälv, eller besök oss på  Svarvaregatan 17!

Din lokala 

husleverantör

sedan 1947

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

ALE. Drömmer du om att 
bli en av årets kultursti-
pendiater?

Då är det hög tid att 
skicka in din ansökan.

Senast den här veckan 
ska handlingarna vara 
kommunen till del.

 
Ale kommuns kulturstipen-
dium delas ut för insatser 
inom kulturområdet såsom 
litteratur, musik, konst, tea-
ter, fi lm, dans, foto, museum, 
utställning, konsthantverk, 
kulturarv, bildningsverksam-
het eller annan jämförbar 
verksamhet. Stipendiet delas 
ut till person eller organi-
sation som är bosatt i, eller 
har sin kulturella verksamhet 
knuten till Ale.

– Kulturstipendiet är upp-
delat i arbetsstipendium och 
belöningsstipendium. Sti-
pendierna kan komma att 
delas av fl era stipendiater, 
berättar kultursamordnare 
Sofi e Pheiffer Rittfeldt.

Ansökningsblankett fi nns 
på kommunens hemsida eller 
kan hämtas på Kultur- och 
fritidskontoret i Nödinge.

Årets kulturstipendiater 
kommer att uppmärksammas 
i samband med en konsert i 
Ale Kulturrum fredagen den 
14 november.

JONAS ANDERSSON

Bildkonstnär Mirna Ticona de 
Burman fick Ale kommuns ar-
betsstipendium på 19 000 
kronor i fjol.

Sista chansen att 
söka stipendium

Sextio barn och ungdo-
mar kom till fredagsmyset 
på Forsvallen förra freda-
gen, som föräldrafören-
ingen i Skepplanda BTK 
arrangerar med jämna mel-
lanrum. Räddningstjänsten 
från Nol, brandmännen 
Kristoffer och Michael, 
samt polisen i Kortedala, 
representerade av Erik och 
Erik, var särskilt inbjudna. 
De unga besökarna fi ck 
provsitta räddningsfordo-

nen och testa utrustning, 
som exempelvis rökdykar-
tuber samt handfängsel.

Inne i klubbstugan ser-
verades fi ka och ungdo-
marna kunde ställa sina 
frågor. Som tack fi ck de 
inbjudna gästerna varsin 
SBTK-tröja samt godis.

Det hela avslutades med 
att brandbilen visade sin 
vattenkanon. Ett mycket 
uppskattat inslag!

JONAS ANDERSSON

Räddningstjänsten och polisen kom på besök till Forsvallen.

Konstig bildtext?
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Fredagsmys med blåljusDags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.

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

Sarah och Charlotte, privatrådgivare

”En tuff utmaning!”
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M):

Paula Örn (S), oppositionsråd, åtminstone ett tag till.

Mikael Berglund, Kommunstyrelsens ordförande eller vice ord-
förande efter fullmäktige 27 oktober. Det är frågan.

MANDAT I ALE

Socialdemokraterna: 17
Vänsterpartiet: 3
Miljöpartiet: 3

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

Sverigedemokraterna: 5
Aledemokraterna: 3

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se



ALE. Valresultatet har 
tvingat fram många 
blocköverskridande 
överenskommelser i 
landets kommuner.

Ale kan bli en av 
mycket få kommuner 
där alliansen behåller 
matkten med stöd av 
Sverigedemokraterna.

– Efter att frågan har 
lyfts i media har vi nu 
inlett samtal om detta 
och hur vi ser på det. 
Vad detta leder till vet 
jag inte i dagsläget, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Ales båda kommunalråd  
Mikael Berglund och Paula 
Örn (S) har medverkat vid 
veckans ortsutvecklingsmö-
ten. De har redovisat sin syn 
på valutgången, men några 
besked om hur kommunen 
kommer att styras de kom-
mande fyra åren har inte gi-
vits. Båda är överens om att 
Ale behöver en stabil ledning 
för att behålla tillväxten och 
förtroendet hos exploatörer.

– Vi har försökt skapa en 
blocköverskridande majori-
tet i fullmäktige, men tyvärr 
inte lyckats få med oss något 
av allianspartierna. Vi försö-
ker nu bjuda in till budget-
samtal fast alliansen verkar 
hellre vilja att Sverigedemo-
kraterna ska få avgöra, säger 
Paula Örn bittert.

Mikael Berglund menar 
att han bara hört via pressen 
om den ”utsträckta handen”.

– Jag har i alla fall inte 
bjudits in till några konkreta 

överläggningar. Hon hälsade 
häromdagen utanför kom-
munhuset, men om det är 
att beteckna som en seriös 
inbjudan så var den otydlig. 
Jag förväntar mig i så fall 
ett möte dit hela alliansen 
är inbjuden, där det presen-
teras realistiska förslag som 
vi kan ta ställning till, säger 
Berglund.

Eftergifter
Till lokaltidningen bekräftar 
Paula Örn att partiet har dis-
kuterat vilka eftergifter som 
skulle kunna göras för att få 
i hamn en bred budgetupp-
görelse.

– Vi inser självfallet att vi 
inte kan begära att få igenom 
rena S-frågor. Vi har också 
pratat med Vänsterpartiet 
om att ge upp LOV:en inom 
hemtjänsten och besparing-
arna inom IFO kan vi anpas-

sa. Vi vet vad vi vill göra mot 
ungdomsarbetslösheten, 
men det är ju ett problem vi 
delar så låt oss då diskutera 
fram vad vi kan enas om ge-
mensamt i kommande bud-
get.

Vidare inväntas nu också 
besked från regeringen om 
huruvida mycket mer pengar 
som kommer från staten till 
skolan.

– Det är ett viktigt besked 
i vårt kommunala budgetar-
bete, säger Paula Örn.

Mikael Berglund och hans 
allianskamrater är också mitt 
i sitt eget budgetarbete.

– Precis som de rödgrö-
na så är vi medvetna om det 
paralamentariska läget och 
därför kan vi inte bara lägga 
fram en skuggbudget. Den 
måste vara fullt fi nansierad 
och seriöst genomarbetad. 
Det kan mycket väl bli den 

budgeten som tjänstemän-
nen ska jobba efter.

Ser ni ingen risk i att 
alla beslut, inklusive bud-
get och verksamhetsplan, 
blir beronde av Sverigede-
mokraterna?

– Det är resultatet av va-
let. Vi får förhålla oss till det. 
Det är en stor utmaning, 
men vi driver vår politik ut-
efter våra värderingar och 
har inget samarbete med 
SD. Vill de rösta på våra 
förslag så har jag inget att 
säga om det. De röstade på 
Socialdemokraternas budget 
den gångna mandatperio-
den. Det var inte roligt, men 
sådan är demokratin, svarar 
Mikael Berglund.

Hur kommer ni att re-
sonera inom alliansen om 

till exempel du föreslås av 
SD eller AD till Kommun-
styrelsens ordförande?

– Jag har inget svar på den 
frågan ännu. Vi har precis 
börjat diskutera att så fakt-
sikt kan bli fallet, avslutar 
Mikael Berglund.  
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 7 oktober
Drograttfylleri
En bil stoppas och kontrolleras av 
en patrull i Surte vid åtta-tiden på 
kvällen. Föraren påvisar tydliga 
tecken på drogpåverkan varför han 
får följa med för provtagning.

Onsdag 8 oktober
Inbrott
Inbrott på Himlaskolan i Alafors. 
Tjuven tar sig in via ett fönster till 
skolsköterskans rum. Vaccin och en 
dator tillgrips.
Inbrott på Nödingeskolan. Diverse 
gods tillgrips, bland annat busskort 
och en dator.

Personrån i Nödinge. Målsägande 
blir besluten på sin handväska. 
Misstänkt gärningsman är en person 
född 1987 och hemmahörande i 
Bergsjön.

Fredag 10 oktober
Trafi kolycka
Vid Ale Torg inträffar en singelolycka 
med moped. Mopedisten ser en per-
sonbil, bromsar och kör omkull. Han 
ådrar sig ett benbrott och får smärt-
stillande av ambulanspersonalen.

Lördag 11 oktober
Skadegörelse
Mellangårdens förskola i Nödinge 
utsätts för skadegörelse. Ett vittne 
ser hur ett gäng ungdomar krossar 
rutor och sedan springer från 
platsen.

Söndag 12 oktober
Inbrott i Nödinge
Ale Kulturrum får påhälsning av 
tjuvar. En ruta krossas. En man grips 
på platsen. Mannen är, förutom stöld 
genom inbrott, misstänkt för försök 
till våld mot tjänsteman, våldsamt 
motstånd och narkotikabrott. 

Inbrott i Ale-Surte BK:s cafeteria 
på Jennylund. Oklart vad som 
tillgripits.

Måndag 13 oktober 
Bil voltade
På E45 i höjd med Alvhem kör en 
bil av vägen och voltar. Räddnings-
tjänst, ambulans samt polis åker 
till platsen. Föraren behöver inte 
uppsöka sjukhus efter avåkningen, 
som sker strax efter klockan sju på 
morgonen.

NÖDINGE. Schyssta gym 
Ale.

Det utgör arbetsnam-
net för att skapa bra och 
schyssta träningsmiljöer 
i kommunen.

– Vi utgår från STC:s 
tre enheter och Nordic 
Wellness anläggning i 
Älvängen, säger Jonas 
Bergqvist på Ale Fritid. 

Diskussioner förs även med 
Ahlafors gym, men inled-
ningsvis är det STC:s an-
läggningar i Älvängen, Nol 
och Nödinge, samt Nordic 

Wellness i Älvängen som in-
går i samarbetet.

– Vi känner att vi vill börja 
så här, förklarar Jonas Berg-
qvist.

Ale kommun är genom 
representanter från Vakna, 
Ale Fritid och kommunens 
brottförebyggare redan in-
volverade i arbetet med 
schyssta träningsmiljöer. Det 
nya är att gymanläggning-
arna har handplockat klo-
ka vuxna för att ytterligare 
förstärka den gemensamma 
satsning som nu sker. 

– Detta känns riktigt bra. 
Vi har så fi na anläggningar 

och ett så pass stort intresse 
för hälsa i Ale att detta blir 
en bonus för alla som gillar 
träning, säger Sara Boman 
platschef på STC.

Lärlingsgymnasiet utgör 
också en viktig part i Schyss-
ta gym Ale.

– För oss är det självklart 
att vi vill vara en del i det 
goda i Ale säger kurator Ca-
rina Zito.

Som ett led i schyssta trä-
ningsmiljöer planeras det 
också för en föreläsnings-
kväll om doping senare i 
höst.

JONAS ANDERSSON

Detta är delar av gänget bakom Schyssta gym Ale.
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Schyssta träningsmiljöer i Ale

KLASSISKT SVENSKT 

JULBORD
- FÖR HELA FAMILJEN

FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG

MR  JohanssonsRESTAURANG

395:-/PERSON
PENSIONÄR +65 ÅR 295:-/PERSON

BARN UNDER 12 ÅR  145:-/PERSON

BARN UNDER 7 ÅR  79:-/PERSON

START 21 NOVEMBER FRAM TILL 21 DECEMBER
STÖRRE SÄLLSKAP ÄVEN TORSDAG

BOKA BORD I TID! 
TEL 0303-74 62 08

Barnbokens dag fi rades i Surte
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I lördags firades traditionsenligt Bokens dag på Surte bibliotek. 
Som arrangör stod Surte-Bohus biblioteks- och kulturförening. 
Barnteatern Stackars Pettson utgjorde huvudnumret denna dag, 
som också bjöd på fiskdamm, bokförsäljning och servering. En 
av många nöjda besökare var Emrik Dahl, 5 år, som här ses till-
sammans med självaste Pettson.              Text: Jonas Andersson

Surte missions-
kyrka fi rade 50 år
I lördags firade Surte missionskyrka 50 år. På torget hade fika-
bordet dukats upp. Anna Sheppard med barnen Lucas och Axel 
samt Johanna Tidholm med Siiri och Isak lät sig väl smaka av 
kaffe, saft och bakelse.                             Text: Jonas Andersson
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VÄLKOMSTERBJUDANDE!
100 KR RABATT 
UNDER HELA OKTOBER
Boka din tid via ”bokadirekt.se” 
eller ring 0707-14 59 07. Jag säljer 
även presentkort. VÄLKOMMEN!

FÖRETAGSMASSAGE  |  KLASSISK MASSAGE  |  BINDVÄVSMASSAGE 
Svalörtsvägen 20, Älvängen  |  Tel 07077-14 59 07

helenasmassageterapi.bokadirekt.se  |  helenasmassageterapi@gmail.com

HELENA NORMÉN 
SMÅLÄNNING

Diplomerad Massageterapeut
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Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

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

        

ENDAST TVÅ KVAR

IDA LASSGÅRD
072-248 64 66

LINA PERSSON
070-723 44 85

Välkomna till Skolvägen 2 i Bohus lördagen den 18 oktober kl. 
12.00. Vi bjuder på något gott att dricka samt tilltugg, medan vi 
skålar för det första spadtaget. På plats finns projektansvarig, 
PEAB samt ansvariga mäklare för att besvara alla era frågor. Har 
ni ännu inte köpt en lägenhet så har ni fortfarande chansen, då 
det finns ett fåtal lägenheter kvar. 

Välkomna! 

FÖRSTA SPADTAGET FÖR 
BRF BOHUS SKOLVÄG

SLUTSÅLDA

SLUTSÅLDA

Konjunkturen mat-
tas av – det visar två 
undersökningar från 
statliga Almi.

– Det innebär att före-
tag i Ale får svårare att 
få fi nansiering, säger 
Sara Wallin, vd för Almi 
Väst.
Bankernas utlåning till fö-
retag har minskat de senaste 
tre månaderna.

– Det är viktigt för en 

positiv samhällsutveckling i 
Ale att banker och Almi kan 
ge krediter. Annars stannar 
investeringar av, säger Sara 
Wallin.

Totalt i landet uppger elva 
procent av bankkontoren att 
utlåningen till företag mins-
kade. Det kan jämföras med 
fem procent under föregåen-

de undersökning.
När det gäller framtids-

tron pekar även den i nega-
tiv riktning. Bland bankerna 
har andelen med en positiv 
inställning till konjunkturen 
minskat från 80 procent för 
ett år sedan till 48 procent i 
den nu genomförda under-
sökningen. Samtidigt har 

andelen med en negativ in-
ställning ökat från 3 procent 
till 19 procent.

Negativ trend
Bland de små och medel-
stora företagen har andelen 
med en negativ inställning 
ökat från 10 procent till 22 
procent jämfört med föregå-

ende undersökning.
Trenden under 2014 med 

en ökande negativ inställ-
ning till konjunkturutveck-
lingen håller därmed i sig.

– Detta begränsar viljan 
att starta eller förvärva fö-
retag och gör också att små 
och medelstora företag blir 
mer tveksamma vad gäller 

att satsa framåt och göra in-
vesteringar, säger Wallin.

– Nu är det viktigt för 
företag att se över sina kost-
nader. Men det är också lika 
viktigt att fundera på inves-
teringar, tänka nytt, satsa på 
innovation och produktut-
veckling. De som gör det 
kommer stärkta när kon-
junkturen vänder upp igen.

Konjunkturen på väg att mattas

Anders Finn från Bohus Räddningstjänstförbund som bildad-
es 2013 och tjänar Ale-Kungälvs dryga 70 000 invånare gästa-
de ortsmötet i Surte.

ORTSMÖTE SURTE

Var: Församlingshemmet.
När: Torsdag 9 oktober.
Om vad: Presentation av 
Surte-Bohus ungdomsfot-
boll, Bohus Räddningstjänst-
förbund, skolan i Ale och 
det politiska läget.
Citatet: Anders Finn; ”Hur 
många har en brandvarnare 
hemma? Alla? Bra! Det är 
för övrigt den billigaste 
livförsäkringen”.
Hur många: 75 besökare

Församlingshemmet räckte inte till
SURTE. Föreningsliv, 
skola, räddningstjänst 
och kommunalråd var 
effektiva dragplåster.

Det var mer än fullsatt 
när ortsmötet i Surte 
ägde rum i torsdags.

– Om ni är överens 
om 90% av besluten 
borde väl S och M kunna 
regera ihop, föreslog en 
ortsbo när Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) redogjorde för det 
politiska kaoset i Ale.

Ungdomsfotbollen skjuder 
av liv i Surte-Bohus igen. 
130 spelare har ingått i den 
gemensamma satsning som 
Bohus IF och Surte IS FK 
har drivit i ett antal år. För 
att underlätta ytterligare för 
ungdomar att kombinera 
skola och idrott har föräld-

rarna nu startat läxhjälp före 
träningarna.

– Att skolan är nummer 
ett försöker vi alltid inta-
la ungarna, säger eldsjälen 
Björn Ekelund som ock-
så passade på att poängtera 
vikten av att kommunen ser 
till att det fi nns användbara 
gräsytor när intresset växer.

Anders Finn från Bohus 
Räddningstjänstförbund 
som bildades förra året gjor-
de en kort presentation av 
verksamheten. Förbundet 
som servar Ale och Kungälvs 
kommun har fem brandsta-
tioner. Kungälv, Marstrand, 
Kode, Surte och Nol. 135 
brandmän fi nns anställda, 
varav merparten är deltid.

Elena Fridfelt (C), Ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande, redogjorde för den 
satsning som Ale kommun 

nu genomför i grundskolan. 
Hon poängterade att just 
samverkan med föreningsliv 
och näringsliv är viktiga de-
lar.

Prao återinförs
– Jag är stolt över att veta 
att prao-verksamheten åter-
upptas i Ale. Detta har skett 
på initiativ från näringslivet, 
vilket känns jättekul. Nu blir 
det obligatoriskt med prao 
igen.

Kommunalråden försökte 
redogöra för det svåra poli-
tiska läget där ingen sida av 
blocken har egen majoritet. 
Mikael Berglund medgav att 
90% av frågorna är blocken 
ofta överens om. Paula Örn 
fi ck kritik för att inte vilja 
samtala med Sverigedemo-
kraterna som trots allt är val-
da av 10%.

– Jag vet inte vad vi ska 
prata om. Jag delar inte deras 
människosyn och tänker all-
tid att samverka med ett par-
ti som i grunden är rasistiskt!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ortsmötet i Surte lockade storpublik
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Peter Eriksson (mäklare), Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), 
Marie Engström (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent),  

        

ENDAST TVÅ KVAR

IDA LASSGÅRD
072-248 64 66

LINA PERSSON
070-723 44 85

Välkomna till Skolvägen 2 i Bohus lördagen den 18 oktober kl. 
12.00. Vi bjuder på något gott att dricka samt tilltugg, medan vi 
skålar för det första spadtaget. På plats finns projektansvarig, 
PEAB samt ansvariga mäklare för att besvara alla era frågor. Har 
ni ännu inte köpt en lägenhet så har ni fortfarande chansen, då 
det finns ett fåtal lägenheter kvar. 

Välkomna! 

FÖRSTA SPADTAGET FÖR 
BRF BOHUS SKOLVÄG

SLUTSÅLDA

SLUTSÅLDA

Konjunkturen mat-
tas av – det visar två 
undersökningar från 
statliga Almi.

– Det innebär att före-
tag i Ale får svårare att 
få fi nansiering, säger 
Sara Wallin, vd för Almi 
Väst.
Bankernas utlåning till fö-
retag har minskat de senaste 
tre månaderna.

– Det är viktigt för en 

positiv samhällsutveckling i 
Ale att banker och Almi kan 
ge krediter. Annars stannar 
investeringar av, säger Sara 
Wallin.

Totalt i landet uppger elva 
procent av bankkontoren att 
utlåningen till företag mins-
kade. Det kan jämföras med 
fem procent under föregåen-

de undersökning.
När det gäller framtids-

tron pekar även den i nega-
tiv riktning. Bland bankerna 
har andelen med en positiv 
inställning till konjunkturen 
minskat från 80 procent för 
ett år sedan till 48 procent i 
den nu genomförda under-
sökningen. Samtidigt har 

andelen med en negativ in-
ställning ökat från 3 procent 
till 19 procent.

Negativ trend
Bland de små och medel-
stora företagen har andelen 
med en negativ inställning 
ökat från 10 procent till 22 
procent jämfört med föregå-

ende undersökning.
Trenden under 2014 med 

en ökande negativ inställ-
ning till konjunkturutveck-
lingen håller därmed i sig.

– Detta begränsar viljan 
att starta eller förvärva fö-
retag och gör också att små 
och medelstora företag blir 
mer tveksamma vad gäller 

att satsa framåt och göra in-
vesteringar, säger Wallin.

– Nu är det viktigt för 
företag att se över sina kost-
nader. Men det är också lika 
viktigt att fundera på inves-
teringar, tänka nytt, satsa på 
innovation och produktut-
veckling. De som gör det 
kommer stärkta när kon-
junkturen vänder upp igen.

Konjunkturen på väg att mattas

Anders Finn från Bohus Räddningstjänstförbund som bildad-
es 2013 och tjänar Ale-Kungälvs dryga 70 000 invånare gästa-
de ortsmötet i Surte.

ORTSMÖTE SURTE

Var: Församlingshemmet.
När: Torsdag 9 oktober.
Om vad: Presentation av 
Surte-Bohus ungdomsfot-
boll, Bohus Räddningstjänst-
förbund, skolan i Ale och 
det politiska läget.
Citatet: Anders Finn; ”Hur 
många har en brandvarnare 
hemma? Alla? Bra! Det är 
för övrigt den billigaste 
livförsäkringen”.
Hur många: 75 besökare

Församlingshemmet räckte inte till
SURTE. Föreningsliv, 
skola, räddningstjänst 
och kommunalråd var 
effektiva dragplåster.

Det var mer än fullsatt 
när ortsmötet i Surte 
ägde rum i torsdags.

– Om ni är överens 
om 90% av besluten 
borde väl S och M kunna 
regera ihop, föreslog en 
ortsbo när Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) redogjorde för det 
politiska kaoset i Ale.

Ungdomsfotbollen skjuder 
av liv i Surte-Bohus igen. 
130 spelare har ingått i den 
gemensamma satsning som 
Bohus IF och Surte IS FK 
har drivit i ett antal år. För 
att underlätta ytterligare för 
ungdomar att kombinera 
skola och idrott har föräld-

rarna nu startat läxhjälp före 
träningarna.

– Att skolan är nummer 
ett försöker vi alltid inta-
la ungarna, säger eldsjälen 
Björn Ekelund som ock-
så passade på att poängtera 
vikten av att kommunen ser 
till att det fi nns användbara 
gräsytor när intresset växer.

Anders Finn från Bohus 
Räddningstjänstförbund 
som bildades förra året gjor-
de en kort presentation av 
verksamheten. Förbundet 
som servar Ale och Kungälvs 
kommun har fem brandsta-
tioner. Kungälv, Marstrand, 
Kode, Surte och Nol. 135 
brandmän fi nns anställda, 
varav merparten är deltid.

Elena Fridfelt (C), Ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande, redogjorde för den 
satsning som Ale kommun 

nu genomför i grundskolan. 
Hon poängterade att just 
samverkan med föreningsliv 
och näringsliv är viktiga de-
lar.

Prao återinförs
– Jag är stolt över att veta 
att prao-verksamheten åter-
upptas i Ale. Detta har skett 
på initiativ från näringslivet, 
vilket känns jättekul. Nu blir 
det obligatoriskt med prao 
igen.

Kommunalråden försökte 
redogöra för det svåra poli-
tiska läget där ingen sida av 
blocken har egen majoritet. 
Mikael Berglund medgav att 
90% av frågorna är blocken 
ofta överens om. Paula Örn 
fi ck kritik för att inte vilja 
samtala med Sverigedemo-
kraterna som trots allt är val-
da av 10%.

– Jag vet inte vad vi ska 
prata om. Jag delar inte deras 
människosyn och tänker all-
tid att samverka med ett par-
ti som i grunden är rasistiskt!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ortsmötet i Surte lockade storpublik
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Höstrusk 

ger myslust!

G
äl

le
r 

t.o
m

 4
 o

kt
ob

er
 2

01
4

Detta erbjudande gäller tom 19/10-2014 och 
kan ej kombineras med andra erbjudande.
* Vid köp av kamin med skorsten.

BRASKAMINENS DAG
18 OKTOBER

T I M E L E S S  N O R W E G I A N  C R A F T

10 ÅRS 
GARANTI

SPARA

I RABATT PÅ 
JØTUL SKORSTEN*

1.500:-

SPARA

JØTUL F 3 BP
10.900:-

Ord. pris 13.900:-

3.000:-

SPARA

JØTUL F 373 BP
18.000:-

Ord. pris 22.500:-

4.500:-

jotul.se

Lördag 18/10 
kl 10-14

CONTURA 
556:1

Ord. pris 18.900:-

SUPERPRIS  

14.500:-

Upp till  

3000:- 
RABATT
på Keddy 
kassetter

LÖRDAGSÖPPET 18 OKT KL 10-14

20% rabatt  på hela sortimentet från:

KAMPANJPRIS

7.995:-
Ord pris 12.000:-

KAMPANJPRIS

11.999:-
Ord pris 16.100:-

KAMPANJPRIS

5.999:-
Ord pris 8.300:-

INR Niagara 90x90 
klarglas & INR Linc 23 
takduschset

Aspen Viskan 100 slät vit 
2 lådor med spegel 100 
och Led belysning

Nordhem badkar saltholmen  
med front och gavel  
1575x700

KAMPANJPRIS

4.900:-
Ord pris 7.495:-

Dansani Mido 90 
underdel med 2 lådor  
+ 900 spegelskåp

IFÖ Sign 6860 med 
mjukstängande sits

Bricmate
Blankt vitt  
kakel 20x40

Bricmate
Limestone  

Grey 30x30

Samma pris välj mellan  
5 olika färger

KAMPANJPRIS

10.900:-
Ord pris 14.825:-

KAMPANJPRIS

169:-/m2
Ord pris 295:-/m2

KAMPANJPRIS

495:-/m2
Ord pris 749:-/m2

KAMPANJPRIS

2.500:-



VECKA 42         NUMMER 38|12

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

ÄLVÄNGEN. Konstverket 
Bevingad är en hyllning 
till Ivar Arosenius.

I lördags avtäcktes 
statyn, som har pla-
cerats vid Älvängens 
resecentrum.

Ett 40-tal personer 
tog del av invigningsce-
remonin.

Det var förra året som Ale 
kommun beslutade att låta 
uppföra en konstnärlig ge-
staltning för att hylla konst-
nären Ivar Arosenius, som 
bodde och verkade under 
period innan sin död i Äl-
vängen. I vackert höstvä-
der skedde avtäckningen 
av Thomas Brolins vackra 
skulptur. Invigningstalade 
gjorde kommunalrådet Mi-
kael Berglund (M).

– Det var träoriginalet 
som avtäcktes. Inom de när-
maste veckorna kommer den 
riktiga skulpturen att vara på 
plats, säger kultursamordna-
re Sofi e Phieffer Rittfeldt.

I samband med ceremonin 

vid Älvängens resecentrum 
underhöll gruppen 4 drums, 
elever från Ale Kulturskola.

Festligheterna fortsatte 
sedan på Repslagarmuseet 
där det bland annat bjöds 
in till vernissage av Thomas 
Brolins utställning ”Beving-
ad”. Museet hade även ord-
nat med diverse aktiviteter 
för barn, olika stationer med 
lekar i form av skattjakt, an-
siktsmålning, tipspromenad 
och så vidare. Barnteatern 
”Sjörövarresan” drog fullt 
hus med hundra personer i 
publiken.

– Sammantaget blev det 
en mycket lyckad dag, för-
klarar kultursamordnare So-
fi e Phieffer Rittfeldt.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) avtäckte statyn 
”Bevingad” som har placerats 
vid Älvängens resecentrum 
och som är en hyllning till Ivar 
Arosenius.

Brolins staty avtäcktes

ALE. På torsdag fi ras 
Måltidens dag runtom 
i landet.

I Ale kommun 
arrangeras en duk-
ningstävling.

Tävlingen delas in i 
kategorierna försko-
la, skola och äldreom-
sorg.

Måltidens dag uppmärk-
sammas för femtonde året 
i rad. Det utgör ett tillfälle 
för alla att refl ektera över 
sin mat och måltidsmiljö.

– Vi äter inte bara för 
att få energi. Måltiden är 
en källa till glädje, trygg-
het och social samvaro, 
säger kommunens dietist 
Jenny Sallander.

För tredje gången i 
ordningen anordnas en 
dukningstävling där verk-
samheter inom förskola, 
skola och äldreomsorg är 
inbjudna att delta. Upp-
giften går ut på att sätta 
större fokus på måltiden.

– Varför inte bjuda till 
lite extra denna dag, duka 
med de fi naste servetter-
na och piffa till måltiden 
för både unga och äldre. 
Ett tips till Aleborna är 
att bjuda hem grannarna 
eller några bekanta på en 
trevlig middag. Det är 
bara fantasin som sätter 
gränser, avslutar Jenny 
Sallander. 

JONAS ANDERSSON

Kommunens dietist Jenny 
Sallander.

Måltidens 
dag i Ale

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

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

– En hyllning till Ivar Arosenius

 Konstnären Thomas Brolin vid sitt verk. 

 Ett 40-tal personer tog del 
 av invigningsceremonin i 
 Älvängen. 

 Musikalisk underhållning av kulturskolans elever i 4 drums. 

Måndag 27/10
 kl 10 – 15

Ale Kulturrum  
(fd. Ale gymnasium)

PROVA PÅ:
Bl a taktil massage och ta chansen att testa ditt blodtryck

Under dagen bjuds också på  
tipspromenad och lotteri med fina priser!

Sopplunch för en billig peng samt 
gratis kaffe och smörgås serveras

OBS!  
Vi tar endast kontanter under dagen

PÅ SCEN:
10.00 Dörrarna öppnas!
10.30 Yoga
10.50 Roy Sällström
11.20 Friskis & Svettis

13.00 Mannekänguppvisning
13.30 Räddningstjänsten
14.00 Roy Sällström
14.45 Prisutdelning
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LÖDÖSE. Nyligen klapp-
ade byggvaruhuset igen 
och därefter kom beske-
det att Lödöseborg blir 
utan is i vinter.

Erik Svetsare går dock 
emot strömmen och 
satsar.

– Vi vill bidra med nå-
got positivt för Lödöses 
utveckling och öppnar 
nu en tvätthall dit före-
tag och privatpersoner 
är välkomna, säger Erik 
Andersson till lokaltid-
ningen.

Erik Svetsare är, som nam-
net antyder, ett svets- och 
smidesföretag som också 
ägnar sig åt reparationer av 
grävmaskiner och kringut-
rustning. Tvätthallen iord-
ningställdes för den egna 
verksamhetens skull, men 
kommer nu andra till del.

– Vi nyttjar hallen för att 
kunna tvätta av de maskiner 
och den utrustning som vi 
ska reparera. Däremot står 
den öde resterande tid, vil-
ket vi tycker är synd. Nu 
blir det en tvätta själv-hall 
där allmänheten, eller andra 
företag, kan boka tid i vår 
reception, förklarar Erik An-
dersson.

Lokalen är djup, plus att 
det är högt tak. Det är inga 
problem att köra in vare sig 
en hus- eller lastbil i tvätt-
hallen.

– Vi tillhandahåller hög-
tryckstvätt och dammsugare, 
oljeavskiljare fi nns i plattan. 
Anläggningen är miljögod-
känd. Tryckluft är också på 
väg att installeras. På sikt ska 
vi kunna erbjuda försäljning 
av bilschampo, vax, spolar-
vätska och annat. Vi får helt 
enkelt se vad kunderna efter-
frågar, säger Håkan Jonas-
son.

Tvätthallen bokas varda-

gar och betalning kommer 
åtminstone inledningsvis att 
ske kontant.

– Det gäller privatper-
soner, företag fakturerar vi, 
poängterar Erik Andersson.

Vidare så har Erik Svet-
sare planer på att asfaltera 
gårdsplanen för att kunna 
använda den som uppställ-
ningsplats för husbilar.

– Vi har också verksam-
hetslokaler, totalt 320 kva-

dratmeter, för uthyrning. 
Kanske är det en och annan 
Göteborgare som fl yttar till 
Ekeberg och som vill ta verk-
samheten med sig. Då har vi 
lösningen på problemet, av-
slutar Erik Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ny tvätthall i Lödöse

Erik Andersson och Håkan Jonasson visar upp den nya tvätthall som Erik Svetsare i Lödöse har 
iordningställt. Tvätthallen är bokningsbar såväl för företag som för privatpersoner.
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Besök
vår

nya H
emsid

a!

www.
atab-t

rappa
n.se

Går ni i  
trapptankar?
Kom på Öppet hus  
i Trappateljén i Surte
Fredag 17/10 kl 13-18
Lördag 18/10 kl 10-14

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98
NOLS BYGG AB

 Ett 20-tal glaspartier, som sitter på viadukten över E45 på vägen ner mot Repslagarmuseet i 
 Älvängen, har krossats av okända gärningsmän. En meningslös skadegörelse och notan för att 
 återställa skadan lär bli dyr. 
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Glaspartier krossade

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

BOHUS. Bohus utgör en 
knutpunkt för kollektiv-
trafi ken.

Det fi nns emellertid 
inte någonstans där 
resenärerna kan utföra 
kontoladdning.

– Vi har uppvaktat 
Västtrafi k, men fått 
kalla handen, säger 
Sam Alikhan som driver 
Bohus Spel & Tobak.

Över 300 namnunderskrifter 
har samlats in i hopp om att 
få Västtrafi k att ändra stånd-
punkt i frågan. Sam Alikhan 
ger inte upp hoppet.

– Det är inte på affärsmäs-
siga grunder som jag driver 
ärendet, det handlar om ser-
vice för ortsborna. Ges inte 

vi möjligheten att erbjuda 
kontoladdning så hoppas jag 
att någon annan näringsidka-
re i Bohus får det, säger Sam 
Alikhan.

– Satsningen på pendeltåg 
och dess stationer har kostat 
åtskilliga miljoner kronor. 
Man vill få folk att resa kol-
lektivt. Att tillhandahålla 
kontoladdning på en knut-
punkt som Bohus vore därför 
en självklarhet.

Ett halvår har gått sedan 
Sam och Iman Alikhan tog 
över Bohus Spel & Tobak.

– Det är försäljning av 
godis, tobak, dricka och tid-
ningar som får verksamheten 
att snurra. Vi är också utläm-
ningsställe för Posten och 
lär även bli det för Schenker 
som det verkar.

JONAS ANDERSSON

Sami Alikhan visar upp bladen med namnunderskrifter som alla 
önskar kontoladdning för Västtrafikkort i Bohus.

– Ingen kontoladdning i Bohus
Kalla handen från Västtrafi k
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SLUTA VEVA!
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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ÄLVÄNGEN. Konstverket 
Bevingad är en hyllning 
till Ivar Arosenius.

I lördags avtäcktes 
statyn, som har pla-
cerats vid Älvängens 
resecentrum.

Ett 40-tal personer 
tog del av invigningsce-
remonin.

Det var förra året som Ale 
kommun beslutade att låta 
uppföra en konstnärlig ge-
staltning för att hylla konst-
nären Ivar Arosenius, som 
bodde och verkade under 
period innan sin död i Äl-
vängen. I vackert höstvä-
der skedde avtäckningen 
av Thomas Brolins vackra 
skulptur. Invigningstalade 
gjorde kommunalrådet Mi-
kael Berglund (M).

– Det var träoriginalet 
som avtäcktes. Inom de när-
maste veckorna kommer den 
riktiga skulpturen att vara på 
plats, säger kultursamordna-
re Sofi e Phieffer Rittfeldt.

I samband med ceremonin 

vid Älvängens resecentrum 
underhöll gruppen 4 drums, 
elever från Ale Kulturskola.

Festligheterna fortsatte 
sedan på Repslagarmuseet 
där det bland annat bjöds 
in till vernissage av Thomas 
Brolins utställning ”Beving-
ad”. Museet hade även ord-
nat med diverse aktiviteter 
för barn, olika stationer med 
lekar i form av skattjakt, an-
siktsmålning, tipspromenad 
och så vidare. Barnteatern 
”Sjörövarresan” drog fullt 
hus med hundra personer i 
publiken.

– Sammantaget blev det 
en mycket lyckad dag, för-
klarar kultursamordnare So-
fi e Phieffer Rittfeldt.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) avtäckte statyn 
”Bevingad” som har placerats 
vid Älvängens resecentrum 
och som är en hyllning till Ivar 
Arosenius.

Brolins staty avtäcktes

ALE. På torsdag fi ras 
Måltidens dag runtom 
i landet.

I Ale kommun 
arrangeras en duk-
ningstävling.

Tävlingen delas in i 
kategorierna försko-
la, skola och äldreom-
sorg.

Måltidens dag uppmärk-
sammas för femtonde året 
i rad. Det utgör ett tillfälle 
för alla att refl ektera över 
sin mat och måltidsmiljö.

– Vi äter inte bara för 
att få energi. Måltiden är 
en källa till glädje, trygg-
het och social samvaro, 
säger kommunens dietist 
Jenny Sallander.

För tredje gången i 
ordningen anordnas en 
dukningstävling där verk-
samheter inom förskola, 
skola och äldreomsorg är 
inbjudna att delta. Upp-
giften går ut på att sätta 
större fokus på måltiden.

– Varför inte bjuda till 
lite extra denna dag, duka 
med de fi naste servetter-
na och piffa till måltiden 
för både unga och äldre. 
Ett tips till Aleborna är 
att bjuda hem grannarna 
eller några bekanta på en 
trevlig middag. Det är 
bara fantasin som sätter 
gränser, avslutar Jenny 
Sallander. 

JONAS ANDERSSON

Kommunens dietist Jenny 
Sallander.

Måltidens 
dag i Ale

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

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

– En hyllning till Ivar Arosenius

 Konstnären Thomas Brolin vid sitt verk. 

 Ett 40-tal personer tog del 
 av invigningsceremonin i 
 Älvängen. 

 Musikalisk underhållning av kulturskolans elever i 4 drums. 

Måndag 27/10
 kl 10 – 15

Ale Kulturrum  
(fd. Ale gymnasium)

PROVA PÅ:
Bl a taktil massage och ta chansen att testa ditt blodtryck

Under dagen bjuds också på  
tipspromenad och lotteri med fina priser!

Sopplunch för en billig peng samt 
gratis kaffe och smörgås serveras

OBS!  
Vi tar endast kontanter under dagen

PÅ SCEN:
10.00 Dörrarna öppnas!
10.30 Yoga
10.50 Roy Sällström
11.20 Friskis & Svettis

13.00 Mannekänguppvisning
13.30 Räddningstjänsten
14.00 Roy Sällström
14.45 Prisutdelning
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LÖDÖSE. Nyligen klapp-
ade byggvaruhuset igen 
och därefter kom beske-
det att Lödöseborg blir 
utan is i vinter.

Erik Svetsare går dock 
emot strömmen och 
satsar.

– Vi vill bidra med nå-
got positivt för Lödöses 
utveckling och öppnar 
nu en tvätthall dit före-
tag och privatpersoner 
är välkomna, säger Erik 
Andersson till lokaltid-
ningen.

Erik Svetsare är, som nam-
net antyder, ett svets- och 
smidesföretag som också 
ägnar sig åt reparationer av 
grävmaskiner och kringut-
rustning. Tvätthallen iord-
ningställdes för den egna 
verksamhetens skull, men 
kommer nu andra till del.

– Vi nyttjar hallen för att 
kunna tvätta av de maskiner 
och den utrustning som vi 
ska reparera. Däremot står 
den öde resterande tid, vil-
ket vi tycker är synd. Nu 
blir det en tvätta själv-hall 
där allmänheten, eller andra 
företag, kan boka tid i vår 
reception, förklarar Erik An-
dersson.

Lokalen är djup, plus att 
det är högt tak. Det är inga 
problem att köra in vare sig 
en hus- eller lastbil i tvätt-
hallen.

– Vi tillhandahåller hög-
tryckstvätt och dammsugare, 
oljeavskiljare fi nns i plattan. 
Anläggningen är miljögod-
känd. Tryckluft är också på 
väg att installeras. På sikt ska 
vi kunna erbjuda försäljning 
av bilschampo, vax, spolar-
vätska och annat. Vi får helt 
enkelt se vad kunderna efter-
frågar, säger Håkan Jonas-
son.

Tvätthallen bokas varda-

gar och betalning kommer 
åtminstone inledningsvis att 
ske kontant.

– Det gäller privatper-
soner, företag fakturerar vi, 
poängterar Erik Andersson.

Vidare så har Erik Svet-
sare planer på att asfaltera 
gårdsplanen för att kunna 
använda den som uppställ-
ningsplats för husbilar.

– Vi har också verksam-
hetslokaler, totalt 320 kva-

dratmeter, för uthyrning. 
Kanske är det en och annan 
Göteborgare som fl yttar till 
Ekeberg och som vill ta verk-
samheten med sig. Då har vi 
lösningen på problemet, av-
slutar Erik Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ny tvätthall i Lödöse

Erik Andersson och Håkan Jonasson visar upp den nya tvätthall som Erik Svetsare i Lödöse har 
iordningställt. Tvätthallen är bokningsbar såväl för företag som för privatpersoner.
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Besök
vår

nya H
emsid

a!

www.
atab-t

rappa
n.se

Går ni i  
trapptankar?
Kom på Öppet hus  
i Trappateljén i Surte
Fredag 17/10 kl 13-18
Lördag 18/10 kl 10-14

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98
NOLS BYGG AB

 Ett 20-tal glaspartier, som sitter på viadukten över E45 på vägen ner mot Repslagarmuseet i 
 Älvängen, har krossats av okända gärningsmän. En meningslös skadegörelse och notan för att 
 återställa skadan lär bli dyr. 
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Glaspartier krossade

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

BOHUS. Bohus utgör en 
knutpunkt för kollektiv-
trafi ken.

Det fi nns emellertid 
inte någonstans där 
resenärerna kan utföra 
kontoladdning.

– Vi har uppvaktat 
Västtrafi k, men fått 
kalla handen, säger 
Sam Alikhan som driver 
Bohus Spel & Tobak.

Över 300 namnunderskrifter 
har samlats in i hopp om att 
få Västtrafi k att ändra stånd-
punkt i frågan. Sam Alikhan 
ger inte upp hoppet.

– Det är inte på affärsmäs-
siga grunder som jag driver 
ärendet, det handlar om ser-
vice för ortsborna. Ges inte 

vi möjligheten att erbjuda 
kontoladdning så hoppas jag 
att någon annan näringsidka-
re i Bohus får det, säger Sam 
Alikhan.

– Satsningen på pendeltåg 
och dess stationer har kostat 
åtskilliga miljoner kronor. 
Man vill få folk att resa kol-
lektivt. Att tillhandahålla 
kontoladdning på en knut-
punkt som Bohus vore därför 
en självklarhet.

Ett halvår har gått sedan 
Sam och Iman Alikhan tog 
över Bohus Spel & Tobak.

– Det är försäljning av 
godis, tobak, dricka och tid-
ningar som får verksamheten 
att snurra. Vi är också utläm-
ningsställe för Posten och 
lär även bli det för Schenker 
som det verkar.

JONAS ANDERSSON

Sami Alikhan visar upp bladen med namnunderskrifter som alla 
önskar kontoladdning för Västtrafikkort i Bohus.

– Ingen kontoladdning i Bohus
Kalla handen från Västtrafi k
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Automower® 

890:-
Rider/traktor 

1250:-
Gräsklippare 

690:-

BOKA DIN SERVICE IDAG! 
Redo för våren? Gör en ordentlig vårservice redan nu så kan du vara säker på att din 
gräsklippare kommer att vara i absolut toppform när det är dags att börja klippa.  
Boka tid idag så får du en komplett service till vinterpris! Priserna gäller vid bokning av 
service under oktober/november 2014.

Vinterpris på vårservice!

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

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

* KAMPANJRÄNTA 3,95% GÄLLER KREDITANSÖKNINGAR NYBIL OCH PRIVATPERSONER SOM TECKNAR FÖRDELSLÅN, 36 MÅNADER MELLAN 13-19 OKT -14 VIA TOYOTA 
FINANCIAL SERVICES. 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING VIA FOLKSAM, GÄLLER NY PERSONBIL MELLAN 13-19 OKT -14 OCH ENDAST I KOMBINATION MED FÖRDELSLÅN OCH ETT 
MINSTA FINANSIERAT BELOPP PÅ 50.000 KR. ** TAKBOX: VID KÖP AV NY BIL 13-19 OKT -14 (SE VILKA MODELLER PÅ TOYOTA.SE. LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA). 
***FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES, BASERAT PÅ FÖRDELSLÅN 36 MÅNADER, 30 % KONTANT/INBYTE, 45% RESTSKULD OCH KAMPANJRÄNTA 3,95% 
(ORD. RÄNTA 4,95% SEP 14). UPPLÄGG- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFF RÄNTA VID ETT BILPRIS PÅ 100.000 KR ÄR 5,46%. JUBILEUMSPRISERNA GÄLLER T O M 31 
DEC -14 OCH ÄR REK CA PRISER FRÅN GENERALAGENT, LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. KAN INTE KOMBINERAS MED AVTAL OCH ÖVRIGA RABATTER. BRÄNSLE-
FÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: 3,7-7,3 L/100 KM OCH 85-176 G/KM. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRA-UTRUSTADE. MED RESERVA-
TION FÖR EV PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.

FISKDAMM
till alla barn

LÖR-SÖN

ÖPPETEXTRA

LÖR-SÖN
11-15

LÖR-SÖNVi bjuder på kaffe och tårta!

Månadskostnad från
1.664 kr/mån***

ORDINARIE PRIS FRÅN: 205.900 KR 
JUBILEUMSPRIS FRÅN: 187.900 KR AURIS TOURING 

SPORTS EDITION 50

VÄLKOMMEN TILL
   JUBILEUMSVECKAN!

Exklusiva erbjudanden när du 

köper en Toyota 13-19 oktober.

+ 1 års fri försäkring*
KAMPANJRÄNTA3,95%

Varför är IFK Kungälv ditt 
favoritlag?
– Det beror på Mikael 
Lindberg som är född i Sur-
te. Han kommer alltid och 
hälsar på oss i hejaklacken 
Skarpa Gubbar på Skarpe 
Nord.

Vad är det bästa med att gå 
på bandy?
– Det är sköna gubbar i 
klacken. Vi har en bra ge-
menskap. Det är många som 
är roliga att prata med. Se-
dan är det gott med hambur-
garen i paus, ibland korven.

Vad tror du om årets ban-
dysäsong?
– IFK Kungälv kommer 
bland de fyra bästa och får 
välja motstånd i slutspelet. 
Det fi ck vi inte förra året. 
Mikael Lindberg gör sin 
bästa säsong. Han visade 
inte hur bra han egentligen 
är förra säsongen. I år är han 
säkert mycket bättre.

Du spelar själv innebandy i 
Grunden BOIS?
– Det är skönt att träna, men 
ibland är det väldigt gapigt. 
Fast vi har en bra ledare i 

min kusin Mikaela Einars-
son.
Vad ser du fram emot i 
vinter?
– Att få se min syster börja 
med basket igen och att få gå 
på Frölunda mot HV71 med 
jobbarkompisarna på redak-
tionen.

Om du fi ck träna ett lag, 
vilket skulle du välja?
– MBA Basket i Älvängen 
med Niclas Svensson och 
Lennart Blomster.

Du ser mycket idrott – vil-
ka är dina favoritarenor?
– Skarpe Nord, men jag öns-
kar att vi fi ck en bandyhall i 
Kungälv. Sjövallen i Alafors 
är mysig. Ale Arena – för där 
tränar även IFK Kungälv.

Vilket är ditt drömjobb i 
framtiden? 
– Bli sportjournalist och fo-
tograf på Alekuriren på hel-
tid.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Härliga tider
för bandyvänner!

Bandysäsongen står inför dörren.
Ett av Ales största bandyfan är tveklöst lokaltidningens Jonas Forsberg.

Men störst kärlek hyser han för laget på andra sidan älven.

JONAS FORSBERG

Ålder: 28 år.
Bor: Bohus.
Familj: Mamma, pappa, lilla-
syster Johanna.
Gör: Jobbar på Alekuriren 
varje onsdag, Vikadamm Axet 
Mobila teamet.
Intressen: ”Följer allt inom 
sport förutom tennis”. Spelar 
innebandy i Grunden BOIS 
och i FUB Kungälv.

Idol: Fredrik Katainen, KB 
Knights.
Person jag beundrar: Min 
lillasyster Johanna Forsberg.
Favoritlag: West Basket, IFK 
Kungälv, KB Knights, HV71, 
Gais fotboll, Arvika Basket.
Favoriträtt: ”Tacos, falukorv, 
pizza, köttfärssås, hamburga-
re – allt utom torsk”.
Favorit-tv: Sportnytt.

VECKANS PROFIL

FÄRSK SVENSK
FLÄSKKARRÉ

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.

NYKOKTA HAVSKRÄFTOR

109:-
/KG

/KG
90

Max 1 sida/kund

/KG2990
50/50

BLANDFÄRS

Max 2 paket/hushåll

DROTTNING-

TÅRTA 6 BITAR

:-89/ST

GREKISKT

LANTBRÖD

:-10/ST

FRÅN DELIKATESSEN

GRILLADE  
KAMBEN

790
/HG

VÅR EGEN 
POTATISSALLAD

4990
/KG

39/KG
90

Max 2 st/hushåll

590
/KG

IS
BERGSSALLAD

19/ST
90

FALUKORV I RING

Max 3 st/hushåll

10:-
/ST

STORA FRUKOSTÄGG 
8-PACK

Välj mellan 
Royal Gala,  
Golden Delicious 
och Granny 
Smith. Klass 1.

ÄPPLEN

10:-/KG
Max 5 kg/medlem

MEDLEMSPRIS

Max 2 st/hushåll
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Varför är IFK Kungälv ditt 
favoritlag?
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Lindberg som är född i Sur-
te. Han kommer alltid och 
hälsar på oss i hejaklacken 
Skarpa Gubbar på Skarpe 
Nord.

Vad är det bästa med att gå 
på bandy?
– Det är sköna gubbar i 
klacken. Vi har en bra ge-
menskap. Det är många som 
är roliga att prata med. Se-
dan är det gott med hambur-
garen i paus, ibland korven.

Vad tror du om årets ban-
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bland de fyra bästa och får 
välja motstånd i slutspelet. 
Det fi ck vi inte förra året. 
Mikael Lindberg gör sin 
bästa säsong. Han visade 
inte hur bra han egentligen 
är förra säsongen. I år är han 
säkert mycket bättre.

Du spelar själv innebandy i 
Grunden BOIS?
– Det är skönt att träna, men 
ibland är det väldigt gapigt. 
Fast vi har en bra ledare i 
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– Att få se min syster börja 
med basket igen och att få gå 
på Frölunda mot HV71 med 
jobbarkompisarna på redak-
tionen.

Om du fi ck träna ett lag, 
vilket skulle du välja?
– MBA Basket i Älvängen 
med Niclas Svensson och 
Lennart Blomster.

Du ser mycket idrott – vil-
ka är dina favoritarenor?
– Skarpe Nord, men jag öns-
kar att vi fi ck en bandyhall i 
Kungälv. Sjövallen i Alafors 
är mysig. Ale Arena – för där 
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Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

Inspektion av avlopp med kamera - Högtrycksspolning - Farligt avfall  
Kärltvätt - Containerservice - Slamsugning - Sekretesspapper
Försäljning av säckställ, kärl, säckar m m. Bultgatan 8, Kungälv, 0303-24 58 60

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Match på Vimmervi
Lördag 18 oktober kl 12:00

Nödinge SK – Hälsö BK
Div 6D

ALE-hallen cup för pojkar födda 2006
Lördag 18 oktober kl 09:00 – 16:00

Med lag från

Cafeterian är öppen Välkommen 

NYFIKEN PÅ FOTBOLL-KOM OCH PROVA PÅ

NÖDINGE– SÅ KLART
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FOTBOLL

HANDBOLL

INNEBANDY

Kval till division 4
Skepplanda – Sätila 4-0 (1-0)
Mål SBTK: Mattias Johansson, Linus 
Carlsson, Erik Häggström, Christian 
Rönkkö. Matchens kurrar SBTK: 
Jonathan Westlund 3, Erik Häggström 
2, Mikael Maliniemi 1. 

Division 6D Göteborg
Santos Cruzazul IF – Älvängens IK 
1-2 (0-2)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 2.
Matchens kurrar: Alexander Ardner 3, 
Niklas Ahlbom 2, Filiph Jonemark 1. 

Kval till division 1 damer
Skepplanda BTK –  
Mossens BK 1-0 (0-0)
Mål SBTK: Andrea Lindgren. Matchens 
kurrar: Andrea Lindgren 3, Sandra 
Augustsson 2, Sandra Alvenby 1.

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Backa Skälltorp 31-27 
(18-10)
Mål Ale: Simon Liljeblad 6, Per Johan-
nesson 5, Niclas Ericsson 4, Joakim 
Samuelsson 4, Urban Tallheden 3, 
Mattias Wahlqvist 3, Nicolas Myrén 
2, Jonathan Franzén 2, Daniel Rehn 
och Fredrik Johansson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Simon Liljeblad 2, 
David Nielsen 1. 

Div 2 Västsvenska västra damer
Nödinge SK – Torslanda HK 23-26 
(13-13)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Michaela 
Sjöstrand 3, Sofia Ström 5, Johanna 
Kristensson 3, Caroline Karlsson 2, 
Sara Andréasson, Emelie Larsson, 
Jessica Petersson och Jonna Parkonen 
1 vardera. Matchens kurrar: Elina 
Mathiasson 2, Sofia Ström 1.

Division 3 Göteborg
Herrestads AIF – Surte IS IBK 9-9
Mål SIS: Daniel Dahlman 4, Mathias 
Larsson, Daniel Antonsson, Toni 
Hilkamo, Christoffer Ahlström, Almir 
Mehmedagic. Matchens kurrar: Daniel 
Dahlman 3, Toni Hilkamo 2, Juha 
Hinkanen 1.

Ale IBF – Partille IBS 6-5 
(0-1,2-3,4-1)
Mål Ale: Mattias Hansson 3, Jonas 
Antonsson, Billy Sörensen, Fredrik 
Herlogsson. Matchens kurrar Ale: 
Christian Westerlind 3, Mattias 
Hansson 2, Fredrik Lorentzon 1.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-2 
(1-0,1-2,1-0,1-0)
Mål SIS: Katja Kontio 2, Therese Lam-
berg. Matchens kurrar: Katia Kontio 3, 
Natalie Hjertberg 2, Jonna Leek 1.

SKEPPLANDA. Mossens 
damlag hade gjort 99 
mål och inte förlorat en 
enda match i år.

Mot Skepplanda blev 
det däremot torsk.

Det gulsvarta hem-
malaget visade sin 
allra bästa sida när det 
som bäst behövdes och 
segern innebär att SBTK 
spelar i division ett 
nästa år.

Segern i den första av två 
kvalmatcher visade sig räcka 
för att Skepplandas damer 
ska få avancera en division, 
detta eftersom övriga match-
er slutade oavgjort. I nästa 
match borta mot Stenung-
sund kan SBTK därför spela 
helt avslappnat.

– En fantastiskt go känsla. 
Vilken prestation tjejerna har 
genomfört, säger en sprud-
lande glad tränare i Stig 
Persson.

Nära på 175 personer 
samlades runt Forsvallens 
konstgräs på lördagsefter-
middagen. Det bjöds på 

strålande fotbollsunderhåll-
ning med ett sent avgöran-
de. Hemmalaget som kom 
till spel utan nyckelspelaren, 
Matilda Errind, domine-
rade första halvlek. Josefin 
Claesson var nära att fri-
ställa Amanda Errind vid 
ett antal tillfällen. Avgöran-
de lät istället vänta till den 
75:e spelminuten, då nämn-
de Claesson hittade Andrea 
Lindgren som stänkte in 
matchens enda mål.

– Jag är så otroligt glad 
för Andreas skull. Hon för-
tjänade verkligen att få stå 
som matchhjälte. Det är en 
lojal spelare som alltid ställer 

upp och som har utvecklats 
mycket under året, säger Stig 
Persson.

Mossen som radat upp 
storsegrar under säsongen 
och mer eller mindre bara 
upplevt en enda stor målfest 
körde plötsligt fast. 

– Våra mittbackar San-
dra Augustsson och Sandra 
Alvenby var felfria. De höll 
rent, täckte skott och såg till 
att deras anfallsglädje kom 
av sig. Jag vet inte om jag 
har sett två bättre mittback-
ar, någonsin, berömmer Stig 

Persson.
Skepplandas damer får 

nu ägna vinterträningen åt 
att slipa formen ytterligare. 
Nästa år väntar spel på en 
helt annan nivå – division ett.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SBTK:s damer klara för division 1
– Segern mot Mossen räckte

Glädje i SBTK efter seger 1-0 över Mossen och avancemang till division 1. Josefin Claesson spela-
de fram Andrea Lindgren till segermålet.

Kval till division 1 damer
Skepplanda BTK – Mossens BK 1-0 (0-0)

FOTBOLL
Andrea Lindgren blev SBTK:s 
matchhjälte som matchens 
enda målskytt.

SKEPPLANDA. Skepplan-
da BTK är ett stort steg 
närmare division fyra.

Sätila besegrades med 
klara siffror och hem-
malagets hjältar var lika 
många som spelarna.

– En felfri laginsats 
av bästa märke när 
det dessutom gällde 
som allra mest. Det är 
klart man är nöjd, säger 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Till skillnad från damerna 
är Skepplanda herrars öde 
långt ifrån avgjort. Först om 
två veckor vet vi vad segern 
mot Sätila är värd. Då väntar 
nämligen bortamötet med 
Levene/Skogslund. 

– Det är oerhört viktigt att 
vi inte svävar iväg. Vi får inte 
dra för stora växlar av den 
här segern. Det var en insats 
värd att beundra, men nu är 
det ödmjukhet som gäller till 
dess att vi har spelat färdigt. 
Ett kval är alltid ovisst, men-
ar Jonas Andersson.

Det gulsvart presterade i 
lördags var emellertid så pass 
bra att det vore beklagligt 
om laget inte får chansen att 
utmana sig själva en division 
högre upp. Det gedigna och 
stabila försvarsspelet som 
har präglat SBTK hela sä-
songen kompletterades änt-

ligen av ett anfallsspel med 
riktig spets. Linus Carlsson 
som hade en jättechans att 
göra 1-0 redan efter ett par 
minuters spel tog revansch 
på sig själv när han efter en 
halvtimme gav hemmalaget 
ledningen.

Årets match
Mer än ett mål blev det inte 
i första halvlek, men Erik 
Häggström, som svarade för 
årets match i den gulsvarta 
tröjan, krönte sin insats med 

att skjuta viktiga 2-0 tre mi-
nuter in på den andra halvle-
ken. Avgörandet kom tjugo 
minuter senare. Gästerna 
hade svårt att forcera hem-
malagets försvarsmur och 
när Sätila dessutom slarvade 
med bollen kunde Mattias 
Johansson sprinta sig loss 
och pricka in 3-0. Två minu-
ter senare fastställde Chris-
tian Rönkkö slutresultatet 
till 4-0 i öppen bur. 

– Det är lång väg kvar att 
vandra. Segern mot Sätila är 

ingenting värd om vi skul-
le gå ner oss mot Levene/
Skogslund om två veckor. 
Nyckeln till framgång för 
SBTK:s del ligger i ett fort-

satt kompakt försvarsspel och 
att när vi vinner boll ställer 
om och utnyttjar den snabb-
het och kreativitet som finns 
hos spelare som exempelvis 

Erik Häggström, Rönkkö, 
Linus och ”Munken”, avslu-
tar Jonas Andersson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Hemmaslog 
Sätila med 4-0

Och herrarna tog ett stort steg mot fyran!

Kval till division 4
Skepplanda – Sätila 4-0 (1-0)

FOTBOLL

Kvalhjältar. Christian Rönkkö, Linus Carlsson, Mattias Johansson 
och Erik Häggström prickade in varsitt mål hemma mot Sätila.

Första hindret avklarat. Mattias Johansson och Skepplanda BTK var som bäst när det gällde som 
mest. 4-0 över Sätila och nu återstår bara ett hinder.
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INNEBANDY 
B O H U S H A L L E N 

LÖRDAG 18 OKTOBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
MYGGENÄS IBK

HERRAR DIV 3

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

NÖDINGE. Hur står det 
till i NSK:s damhand-
bollslag?

Tränare Tony Lind-
skog har lämnat uppdra-
get och laget radar upp 
förluster.

Sammanslagningen 
med Kungälvs HK ser 
inte ut att vara helt 
smärtfri.

Nödinge SK har de senaste 
åren lidit av spelarbrist. Till 
årets säsong såg det särskilt 
bekymmersamt ut och klub-
ben sökte därför samarbete 
med Kungälvs HK. Genom 
ett farmarlagsavtal kan KHK 
låta överblivna spelare i sitt 
division ett lag matchas i 
tvåan, där NSK huserar. Det 
medför emellertid att det 
kan bli ont om speltid för 
Nödinges spelare.

– Vi skulle behöva sam-
arbeta med ytterligare en 
klubb för att kunna erbjuda 
alla tjejer speltid. Vi tittar på 
det, lät Tony Lindskog hälsa 
för ett par veckor sedan.

I veckan framkom att 
NSK:s eldsjäl istället be-
stämt sig för att hoppa av på 
grund av tidsbrist.

– Jag vet inte vad som gäl-
ler. Tony är bortrest och jag 

leder laget tills vidare, säger 
Mikael Wahlgren som till 
vardags är assisterande dam-
tränare i Kungälvs HK.

Det såg inledningsvis ut 
att bli en behaglig resa för 
Nödinges handbollsdamer i 
söndagens match mot Tors-
landa. Gästerna fi ck jaga och 
hemmalagets Elina Mathi-
asson kunde bomba obe-
hindrat från nio meter. Led-
ningen var fem mål i mitten 
av första halvlek, men precis 
innan pausvilan kunde gäs-
terna trots allt kvittera.

– Vi är långt ifrån sam-
spelta än. Att vi inte vann 
idag berodde främst på vår 
egen oförmåga. Vi gjorde för 
många misstag, säger Mika-
el Wahlgren som nu leder 
laget.

Torslanda kopplade grepp 
om matchen genom att 
skaffa sig en tidig tremåls-
ledning, men NSK tog sig 
samman. Caroline Karls-
son kunde efter fl era försök 
äntligen sätta 16-16. NSK 
hann knappt glädjas åt kvit-
teringen innan Torslanda på 
nytt var i ledningen med tre 
bollar. Denna gång orkade 
inte hemmalaget ta sig ikapp. 
Det blev istället lagets fjärde 
raka förlust och frågan om 
hur det är ställt med laget är 
befogad.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

 Sofia Ström spelar sig i form i Nödinge SK för att ta en plats 
 i Kungälvs HK:s damlag i division ett. Så ser verkligheten ut 
 nu när NSK är ett farmarlag till KHK. 

Fjärde raka förlusten
för NSK:s damer

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Torslanda HK 23-26

HANDBOLL

EL FIXARNA I ALE

- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

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

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

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

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

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

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

Ale IBF:s herrar låg under 
med två mål när tredje pe-

rioden startade, men det 
tog bara dryga fem minuter 
innan det var omvänd ord-
ning. Tre snabba mål gav 
hemmalaget 5-4. Det femte 

målet prickades in av lagets 
ålderman, Jonas Antons-
son, 41.

Billy Sörensen drygade 
ut ledningen strax däref-
ter. Partille kröp närma-
re i matchslutet och vid 
ställningen 6-5 med mat-
churet på 17.30 utvisades 
Ales William Kennhe-
den-Skånberg. Gästerna 
fi ck ett gyllene tillfälle att 

kvittera, men hemmalaget 
redde ut även detta kaos 
och kunde kvittera ut årets 
andra raka fullpoängare.

På torsdag kommer obe-
segrade FBC Lerum till 
Ale gymnasium. Vilket lag 
tar sin tredje inteckning i 
vinstkolumnen?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Andra raka för Ale Innebandy

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 6-5

INNEBANDY

NÖDINGE. Ale IBF vann även säsongens andra 
seriematch genom att hemmabesegra Partille 
med uddamålet.

En stark sistaperiod banade väg för triumfen.
Mattias Hansson svarade för tre av målen.

NÖDINGE. Ale HF:s 
herrar fi ck lämna hand-
bollstrean efter förra 
säsongen.

Nu startar klubben om 
i fyran.

Det görs med en kom-
bination av gammalt 
och ungt.

Omstarten blev en rivstart 
i söndagens hemmapremi-
är. Ale HF var nära att köra 
över Backa Skälltorp och 
ledde med åtta mål redan i 
halvlek. Av någon anledning 
slog hemmalaget av på tak-
ten och slarvade både fram-
åt och bakåt. Stabil match-
en igenom var däremot en 
ålderman som tog plats i 
startuppställningen. Per Jo-
hannesson, 41, såg ut att 
stortrivas ute till höger.

– Fantastiskt roligt att sä-
songen äntligen är igång. Vi 
har en spännande trupp, där 
många ungdomar ges stort 
ansvar men där vi också har 
förmånen att få jobba till-
sammans med rutinerade 
herrar som ännu levererar på 
högsta nivå. Per Johannesson 
blir inte lätt för ungdomarna 
att konkurrera bort. I år gäl-
ler det att vi hittar tillbaka 

till glädjen. Det ska vara kul 
att spela handboll i Ale HF 
och tränar man duktigt bru-
kar det betyda att man ock-
så vinner matcher. När du 

vinner är det dessutom alltid 
kul att både träna och spela. 
Allt hänger samman, säger 
årsfärske slavdrivaren, Janne 
Franzén.

Klubbens ambition är 
tydlig. Ale HF ska tillbaka 
till trean snarast möjligt. Det 
sker dock med ett till stora 
delar nytt lag. Förra årets 
ankare, Johan Lövgren, 
Mathias Johansson, An-
ton Thunberg, skadad, och 
Marcus Hylander, skadad, 
lyser nu med sin frånvaro. 

Ungdomar styr
Istället är det ungdomarna 
Simon Liljeblad och Jona-
tan Franzén som ska styra 
upp anfallen på nio meter. 
Till sin hjälp har de bland 
andra Niclas Ericsson som 
testade lyckan i allsvenska 
Heid i fjol. Mellan stolparna 
återfi nns också en gammal 
bekantskap, David Nielsen, 
som var strålande i första 
halvlek.

– Han var magnifi k. Det 
ska bli kul att följa honom i 
vinter. David kan sätta stopp 
för många själv, men vi måste 
hitta rätt i vårt försvarsspel. 
Helst skulle jag vilja spela 
3-2-1, men det är svårt när 
ingen har gjort det förut, sä-
ger Janne Franzén.

På söndag står HP Kong-
elf för motståndet på andra 
sidan Göta älv.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale HF rivstartade i fyran

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Backa Skälltorp 31-27 (18-10)

HANDBOLL

Per Johannesson är med på allvar igen. 41-åringen tillhörde Ale 
HF:s allra bästa när division fyra hade premiär i Ale gymnasi-
um. Arkivbild.
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www.aleibf.se

HERRAR 
DIV. 3

ALE KULTURRUM 
16 OKTOBER 

KL 20.00 
ALE IBF – FBC LERUM

eibf.se

1  
0

AL LERUM

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

INNEBANDY 
B O H U S H A L L E N 

LÖRDAG 18 OKTOBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
MYGGENÄS IBK

HERRAR DIV 3

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

NÖDINGE. Hur står det 
till i NSK:s damhand-
bollslag?

Tränare Tony Lind-
skog har lämnat uppdra-
get och laget radar upp 
förluster.

Sammanslagningen 
med Kungälvs HK ser 
inte ut att vara helt 
smärtfri.

Nödinge SK har de senaste 
åren lidit av spelarbrist. Till 
årets säsong såg det särskilt 
bekymmersamt ut och klub-
ben sökte därför samarbete 
med Kungälvs HK. Genom 
ett farmarlagsavtal kan KHK 
låta överblivna spelare i sitt 
division ett lag matchas i 
tvåan, där NSK huserar. Det 
medför emellertid att det 
kan bli ont om speltid för 
Nödinges spelare.

– Vi skulle behöva sam-
arbeta med ytterligare en 
klubb för att kunna erbjuda 
alla tjejer speltid. Vi tittar på 
det, lät Tony Lindskog hälsa 
för ett par veckor sedan.

I veckan framkom att 
NSK:s eldsjäl istället be-
stämt sig för att hoppa av på 
grund av tidsbrist.

– Jag vet inte vad som gäl-
ler. Tony är bortrest och jag 

leder laget tills vidare, säger 
Mikael Wahlgren som till 
vardags är assisterande dam-
tränare i Kungälvs HK.

Det såg inledningsvis ut 
att bli en behaglig resa för 
Nödinges handbollsdamer i 
söndagens match mot Tors-
landa. Gästerna fi ck jaga och 
hemmalagets Elina Mathi-
asson kunde bomba obe-
hindrat från nio meter. Led-
ningen var fem mål i mitten 
av första halvlek, men precis 
innan pausvilan kunde gäs-
terna trots allt kvittera.

– Vi är långt ifrån sam-
spelta än. Att vi inte vann 
idag berodde främst på vår 
egen oförmåga. Vi gjorde för 
många misstag, säger Mika-
el Wahlgren som nu leder 
laget.

Torslanda kopplade grepp 
om matchen genom att 
skaffa sig en tidig tremåls-
ledning, men NSK tog sig 
samman. Caroline Karls-
son kunde efter fl era försök 
äntligen sätta 16-16. NSK 
hann knappt glädjas åt kvit-
teringen innan Torslanda på 
nytt var i ledningen med tre 
bollar. Denna gång orkade 
inte hemmalaget ta sig ikapp. 
Det blev istället lagets fjärde 
raka förlust och frågan om 
hur det är ställt med laget är 
befogad.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

 Sofia Ström spelar sig i form i Nödinge SK för att ta en plats 
 i Kungälvs HK:s damlag i division ett. Så ser verkligheten ut 
 nu när NSK är ett farmarlag till KHK. 

Fjärde raka förlusten
för NSK:s damer

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Torslanda HK 23-26

HANDBOLL

EL FIXARNA I ALE

- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

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

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

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

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

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

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

Ale IBF:s herrar låg under 
med två mål när tredje pe-

rioden startade, men det 
tog bara dryga fem minuter 
innan det var omvänd ord-
ning. Tre snabba mål gav 
hemmalaget 5-4. Det femte 

målet prickades in av lagets 
ålderman, Jonas Antons-
son, 41.

Billy Sörensen drygade 
ut ledningen strax däref-
ter. Partille kröp närma-
re i matchslutet och vid 
ställningen 6-5 med mat-
churet på 17.30 utvisades 
Ales William Kennhe-
den-Skånberg. Gästerna 
fi ck ett gyllene tillfälle att 

kvittera, men hemmalaget 
redde ut även detta kaos 
och kunde kvittera ut årets 
andra raka fullpoängare.

På torsdag kommer obe-
segrade FBC Lerum till 
Ale gymnasium. Vilket lag 
tar sin tredje inteckning i 
vinstkolumnen?

PER-ANDERS
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Andra raka för Ale Innebandy

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 6-5

INNEBANDY

NÖDINGE. Ale IBF vann även säsongens andra 
seriematch genom att hemmabesegra Partille 
med uddamålet.

En stark sistaperiod banade väg för triumfen.
Mattias Hansson svarade för tre av målen.

NÖDINGE. Ale HF:s 
herrar fi ck lämna hand-
bollstrean efter förra 
säsongen.

Nu startar klubben om 
i fyran.

Det görs med en kom-
bination av gammalt 
och ungt.

Omstarten blev en rivstart 
i söndagens hemmapremi-
är. Ale HF var nära att köra 
över Backa Skälltorp och 
ledde med åtta mål redan i 
halvlek. Av någon anledning 
slog hemmalaget av på tak-
ten och slarvade både fram-
åt och bakåt. Stabil match-
en igenom var däremot en 
ålderman som tog plats i 
startuppställningen. Per Jo-
hannesson, 41, såg ut att 
stortrivas ute till höger.

– Fantastiskt roligt att sä-
songen äntligen är igång. Vi 
har en spännande trupp, där 
många ungdomar ges stort 
ansvar men där vi också har 
förmånen att få jobba till-
sammans med rutinerade 
herrar som ännu levererar på 
högsta nivå. Per Johannesson 
blir inte lätt för ungdomarna 
att konkurrera bort. I år gäl-
ler det att vi hittar tillbaka 

till glädjen. Det ska vara kul 
att spela handboll i Ale HF 
och tränar man duktigt bru-
kar det betyda att man ock-
så vinner matcher. När du 

vinner är det dessutom alltid 
kul att både träna och spela. 
Allt hänger samman, säger 
årsfärske slavdrivaren, Janne 
Franzén.

Klubbens ambition är 
tydlig. Ale HF ska tillbaka 
till trean snarast möjligt. Det 
sker dock med ett till stora 
delar nytt lag. Förra årets 
ankare, Johan Lövgren, 
Mathias Johansson, An-
ton Thunberg, skadad, och 
Marcus Hylander, skadad, 
lyser nu med sin frånvaro. 

Ungdomar styr
Istället är det ungdomarna 
Simon Liljeblad och Jona-
tan Franzén som ska styra 
upp anfallen på nio meter. 
Till sin hjälp har de bland 
andra Niclas Ericsson som 
testade lyckan i allsvenska 
Heid i fjol. Mellan stolparna 
återfi nns också en gammal 
bekantskap, David Nielsen, 
som var strålande i första 
halvlek.

– Han var magnifi k. Det 
ska bli kul att följa honom i 
vinter. David kan sätta stopp 
för många själv, men vi måste 
hitta rätt i vårt försvarsspel. 
Helst skulle jag vilja spela 
3-2-1, men det är svårt när 
ingen har gjort det förut, sä-
ger Janne Franzén.

På söndag står HP Kong-
elf för motståndet på andra 
sidan Göta älv.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale HF rivstartade i fyran

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Backa Skälltorp 31-27 (18-10)

HANDBOLL

Per Johannesson är med på allvar igen. 41-åringen tillhörde Ale 
HF:s allra bästa när division fyra hade premiär i Ale gymnasi-
um. Arkivbild.
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Herrestad kommandot när 
Sami Halmonen sköt 9-8.

– Det var riktigt tungt, 
men de begick sedan ett 
dyrbart misstag när de tog 
ett förhastat avslut på en av 
våra täckande backar. Daniel 
Antonsson fi ck tag på bollen 
och kontrade in kvitteringen 
med blott 17 sekunder kvar 
att spela. En oerhörd lättnad 
och glädje. Det hade varit 
grymt att förlora den här 
matchen, säger Tobbe Eng-
ström till Alekuriren.

Dramatiken blev sedan 
total eftersom domaren visa-
de ut nämnde Antonsson ef-

ter osportsligt uppträdande.
– Spel 3 mot 5 de sista 

sekunderna kunde ha bli-
vit förödande, men den här 
gången redde vi ut stormen.

På lördag väntar Mygge-
näs i något som Engström 
redan beskriver som en 
nyckelmatch.

– Jag är övertygad om att 
de kommer att kriga i botten 
på tabellen, så här gäller det 
att ta full pott!

PER-ANDERS
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

DELTAGARE
Nödinge SK
HP Kongelf
HF Somby/Skövde
OV Helsingborg HK
GW Landskrona HK

LÖRDAG 18 OKTOBER
kl 11.00–16.00 Fem matcher
SÖNDAG 19 OKTOBER
kl 10.00–15.00 Fem matcher

Välkommen!

  
ALE 

KULTUR-
RUM

USM F00

BOHUS. Surte tog led-
ningen tidigt mot svår-
spelade Lindås, men fi ck 
efter en tung mittperiod 
länge jaga en kvittering.

I förlängningen be-
lönades laget med en 
bonuspoäng.

– Sett till hela match-
bilden så var det här 
nog total rättvisa, säger 
tränare Tommi Pasanen. 

För den som vill uppleva 
dramatik och innebandy av 
högsta underhållningsvärde 
var fredagens besök i Bo-
hushallen en kväll som gav 
full valuta. Katja Kontio 
sköt tidigt 1-0 på volley och 
gav hemmapubliken en posi-
tiv start.

– Vi ägde matchen och 
borde gjort ytterligare ett 
par mål i första perioden. 
Direkt efter första pausvilan 
brände vi en straff och sen 

rasade allt. Hela perioden 
blev en katastrof och vi kom 
undan med blotta förskräck-
elsen. Att vi bara låg under 
med ett mål ska vi vara tack-
samma för, säger Tommi Pa-
sanen.

Skolexempel
Sista perioden visade ett 
nytt, men mer bekant ansik-
te. Surtes damer hittade till-
baka till grundidén och rull-
lade boll igen. Kvitteringen 
hängde i luften, men match-
en såg ut att gå förlorad. 
Hemmalaget tog ut mål-
vakten vid ett antal tillfällen 
och trycket mot Lindås var 
kompakt. När Katja Kontio 
fi ntade ner målvakten och 
satte 2-2 i bortre krysset vi-
sade klockan 19.56.

– Det var ett skolexempel. 
Ett fantastiskt vackert mål 
som börjar med en backhand 
från Linda Karlsson till Ca-
rolina Björkner som släppte 
vidare till Jonna Leek som 
istället för att skjuta slog en 
stenhård diagonalpass till 

Katja framför mål. Jag blir 
oerhört stolt när jag ser tje-
jerna visade sådan kyla och 
mod, menar Pasanen.

Kvitteringen var blytung 
för Lindås som vann båda 
mötena med Surte förra året. 
Hemmalaget däremot väd-
rade bonuspoäng. En dryg 
minut in på förlängningen 
samarbetade nyförvärven 
Elina Svensson och There-
se Lamberg. Den sistnämn-
de såg till att Surte fi ck jubla 
mest denna kväll.

Lite smolk i glädjebägaren 
blev det dock för Pasanens 
lagbygge. Backlöftet, Jenni-
fer Corneliusson, ådrog sig 
en misstänkt korsbandsskada 
i matchen.

– Fruktansvärt tråkigt, 
inte minst för Jennifer själv, 
som precis spelat in sig i la-
get. Vi får hålla tummarna 
för att det inte är så allvar-
ligt, men det såg inte bra ut.

Närmast väntar Pixbo 
borta på söndag.

PER-ANDERS
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I söndags avgjordes Dressyrallsvenskans 
division 3 i Västergötlands distrikt. Kattle-
bergs Ryttarförening slutade på andraplats i 
serien. Klubben har under de tre omgångar-
na presterat fi na resultat både individuellt i 
klasserna och med laget. I lagklassen startar 
fyra ekipage och de tre bästa resultaten räk-
nas samman till en gemensam poäng.

Laget inledde serien starkt med seger 
i första omgången 24 augusti i Grästorp. 
Därefter blev de en tredjeplats i Mellerud 
21 september och nu slutligen en femteplats 
hos Trollhättans Fältrittklubb. Sammanlagt 
räckte det till en andraplacering, på samma 
totalpoäng som segrande laget Nygårds Ryt-
tarsällskap, men med ett sämre fi nalresultat.

Laguppställningen har varierat mellan 
de olika omgångarna, men i fi nalen deltog 
Angeline Farhoumand med K’s Kyndel, 
Anette Niklasson med Meija, Birgitta Jo-
hansson med K’s Ingefära och Fia Niklas-
son med K’s Nejlika.

Kattleberg nådde fi na framgångar redan i 
våras då klubbens Division 2-lag vann sin se-
rie. Inför 2015 är förhoppningen att komma 
till start i såväl division 2 som division 1.

Fia Niklasson

 Kattlebergs Ryttarförening slutade tvåa i 
 serien. Här ses Birgitta Johansson, Anette 
 Niklasson, Fia Niklasson och Angeline 
 Farhoumand efter prisutdelningen. 

Silver för Kattlebergs RF

Vid partävlingen i Alvhem 
den 7 oktober deltog sju 
par. Medel var 48 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson        60
2. Marie-Louise Björklund/
Karl-Eric Nilsson                                   58
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               53
Vid partävlingen i Alvhem 
den 30 september deltog tio 
par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade 
sig över medel:
1. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  144 
2. Lilly Carlbom/Curt Nilsson              141
3. Elsa Persson/Rikard Johansson      134
4. Åke Wänström/Conny Törnberg     109

BRIDGE

Förra säsongen gick Bohus 
IF pingisherrar obesegrade 
genom division 7. Till denna 
säsong var förväntningarna 
stora kring vilken division 
förbundet skulle placera 
oss i,  svaret blev division 4. 
I helgen som gick var det 
seriepremiär och vilken pre-
miär det blev, seger mot 8-0.

Till denna säsong har 
klubben fått ett antal 
nyförvärv. Det handlar om 
Magnus Sjösten, Johan 
Luckhaus och Åke Mentor. 
De två första har ett förfl utet 
i föreningen, under fören-
ingens förra storhetstiden 
(början av 2000-talet).

Matchen spelades mot er-
känt svårspelade Kannebäcks 
BTK. De två första singlar 
fi ck Åke Mentor och Magnus 
Sjösten ta hand om.

– Lika bra att de får 
bekänna färg med en gång, 
säger coachen Johnny Sal-
lander. 

Nu gick premiären bra för 
Åke och Magnus. Det blev 
två säkra segrar, även om 
Magnus fi ck slita i fem set. 

Efter denna inledning tog 
två av förra årets stjärnor 
över, Johnny Sallander 
och Peter Kornesjö. De 
visade direkt att de skött sin 
försäsongsträning och är i 
gott slag. Det blev två stabila 
segrar och helt plötsligt stod 
match 4-0 till Bohus, till 
fansens stora lycka. 

Med detta som grund, 
visade Åke och Johnny vad 
rutin innebär. De avgjorde 
enkelt sina matcher genom 
två klara 3-0-segrar och i och 
med det stod det 6-0 till de 
gulsvarta krigarna och hela 
matchen var i stort sett av-
gjord. Magnus och Peter fi ck 
sedan nöjet att slå in de sista 
spikarna och slutresultatet 
8-0 var ett faktum.

– Detta är helt fantastisk, 
säger en sprudlande glad Pe-
ter Kornesjö efter matchen.

– Vi har hoppat upp tre di-
visioner och ändå presterar vi 
detta resultat. Vi har breddat 
truppen med spetskompetens 
och detta gör att träningarna 
är tuffare än matcherna. 

– Redan på måndag är det 
dags för nästa match, mot 
Torslanda på bortaplan och 
då får vi se om detta var en 
engångsföreteelse eller om 
vi kan se fram emot en rolig 
och spännande vinter, avslu-
tar Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis 

Flygande start
för Bohus IF
pingisherrar

Jättetalangen Katja Kontio stod i centrum med två viktiga mål 
när Surte IS IBK besegrade Lindås med 3-2 efter förlängning.

Bonuspoäng till Surte IS IBK:s damer

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 3-2

INNEBANDY

UDDEVALLA. Surte och 
Herrestad delade på 
poängen i Uddevalla i 
onsdags kväll.

Gästerna anförde to-
nen, men var ändå nära 
att gå lottlös.

17 sekunder före 
slutsignalen kvitterade 
Daniel Antonsson.

Under festliga former och 
mycket publik tampades Sur-
te och Herrestad. 

– Det var en helt ny upp-
levelse för oss. Vi fi ck gapa 
till varandra för att överrösta 
trummor, tutor och en fana-
tisk hemmapublik, berättar 
Surtes Tobbe Engström.

Surte var i ledningen inte 
mindre än sju gånger, när 
bara två minuter återstod tog 

Daniel Dahlman hängde in fyra bollar borta mot Herrestads AIF 
när Surte tog sin första poäng i division tre.
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Division 3 Göteborg
Herrestads AIF – Surte IS IBK 9-9

INNEBANDY

Surtes första poäng i trean
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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.

Carmen
Direktsändning från Metropolitan 

Operan i New york. 
Textad på svenska. 

Lördag 1 november kl 18
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:-

NÖDINGE. Start for 
Life-projektet fortsätter 
i Ales skolor.

I förra veckan skedde 
en kick off på Ale Kul-
turrum.

I publiken fanns 
elever från årskurs 7 
på Bohusskolan och Da 
Vinciskolan samt intro-
duktionsprogrammet på 
Ale gymnasium.

Utrullningen av Star for Li-
fe-programmet fortsätter. 
I måndags kom Tripple & 
Touch och Star Choir till 
teatersalongen för inspira-
tionsträff och tillika konsert.

– Det här utgör startskot-
tet för höstens aktiviteter, 

säger Mia Odlöw, coach för 
Star for Life i Ale.

Ken Wennerholm och 
G ö r a n 
Rudbo är 
Star for Li-
fes hyllade 
m u s i k a m -
bassadörer. 
De har varit 
med från 
starten 2005 
med insikten 
om att musik 
var det per-
fekta verk-
tyget för att 
nå fram till 

Sydafrikas ungdomar.
– Tänk att vi har jobbat 

tillsammans i 31 år, sade Gö-
ran och vände sig mot Ken.

– Och att vi en gång i ti-
den var programledare för 
Melodifestivalen.

Med sig i Nödinge var 
afrikanska ungdomar som 
under en dryg timme bjöd på 
en energifylld konsert med 
ett tydligt budskap om Star 
for Lifes utgångspunkt och 
värdegrund.

JONAS ANDERSSON

SURTE. En konstutställ-
ning pågår just nu på 
Glasbruksmuseet.

Tio kvinnor och en 
man visar tillsammans 
upp ett 80-tal alster.

– Det är både små och 
stora verk, säger Anette 
Kildén Berglund.

Anette Kildén Berglund är 
samordnare för den grupp 
som träffas varje måndag 
i Nols Folkets Hus för att 

måla tillsammans.
– Vi har hållit på i många 

år, men detta är vår första 
gemensamma utställning, 
förklarar Anette.

Teknikerna som används 
skiftar mellan konstnärerna, 
alltifrån olja och akvarell till 
akryl och skulptur.

– Medlemmarna kommer 
från olika delar av Ale. Det 
är egentligen bara Surte som 
inte fi nns representerade. Å 
andra sidan kommer jag ju 
därifrån även om jag bor i 

Alafors, skrattar Anette.
Utställningen i Surte på-

går till och med den 19 okto-
ber och visas under museets 
öppettider. 

Är det fl er utställningar 
att vänta?

– Det vore tråkigt om det-
ta var första och sista. Får vi 
bara chansen att komma in i 
bra lokaler, kan det säkert bli 
fl er, avslutar Anette Kildén 
Berglund.

JONAS ANDERSSON

Konstutställning i Surte
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Rolf Skoog och Phebe Thunborg bevittnar utställningen tillsammans med konstnärerna Anette 
Kildén Berglund och Gerd Jacobsson.

Kick off-konsert med Star for Life i Ale Kulturrum.

– Energifylld konsert i Nödinge
Kick off för Star for Life

VECKA 42         NUMMER 38|20 NÖJE

STARRKÄRR. Det blir en 
favorit i repris.

Matroserna gästar 
Starrkärrs bygdegård 
nästa söndag.

– På begäran, säger 
Lennart Thorstensson.

Lennart Thorstensson är 
programmakare till Skratta 
& Sjung som arrangeras var-
je vår och höst i Starrkärrs 
bygdegård.

– Det har blivit några 
verkliga publiksuccéer under 
årens lopp. Ett säkert kort är 
Matroserna, före detta Flot-
tans Kavaljerer, som har häl-
sat på oss två gånger tidigare, 
förklarar Lennart.

Nu är den femton man 
starka kören tillbaka. Sön-
dagen den 26 oktober intar 
de scenen i bygdegården.

– Förutom härlig musik 
utlovas en och annan rolig 
historia, så att vi lever upp 
till epitetet Skratta & sjung, 
säger Lennart Thorstensson 
och låter hälsa att biljetter 
köpes på plats i Starrkärr.

JONAS ANDERSSON

Matroserna, före detta Flottans Kavaljerer, står för underhåll-
ningen när Skratta & Sjung arrangeras i Starrkärrs bygdegård 
nästa söndag. Matroserna 

till Starrkärr
Tusen bitar

Fredag 17 okt kl 14.00
Entré 80 kr

Hallonbåtsflyktingen

Onsdag 15 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Bröllopskaos

Söndag 19 okt kl 18.00
Onsdag 22 okt kl 19.00 

Entré 80 kr

Söndag 19 okt kl 15.00
Entré 80 kr

LasseMajas Detektivbyrå
-Skuggor över Valleby

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!



Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

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

Nols Folkets Hus 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Carmen
Direktsändning från Metropolitan 

Operan i New york. 
Textad på svenska. 

Lördag 1 november kl 18
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

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

SPONSOR

Ivar, Knutte och katten 
Lördag 18 oktober kl 14

Biljettpris: 60:-
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Kildén Berglund och Gerd Jacobsson.

Kick off-konsert med Star for Life i Ale Kulturrum.
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Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se
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samband med ett framträ-
dande utbrast den manlige 
presentatören förvånat med 
ett ”Oh kära nå’n så mycket 
damer!” .

Därmed var namnet 
givet. Med ett extra R i kära, 
slog man också ett slag för 
Hisings Kärra.

Idag har kören ca 25 
aktiva sångare som deltar i 
diverse framträdanden varje 
år. Många av medlemmarna 
kommer fortfarande från 
Hisings Kärra, men även 
från andra delar av Göte-
borg. År 2000 fi ck kören ett 
kulturstipendium och det 
var ett mycket viktigt ögon-
blick för hela kören och dess 
utveckling.

Körens repertoar är 
mycket blandad. Man 

sjunger till exempel låtar av 
Mozart, Beatles, Händel, 
Björn och Benny, El-
ton John, Bellman, Ted 
Gärdestad eller låtar av Åsa 
Jinder och Py Bäckman. 
Med andra ord, allt mellan 
himmel och jord, och gärna 
låtar det svänger om, ibland 
ackompanjerade av piano.

Då och då åker kören 
utomlands för att delta i 
olika festivaler och tävlingar 
tillsammans med körer från 
hela världen. Hittills har de 
varit i Budapest 2001, Malta 
2003, Barcelona 2005, Kra-
kow 2007, Prag 2009 och 
senast var de i Toscana!

På Repslagmuseet kom-
mer Kär(r)a Nå´n kören att 
framföra en skön blandning 
av körens egna favoriter.

ÄLVÄNGEN. Kär(r)a Nån 
kören är ett härligt gäng da-
mer som har nära till skratt 
och som helst vill sjunga för 
att det är skoj! Att uppleva 
den glimten i ögat och se 
hur mycket glädje sången 
ger och att sången håller oss 
friskare, är ju redan veten-
skapligt bevisat. Torsdagen 
den 23 oktober uppträder 
kören på Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Damkören startades 1990 
av några sång- och musikin-
tresserade tjejer som arbe-
tade inom barnomsorgen i 
Hisings Kärra, Göteborg. 
Som ledare ville man ha 
kollegan Pia Johansson. 
Hon var också kantor i Säve 
församling. Pia är fortfaran-
de den konstnärliga ledaren 
och dirigent. Hon har en 
gedigen utbildning inom 
musik och med en musik - 
och organistexamen. Hon 
arbetar även som förskole-
chef i Göteborgs Stad. Hen-
nes arbete som körledare 
har pågått i cirka trettio år 
och under denna tid har Pia 

fått ett stipendium 2007. 
Svenskt föreningsliv var 
arrangör och Pia var en av 
20 ledare i landet som fi ck 
motta pris i självaste Globen 
i kategorin som “Årets 
ledare “.

Från början hade dam-
kören inget namn, men i 

Torsdagen den 23 oktober blir det Musikcafé på Repslagarmuseet i Älvängen. Kär(r)a Nå´n kören 
står för underhållningen.

Körsång på Repslagarmuseet

Må vinden vara din vän. 
Det var titeln på en härlig 
upplevelse i Skepplanda 
kyrka förra söndagen.

Från Uddevalla och 
Ljungskile kommer grup-
pen Jighouse, som spelar 
och sjunger irländsk folk-
musik. De var inbjudna av 
Skepplanda Kyrkokör och 
redan vid första repeti-
tionstillfället vibrerade det 
positivt. Tillsammans blev 
det en stor succé, och inte 
minst för kören var det 
roligt att få vara med och 
framföra något utöver den 
repertoar som vi vanligtvis 
har. Att våra lyssnare som 

kommit till kyrkan var 
många och uppskattade 
vårt val av irländsk musik 
förstod vi på applåder som 
aldrig ville ta slut.

Dirigent var Peter 
Corneliusson och solist 
från Skepplanda Kyrkokör 
var Esther Adolfsson. 
Recitatör var Sven-Erik 
Björklund.

Ni som inte hade 
möjlighet att vara med, 
misströsta inte. Vi pla-
nerar att göra ytterligare 
en konsert i samma stil i 
framtiden.

Carina Wendt-Andersson

Jighouse och Skepplanda Kyrkokör bjöd på irländsk folkmusik.

Irländsk musik
i Skepplanda kyrka  Trots hotfulla moln 

ställde 29 vandrare upp för 
att gå runt Stora Mölne-
sjön i Rannebergen. Här, 
mitt i storstaden, fi nns ett 
naturskönt område med 
många sjöar. Stigarna är 
välskötta och man kan gå 
torrskodd. Ansvarig var 
Berit Cedervall-Johansson 
och Gösta Mårdborg. De 
fi ck en kraftig applåd för sitt 
jobb. Någon uttryckte sin 
beundran över att folkhäl-
sokommittén kunde hitta så 
spännande och natursköna 
vandringar.

Denna vecka är det ju älg-
jakt. Vi går därför runt sjön 
Gerdsken i Alingsås. Banan 
är drygt fyra kilometer och 

lättgången.
Den 21 oktober handlar 

träffen på Backavik om 
äldreomsorgen förr i tiden. 
Birgitta Hogander berättar 
om Trollevik.

Den 28 november gör 
vi ett studiebesök på Skepp-
landa kyrka och hembygds-
gård.

Den 8 november tar vi 
teatertåget till Säffl e och 
en fantastisk föreställning 
med Skönheten och odjuret. 
Vårt traditionella julbord 
äger rum den 21 november 
i Medborgarhuset. Slutli-
gen åker vi till Rostock och 
Tysklands största julmark-
nad 26-28 november.

Lennart Mattsson

Stockholms skärgård
3 dagars weekend
Skepparholmen ★★★★ 
Som en oas ligger Skeppar-
holmen fridfullt och rogivande 
placerat mitt på en halvö i 
Stockholms skärgård, mellan 
havet på ena sidan och Kvarnsjön 
på den andra. Hela hotellet är 
genomsyrat med rekreation och 
lugn med natur och hav som 
grannar. Upplev Stockholm 
och besök t.ex. Gamla Stan (16 
km). När du kommer tillbaka 
till Skepparholmen väntar mid-
dag i restaurangen med utsikt 
över vattnet som är lika slående 
vackert oavsett om det är under 
färgsprakande höstdagar, glän-
sande vintermorgnar eller soliga 
försommardagar. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
19/12 2014 samt 9/1-5/6 
2015.

 
499:- 1 barn 0-5 år gratis.

Julmarknad i Stockholm

22/11-23/12 2014

              Skepparholmen

Pris per person i dubbelrum 

2.399:-

Schmalspurbahnen 

Klosterhotell i Harz
6 dagar i Tyskland

 ★★★

Det historiska klostret i Vienenburg har anor tillbaks till år 1174. 
Klostret blev på 2000-talet ombyggt till en komfortabel hotellanläg-
gning och är en perfekt bas på en semester i Harz.  
Ankomst: Valfri t.o.m. 15/12 2014 samt 2/1-15/12 2015. 
 

1 barn 0-4 år gratis
2 barn 5-11 år ½ priset 

Julmarknad i Goslar26/11-30/12 2014

Pris per person i dubbelrum 

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

 

Idyll i Mecklenburg
4 dagar i Nordtyskland

★★★★

Den gamla herrgården i den lilla byn Sparow ligger mellan Schwerin 
och Neubrandenburg och är i dag inrättad till att ta emot sina gäster 
med lyxfaciliteter som pool, Spa och flera aktivitetserbjudanden. 

 
Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2014 samt i perioden 2/1-28/4 2015.

1 barn 0-4 år gratis
2 barn 5-13 år ½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Fredagens SPF-vandring gick runt Stora Mölnesjön.

SPF Alebygden i regn och solsken



Spelar Tyrone FIA med 
knuff och då med Ales 
bästa för ögonen? I 

såväl ledare som artiklar 
i Alekuriren redovisar 

Per-Anders Klöversjö 
klarläggande av det politiska 
läget i Ale.Det står helt klart 
att Alliansen enbart kan 
behålla styret i kommunen 
med Sverigedemokraternas 
hjälp. Inte ens om valets sto-
ra förlorare, Aledemokrater-
na, ansluter sig får Alliansen 
majoritet.

FIA:s roll är väl värd att 
fundera över. Av för fl ertalet 

okänd anledning har Tyrone 
Hansson kastat sin ideologi 
över bord och i något av en 
personlig vendetta överger 
han sitt gamla parti. Visst vi 
som följt Tyrone under åren 
har ju funnit honom då och 
då egensinnig, men vad är 
detta?

Som gammal fackfören-
ingsman vet han ju att skilja 
på ideologi och på de som 

valts att leda partiet.
Ideologi är strömfåran 

i vilket fartyget färdas och 
med detta har han ju gjort i 
många år. Om man inte är 
nöjd med besättningen så 
skall den i vederbörlig ord-
ning avmönstras. Inte börjar 
man borra i fartyget för att 
sänka det?

Kan FIA stödja Alliansen 
och medverka till borgerlig 

styrning i Ale om detta sker 
med Sverigedemokrater-
nas hjälp? En sådan hjälp 
kommer inte att bli gratis. 
Det troliga blir ju krav på 
ordförandeposter för såväl 
Aledemokraterna och Sveri-
gedemokraterna?

Inför det kommande 
valet av kommunstyrelsens 
ordförande räcker det med 
att Alliansen inklusive FIA 

lägger ned sina röster för att 
säkra ordförandeposterna 
åt vänstermajoriteten och 
kan med gott samvete gå i 
opposition.

Om nu inte den borgerli-
ga delen av Alliansen förmår 
sig att lägga ned sina röster 
enligt gammal praxis så kan 
ju FIA göra det. Gör det!

Lennart Stéen
Älvängen

Under valprocessen 
var och är vi noga 
med att kommu-

nicera vad vi står för – våra 
ledord är Samverkan, 
Utveckling och Ansvar.

För att samverka 
behöver vi genom möten 
veta vad andra partiers 
representanter står för och 
det har vi gjort – inklusive 
träffat Sverigedemokra-
terna.

Vi tror inte på att stänga 
någon ute från den poli-
tiska agendan, demokratin 
ska respekteras.

Man behöver inte dela 
deras partilinjes offi ciella 
åsikter, personerna som 
representerar ett parti har 
inte exakt samma åsikt och 
på det kommunala planet 
betyder detta extra mycket. 
Personkännedom kan inte 
nog underskattas, därför 
vägde vi till exempel in 
ledarskapet bland kommu-
nalråden utöver politikens 
innehåll när vi bestämde 
vem vi vill stödja.

Att lyssna och diskutera 
innebär inte att samarbeta.

Vi tror av ovanstående 
skäl att utveckling sker bäst 
och snabbast ju större upp-
slutning ett förslag har – av 
det skälet tänker vi stödja 
bra förslag, oavsett vem 
som lägger fram dessa. Det 
innebär att det inte alltid 
är den parlamentariska 
majoritetens förslag som vi 
kommer att stödja.

Vi tar ansvar för våra 
två mandat genom att 
stödja bra idéer, oavsett 
politiks härkomst – det 
tror vi gynnar Ales utveck-
ling på såväl kort som lång 
sikt. 

Samtidigt vill vi passa på 
att tacka alla som röstade 
på oss i valet – utan er vore 
inte vårt engagemang och 
påverkan möjlig.

Ronny Eriksson
Framtid i Ale

Framtid i
Ale håller 
sina löften

Först och främst! Det 
handlar inte enbart 
om mig i framtid i 

Ale. Bortse från hur jag ser 
ut i dina ögon. Fia består av 
alla möjliga bakgrunder och 
färger som förenats för Ales 
bästa. 

Vilka frågor i Ale handlar 
om ren ideologi? Vad är 
höger och vänster i Ale? Alla 
partier ligger nära varandra 
och budgetarna skiljer så 
lite så att Mikael Berglund 
kunde ro iland Ale efter att 
sverigedemokraterna röstat 
på den rödgröna budgeten 
2011. 

För att kunna lyssna på 
goda ideer oavsett härkomst 

så är det viktigt att vi kunde 
få platser i nämnder. Vi 
tittade omgående på lämplig 
gruppering. Fia valde 
ledarskapet och var vi kände 
att vi kunde få ut mest av 
samverkan. När det handlar 
om var man kan få ut mest 
så är känslan av gott humör 
och kamratskap viktigt. 
Inte knivhugg i ryggen och 
nedsättande skvaller om 
ledningen. 

Eftersom du ifrågasätter 
hur jag tänkte så återger jag 
min upplevelse från det att 
Framtid i Ale bildades:

Från första dagen som 
Fia såg dagens ljus har det 
levererats diverse lågvatten-

märken i form av ord, sms, 
inlägg på sociala medier osv. 
I valspurten vittnade andra 
partier om nedsättande 
kommentarer från de röda. 
Jag antog att valdagen skulle 
innebära att luften åter blev 
syresatt. Det blev den i tre 
dagar. Torsdagen efter valet 
fi ck jag två skarpa påminnel-
ser där det med all önskvärd 
tydlighet framkom: Framtid 
i Ale var inte önskvärda i en 
röd gruppering!! Lämnar så-
klart inte ut några namn här 
men slå gärna en signal så 
får du veta mer. Det negativa 
ledarskapet inbjuder till att 
se ner på andra och det leder 
aldrig till något gott, tonen 

i din insändare understryker 
det! 

Du ber oss lägga ner 
rösterna för att på det viset 
gå emot oss själva och vårt 
val. Om det ena laget inte 
presterar bra nog så ber du 
om en läggmatch. Mitt i allt 
detta spökar SD. Var du fått 
information ifrån om att 
SD ska ha ordförandeposter 
har jag ingen aning om. Fia 
samarbetar inte nånstans 
med SD. Inte heller den 
gruppering vi valt. När 
sverigedemokraterna röstade 
med den S-märkta sidan om 
budget och verksamhet 2011 
så uttalade sig Paula Örn i 
Alekuriren och slog fast att 

hon minsann inte tänkte 
be om ursäkt för att SD 
röstade med henne. Håller 
helt med Paula där. Varför 
skulle hon göra det? Röstar 
SD på Berglund vad det lider 
behöver inte heller han be 
om ursäkt. Framtid i Ale har 
fått stöd för våra ideer om 
trygghet, föreningsliv och 
byggnation inom alliansen. 
Vi ser fram emot att lyssna 
på goda ideer från alla håll. 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale - en knuff framåt

Är det sant? Hur skall 
det gå nu?

Dessa frågor har va-
rit relevanta i fl era samman-
hang de senaste veckorna och 
nu är frågorna i högsta grad 
involverade i Ales framtid och 
den rådande politiska röran. 
Frågor som nu ställs med ett 
förskräckt tonfall.

Inför valet fanns det för 
mig två naturliga vägar att gå. 
Valet stod mellan den ledande 
Alliansen med samarbetspart-
ners mot Socialdemokraterna 
och dess samarbetspartners. 
Båda lagen hade lagt fram sin 
genomtänkta och ibland min-
dre genomtänkta politik. Det 
sköna var ändå att det fanns 
två riktningar och ett val för 
mig som väljare. Att blanda in 
det främlingsfi entliga partiet 
SD fanns inte i min värld och 
alla partier hade tagit kraftigt 
motstånd från detta parti 
– De skulle absolut inte sam-

arbeta! Skönt tänkte jag och 
gick stolt till vallokalen för att 
genomföra min demokratiska 
rättighet, att rösta.

Som jag förstår och tolkar 
resultatet från valet i Ale har 
de rödgröna partierna kört 
om den sittande Alliansen. 
Jag läste en siffra ur förra 
veckans tidning om 46 % 
till de rödgröna mot 36 % 
till Alliansen. En ganska klar 
markering från kommunens 
röstberättigade invånare. På 
Sverigenivå gjorde Reinfeldt 
en snabb sorti och förklarade 
sig besegrad. Han avgick och 
Alliansen la ner sina röster i 
statsministervalet för att inte 
ge SD infl ytande. Det spelar 
ingen roll vilket av de tradi-
tionella partierna man är an-
hängare till, alla respekterar 
en herre som Reinfeldt som 
accepterar en förlust utan att 
försöka strida. Han står upp 
och försöker göra det rätta 

för Sverige och överlämnar 
taktpinnen till Stefan Löfvén 
som får fortsätta göra Sverige 
till ett bra och fungerande 
land.

Borde inte Alliansen i Ale 
resonera på samma sätt? 

Vill exempelvis m oderater, 
folkpartister och centerpartis-
ter samarbeta med SD i Ale 
kommun? Kan ni på allvar 
ta hjälp och stöd från ett 
främlingsfi entligt parti som 
SD? Detta parti som anser 
att det fi nns olika värde på 
människor.

I media läser jag att Mi-
kael Berglund (M) inte har 
”diskuterat frågan” med sitt 
parti. Frågan hur Moderater-
na agerar om Mikaels namn 
föreslås som ordförande i 
kommunen där de kommer 
få stöd av SD.  I så fall vill jag 
hjälpa er lite längs vägen. Att 
ta stöd av SD är en ickefråga, 
det fi nns inget att diskutera. 

Ni kan moraliskt inte ta hjälp 
av detta parti. De väljare som 
har röstat på Alliansen har 
gjort detta för att göra Ale 
bättre. Men de har inte röstat 
på en Allians som skall stödjas 
av SD och föra en främlings-
fi entlig politik. Många väljare 
som går till valurnan hoppas 
på att deras röst blir hörd. 
De önskar att politikerna 
respekterar valresultatet och 
de kräver att alla politiker 
tar sitt ansvar även om man 
”förlorar”. 

Ta nu det politiska ansva-
ret och prata över block-
gränserna och se till att få en 
stabil politisk lösning där de 
rödgröna med Paula Örn (S) 
och gänget nu får chansen att 
göra det som majoriteten vill 
– Att fortsätta utveckla Ale.

   Jag själv är ganska ny-
infl yttad i Ale kommun. Jag 
tillsammans med min familj 
trivs bra. Vi lockades hit med 

hjälp av natur, sjöar, golfbana 
och en bra pendelväg till 
Göteborg. Vi har alltid pratat 
gott om ”vår nya kommun”. 
Efter den senaste veckans 
rykten tvekar jag dock. Hur 
skall jag kunna prata mig 
varm för en kommun som 
är på väg, bland den första 
i landet, att ge vika för ett 
främlingsfi entligt parti? Att 
låta dessa få makt att styra. 
Skall Ale lyckas med att locka 
hit nya invånare är en bra 
start att verkligen bestäm-
ma sig för en bred politisk 
överenskommelse. Jag vill bo 
i en kommun där det fi nns 
harmoni och framtidstro. Jag 
vill bo i en kommun som jag 
kan sprida positiva omdömen 
om. Låt mig inte få ompröva 
mitt omdöme om Ale.

Så Mikael Berglund, hur 
skall det gå?
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”Att ta stöd av SD är en ickefråga”

Vänster och höger i Ale - vad är det?

Spelar Tyrone Hansson FIA med knuff?

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:-
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Spelar Tyrone FIA med 
knuff och då med Ales 
bästa för ögonen? I 

såväl ledare som artiklar 
i Alekuriren redovisar 

Per-Anders Klöversjö 
klarläggande av det politiska 
läget i Ale.Det står helt klart 
att Alliansen enbart kan 
behålla styret i kommunen 
med Sverigedemokraternas 
hjälp. Inte ens om valets sto-
ra förlorare, Aledemokrater-
na, ansluter sig får Alliansen 
majoritet.

FIA:s roll är väl värd att 
fundera över. Av för fl ertalet 

okänd anledning har Tyrone 
Hansson kastat sin ideologi 
över bord och i något av en 
personlig vendetta överger 
han sitt gamla parti. Visst vi 
som följt Tyrone under åren 
har ju funnit honom då och 
då egensinnig, men vad är 
detta?

Som gammal fackfören-
ingsman vet han ju att skilja 
på ideologi och på de som 

valts att leda partiet.
Ideologi är strömfåran 

i vilket fartyget färdas och 
med detta har han ju gjort i 
många år. Om man inte är 
nöjd med besättningen så 
skall den i vederbörlig ord-
ning avmönstras. Inte börjar 
man borra i fartyget för att 
sänka det?

Kan FIA stödja Alliansen 
och medverka till borgerlig 

styrning i Ale om detta sker 
med Sverigedemokrater-
nas hjälp? En sådan hjälp 
kommer inte att bli gratis. 
Det troliga blir ju krav på 
ordförandeposter för såväl 
Aledemokraterna och Sveri-
gedemokraterna?

Inför det kommande 
valet av kommunstyrelsens 
ordförande räcker det med 
att Alliansen inklusive FIA 

lägger ned sina röster för att 
säkra ordförandeposterna 
åt vänstermajoriteten och 
kan med gott samvete gå i 
opposition.

Om nu inte den borgerli-
ga delen av Alliansen förmår 
sig att lägga ned sina röster 
enligt gammal praxis så kan 
ju FIA göra det. Gör det!

Lennart Stéen
Älvängen

Under valprocessen 
var och är vi noga 
med att kommu-

nicera vad vi står för – våra 
ledord är Samverkan, 
Utveckling och Ansvar.

För att samverka 
behöver vi genom möten 
veta vad andra partiers 
representanter står för och 
det har vi gjort – inklusive 
träffat Sverigedemokra-
terna.

Vi tror inte på att stänga 
någon ute från den poli-
tiska agendan, demokratin 
ska respekteras.

Man behöver inte dela 
deras partilinjes offi ciella 
åsikter, personerna som 
representerar ett parti har 
inte exakt samma åsikt och 
på det kommunala planet 
betyder detta extra mycket. 
Personkännedom kan inte 
nog underskattas, därför 
vägde vi till exempel in 
ledarskapet bland kommu-
nalråden utöver politikens 
innehåll när vi bestämde 
vem vi vill stödja.

Att lyssna och diskutera 
innebär inte att samarbeta.

Vi tror av ovanstående 
skäl att utveckling sker bäst 
och snabbast ju större upp-
slutning ett förslag har – av 
det skälet tänker vi stödja 
bra förslag, oavsett vem 
som lägger fram dessa. Det 
innebär att det inte alltid 
är den parlamentariska 
majoritetens förslag som vi 
kommer att stödja.

Vi tar ansvar för våra 
två mandat genom att 
stödja bra idéer, oavsett 
politiks härkomst – det 
tror vi gynnar Ales utveck-
ling på såväl kort som lång 
sikt. 

Samtidigt vill vi passa på 
att tacka alla som röstade 
på oss i valet – utan er vore 
inte vårt engagemang och 
påverkan möjlig.

Ronny Eriksson
Framtid i Ale

Framtid i
Ale håller 
sina löften

Först och främst! Det 
handlar inte enbart 
om mig i framtid i 

Ale. Bortse från hur jag ser 
ut i dina ögon. Fia består av 
alla möjliga bakgrunder och 
färger som förenats för Ales 
bästa. 

Vilka frågor i Ale handlar 
om ren ideologi? Vad är 
höger och vänster i Ale? Alla 
partier ligger nära varandra 
och budgetarna skiljer så 
lite så att Mikael Berglund 
kunde ro iland Ale efter att 
sverigedemokraterna röstat 
på den rödgröna budgeten 
2011. 

För att kunna lyssna på 
goda ideer oavsett härkomst 

så är det viktigt att vi kunde 
få platser i nämnder. Vi 
tittade omgående på lämplig 
gruppering. Fia valde 
ledarskapet och var vi kände 
att vi kunde få ut mest av 
samverkan. När det handlar 
om var man kan få ut mest 
så är känslan av gott humör 
och kamratskap viktigt. 
Inte knivhugg i ryggen och 
nedsättande skvaller om 
ledningen. 

Eftersom du ifrågasätter 
hur jag tänkte så återger jag 
min upplevelse från det att 
Framtid i Ale bildades:

Från första dagen som 
Fia såg dagens ljus har det 
levererats diverse lågvatten-

märken i form av ord, sms, 
inlägg på sociala medier osv. 
I valspurten vittnade andra 
partier om nedsättande 
kommentarer från de röda. 
Jag antog att valdagen skulle 
innebära att luften åter blev 
syresatt. Det blev den i tre 
dagar. Torsdagen efter valet 
fi ck jag två skarpa påminnel-
ser där det med all önskvärd 
tydlighet framkom: Framtid 
i Ale var inte önskvärda i en 
röd gruppering!! Lämnar så-
klart inte ut några namn här 
men slå gärna en signal så 
får du veta mer. Det negativa 
ledarskapet inbjuder till att 
se ner på andra och det leder 
aldrig till något gott, tonen 

i din insändare understryker 
det! 

Du ber oss lägga ner 
rösterna för att på det viset 
gå emot oss själva och vårt 
val. Om det ena laget inte 
presterar bra nog så ber du 
om en läggmatch. Mitt i allt 
detta spökar SD. Var du fått 
information ifrån om att 
SD ska ha ordförandeposter 
har jag ingen aning om. Fia 
samarbetar inte nånstans 
med SD. Inte heller den 
gruppering vi valt. När 
sverigedemokraterna röstade 
med den S-märkta sidan om 
budget och verksamhet 2011 
så uttalade sig Paula Örn i 
Alekuriren och slog fast att 

hon minsann inte tänkte 
be om ursäkt för att SD 
röstade med henne. Håller 
helt med Paula där. Varför 
skulle hon göra det? Röstar 
SD på Berglund vad det lider 
behöver inte heller han be 
om ursäkt. Framtid i Ale har 
fått stöd för våra ideer om 
trygghet, föreningsliv och 
byggnation inom alliansen. 
Vi ser fram emot att lyssna 
på goda ideer från alla håll. 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale - en knuff framåt

Är det sant? Hur skall 
det gå nu?

Dessa frågor har va-
rit relevanta i fl era samman-
hang de senaste veckorna och 
nu är frågorna i högsta grad 
involverade i Ales framtid och 
den rådande politiska röran. 
Frågor som nu ställs med ett 
förskräckt tonfall.

Inför valet fanns det för 
mig två naturliga vägar att gå. 
Valet stod mellan den ledande 
Alliansen med samarbetspart-
ners mot Socialdemokraterna 
och dess samarbetspartners. 
Båda lagen hade lagt fram sin 
genomtänkta och ibland min-
dre genomtänkta politik. Det 
sköna var ändå att det fanns 
två riktningar och ett val för 
mig som väljare. Att blanda in 
det främlingsfi entliga partiet 
SD fanns inte i min värld och 
alla partier hade tagit kraftigt 
motstånd från detta parti 
– De skulle absolut inte sam-

arbeta! Skönt tänkte jag och 
gick stolt till vallokalen för att 
genomföra min demokratiska 
rättighet, att rösta.

Som jag förstår och tolkar 
resultatet från valet i Ale har 
de rödgröna partierna kört 
om den sittande Alliansen. 
Jag läste en siffra ur förra 
veckans tidning om 46 % 
till de rödgröna mot 36 % 
till Alliansen. En ganska klar 
markering från kommunens 
röstberättigade invånare. På 
Sverigenivå gjorde Reinfeldt 
en snabb sorti och förklarade 
sig besegrad. Han avgick och 
Alliansen la ner sina röster i 
statsministervalet för att inte 
ge SD infl ytande. Det spelar 
ingen roll vilket av de tradi-
tionella partierna man är an-
hängare till, alla respekterar 
en herre som Reinfeldt som 
accepterar en förlust utan att 
försöka strida. Han står upp 
och försöker göra det rätta 

för Sverige och överlämnar 
taktpinnen till Stefan Löfvén 
som får fortsätta göra Sverige 
till ett bra och fungerande 
land.

Borde inte Alliansen i Ale 
resonera på samma sätt? 

Vill exempelvis m oderater, 
folkpartister och centerpartis-
ter samarbeta med SD i Ale 
kommun? Kan ni på allvar 
ta hjälp och stöd från ett 
främlingsfi entligt parti som 
SD? Detta parti som anser 
att det fi nns olika värde på 
människor.

I media läser jag att Mi-
kael Berglund (M) inte har 
”diskuterat frågan” med sitt 
parti. Frågan hur Moderater-
na agerar om Mikaels namn 
föreslås som ordförande i 
kommunen där de kommer 
få stöd av SD.  I så fall vill jag 
hjälpa er lite längs vägen. Att 
ta stöd av SD är en ickefråga, 
det fi nns inget att diskutera. 

Ni kan moraliskt inte ta hjälp 
av detta parti. De väljare som 
har röstat på Alliansen har 
gjort detta för att göra Ale 
bättre. Men de har inte röstat 
på en Allians som skall stödjas 
av SD och föra en främlings-
fi entlig politik. Många väljare 
som går till valurnan hoppas 
på att deras röst blir hörd. 
De önskar att politikerna 
respekterar valresultatet och 
de kräver att alla politiker 
tar sitt ansvar även om man 
”förlorar”. 

Ta nu det politiska ansva-
ret och prata över block-
gränserna och se till att få en 
stabil politisk lösning där de 
rödgröna med Paula Örn (S) 
och gänget nu får chansen att 
göra det som majoriteten vill 
– Att fortsätta utveckla Ale.

   Jag själv är ganska ny-
infl yttad i Ale kommun. Jag 
tillsammans med min familj 
trivs bra. Vi lockades hit med 

hjälp av natur, sjöar, golfbana 
och en bra pendelväg till 
Göteborg. Vi har alltid pratat 
gott om ”vår nya kommun”. 
Efter den senaste veckans 
rykten tvekar jag dock. Hur 
skall jag kunna prata mig 
varm för en kommun som 
är på väg, bland den första 
i landet, att ge vika för ett 
främlingsfi entligt parti? Att 
låta dessa få makt att styra. 
Skall Ale lyckas med att locka 
hit nya invånare är en bra 
start att verkligen bestäm-
ma sig för en bred politisk 
överenskommelse. Jag vill bo 
i en kommun där det fi nns 
harmoni och framtidstro. Jag 
vill bo i en kommun som jag 
kan sprida positiva omdömen 
om. Låt mig inte få ompröva 
mitt omdöme om Ale.

Så Mikael Berglund, hur 
skall det gå?
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Jag har likt många av 
er följt valet i år till 
riksdagen, landstinget 

och kommunen. Jag tror att 
ytterst få är nöjda med det 
parlamentariska läget som 
råder i Sverige och i Ale. 
Vi är många tror jag som 
inte är nöjda att makten i 
mångt och mycket ligger 
hos ett parti som ingen vill 
samarbeta med. Trots allt 
så har detta parti som är 
Sverigedemokraterna (SD) 
12,86% av rösterna i Riket, 
det motsvarar 801 178 röster 
och Ale så fi ck SD 10,64% 
av rösterna vilket motsvarar 
1911 röster. Detta parti har 
i stort dubblat sina röster 
och har en vågmästarroll i 
Riksdagen och i Kommun-
fullmäktige. Inte blir det 
bättre av att Aledemokra-
terna (AD) gör gemensam 
sak med SD i Ale, de blir då 
en ännu större maktfaktor i 
Ale. Det går att argumentera 
att 17,61% av invånarna har 
röstat på SD och ADK, om 
vi vänder på det så går det 
även att säga att 82,39% inte 
har röstat på deras politik. 

Vad hände efter valet?
Sedan har vi ytterligare ett 
parti som vuxit fram under 
2014 som i början gick ut 
med att verka för Ales bästa 
och det är Framtid i Ale 
(FiA). På deras hemsida 
samt det som de gick ut med 
när partiet skulle bildas står 
det angående Vad är Fram-
tid i Ale: ”Alltför många år 
har slösats bort på pajkast-
ning mellan befi ntliga par-
tier och politiker. Framtid i 
Ale vill vara den kraft som 
enar och pekar ut samverkan 
som viktigast.” Bra mening 
tycker jag och vilja, men 
vad hände efter valet? Jo, 
då gäller inte dessa vackra 
ord längre, utan nu vill de 
inte ha med S, MP och V 
att göra. Det är inte ens 
villigt att ta dialogen med 
S (det enda partiet som tog 
dialogen med S var FP, som 
träffade dom några gång-
er), men FiA var inte alls 

intresserade och så mycket 
var deras ord ”….samverkan 
som viktgast” värda. Mellan 
raderna kan man utläsa 
att de inte tycker om visa 
personer på vänstersidan 
och då framför allt Paula 
Örn. Och nu så ska de ingå 
i Alliansen istället för AD 
och jobba för att ta makten 
2018 eller redan i år, snacka 
om kappvändare och svikare 
mot de som trodde på deras 
välvilja tidigare i år.

Sak och person
I Kungälvs kommun har de 
lyckats att inte låta SD få 
en vågmästarroll genom att 
V, S, MP, UP och FP gör 
gemensam sak och får en 
majoritet, är det så himla 
svårt att göra det samma i 
Ale? Ja, tydligen! Detta tror 
jag beror på att man inte 
kan skilja på sak och person. 
Bland Ale politikerna fi nns 
det personer som inte tycker 
om varandra och det är 
mänskligt att inte älska alla, 
men när detta sätter stopp 
för att inte kunna enas, 
samverka, skapa majoritet 
etcetera så är den eller de 
politikerna på fel plats och 
borde inte företräda invå-
narna i vår kommun, utan 
istället avstå från sin förtro-
endeplats och lämna plats 
för de som förstår sig på 
samarbete över partigränser. 
Jag anser att man i första ska 
se över frågor som man är 
överens om och det kan jag 
lova er att det är många. Om 
partierna gör detta så är det 
betydligt lättare att ge och 
ta i frågor som man inte är 
överens om och det blir inte 
strider kring alla frågor utan 
man väljer mera noggrant 
sina strider. 

Vi har kunnat läsa i 
tidningar att Alliansen + 
FiA och SD+ADK troligen 
har en agenda att ”kup-
pa” i kommunfullmäktige 
och rösta fram Mikael 
Berglund som Kommun-
styrelsen ordförande. Detta 
bryter mot praxis för det är 
det största blocket som får 

posten som kommunstyrel-
sens ordförande och i det 
rödgröna är S största parti 
och då är det Paula Örn 
som är aktuell. Självklart 
kan kommunfullmäktiges 
ledamöter rösta som man 
vill, men att rösta in Mikael 
Berglund med hjälp av två 
främlingsfi entliga partier 
är inte så smart och inte 
ett långsiktigt tänkande. 
Vad Alliansen eller ett eller 
fl era partier nu ska göra är 
att komma överens med de 
rödgröna och ta den inviten/
utsträckta handen som S, 
MP & V välvilligt har bjudit 
in till. Allt annat vore att 
släppa in SD & AD i makten 
över kommunen. 

Makthungern får aldrig 
bli så stor att man släpper 
lös farliga icke medmänsk-
liga krafter och blundar 
för deras verkliga agenda. 
Det hände under 30- och 
40-talet då en herre kom till 
makten i Tyskland som var i 
dålig form rent ekonomiskt, 
arbetslöshet etcetera. Fram-
för allt judar fi ck skulden (de 
ville ha någon att skylla på) 
och hur det gick vet ni alla. 
Jag har släktingar som blev 
tvungna att lämna sina hem 
i Österrike och tvingades att 
kriga för Tyskland eller bli 
skjutna och även släktingar 
som har suttit i koncentra-
tionsläger. Att höra deras 
historier är inget upplyf-
tande, men nödvändigt för 
oss alla att lyssna på så vi 
inte göra samma misstag 
igen. Släktingarna fl ydde 
till Sverige och bidrog till 
att bygga upp det svenska 
samhället och de är och var 
evigt tacksamma att de fi ck 
komma till vårt vackra land. 
Vi måste visa medmänsklig-
het och inte förakta någon 
som har en annan religiös 
tro eller annan hudfärg än 
oss själva. 

 Vi är alla människor och 
vi ska behandla varandra 
med omtanke och kärlek.

Per Carlsson

Nu har Ale kommun 
verkligen blivit syn-
lig i medierna. Ty-

värr är anledningen att det 
inte fi nns en överenskom-
melse om ett majoritetssty-
re. Detta är beklämmande 
då väljarna i kommunen har 
röstat och förväntar sig att 
deras politik kommer att 
implementeras. Personligen 
anser jag att riktig politik 
inte handlar om blockpolitik 
utan om den förmåga varje 
politiskt parti har att bilda 
grupperingar för att driva 
gemensamma frågor. 

Alla partier i riksdagen är 
överens om att vi inte kan 
göra avkall på det ansvar 
vi har när det gäller att 
inte släppa in och ge makt 
åt det parti som vill skapa 
splittring i samhället genom 
att dela samhället mellan vi 
och dem, i olika färger, tro 
och ursprung. I riksdagen 
har allianspartierna lagt ner 
sina röster för att inte ge SD 
makt som vågmästare.  

Här i Ale kommun är 
bevisligen denna fråga inte 
så viktig. Allianspartierna 
kan tänka sig att låta SD ta 
vågmästarplats för att med 
SDs stöd ta makten att styra 
kommunen. På det sättet 
ger de SD makt att driva 

och stödja de frågor som SD 
anser viktiga. Alltså, med 
sina 10 % skulle de kunna 
styra de 90 % av Aleborna 
som inte röstade på dem. 
Är det verkligen så vi vill ha 
det?

I Västra Götalandsregio-
nen har Miljöpartiet valt att 
samarbeta med Alliansen för 
att skapa ett stabilt region-
styre som inte gör SD till 
vågmästare trots att vi ser S 
som vår mest naturliga sam-
arbetspartner. Vi har valt att 
ta ansvar och att få infl y-
tande för vår politik. Det är 
trots allt så att våra väljare 
har röstat på Miljöpartiet, 
inte på Socialdemokraterna. 

Vi hade varit beredda att 
göra det också i Ale om vi 
hade kunnat skapa en ma-
joritet i kommunen. Detta 
är inte möjligt då det endast 
skulle ge en gruppering med 
6 partier med 21 mandat 
och fortsatt göra SD till 
vågmästare. Det vi tycker är 
konstigt är att Centerpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokra-
terna och Framtid i Ale inte 
är beredda att ta ansvar för 
att bilda en majoritet och få 
infl ytande för sin politik i en 
samverkan med S och MP. 
Era väljare har väl röstat 
på era partier och inte på 
Moderaterna? Varför är det 
då viktigare att hålla ihop 
med Moderaterna än att få 
infl ytande för er egen politik 
och kunna leda kommunen 
i majoritet? På köpet ett 
val som ger Sverigedemo-
kraterna stort infl ytande i 
kommunen.

Kan det vara så att 
det är de 
personliga 

frågorna bland de folkvalda 
väger tyngre inom allians-
partierna än kampen för ett 
fortsatt rättvist samhälle? 
Hur kan man annars tolka 
deras ovilja att samtala över 
blockgränserna? Är de som 
valde Folkpartiet, Centern, 
Krisdemokraterna, Fram-
tid i Ale och Moderaterna 
beredda på att Ale skall vara 
intimt förknippade med SD 
och dess värderingar?

Vakna Ale! Ta kontakt 
med dina politiker oavsett 
parti och låt de veta din 
ställning i frågan. Vi har 
bara fram till kommunfull-
mäktige den 27 oktober för 
att få klarhet i hur vår kom-
mun kommer att utvecklas 
under nästa mandatperiod. 

 Carlos Trischler
Ordförande

Miljöpartiet de gröna i Ale

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 22 oktober 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 
ärenden:

• Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e   
 vice ordförande i kommunfullmäktige

•  Tertialrapport 2, januari – augusti, 
 för Lilla Edets kommun

•  Bestämmelser om omställningsstöd och pension  
 för förtroendevalda

•  Antagande av fördjupad översiktsplan för Lödöse

Jörgen Andersson Maria Olegård
Ålderspresident Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 
handlingar finns att läsa på kommunkontorets 
kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 15 oktober 2014.

En märklig situation har 
infunnit sig i vårt lilla 
ankdamm, Ale efter 

valet. Vem skall styra fram-
över och tillsammans med 
vem? Vem är beredd att ta 
ansvar för den situation som 
nu uppstått? Nu verkar det 
vara mest käbbel och kamp 
för att få makten till varje 
pris – till och med med hjälp 
av Sverigedemokraterna. 

Vart tog alla vackra ord 
om samförstånd och breda 
lösningar vägen?

S, MP och V stärkte sin 
position och fi ck tillsammans 
ca 45,5% (+1 mandat) medan 
Alliansen backade till 32,9% 
(-2 mandat). 
Största parti blev S med 
33,6%. Aledemokraterna 
fi ck 7,0% och halverade sina 
mandat (-3 mandat). Sveri-
gedemokraterna fi ck 10,6% 
(+2 mandat) och Framtid i 
Ale 3,6% (2 mandat). 

Alliansen+ Framtid i Ale + 
Aledemokraterna fi ck totalt, 
21 mandat. 
S + V + MP fi ck totalt, 22 
mandat.

Nu läser vi att Alliansen 
och Framtid i Ale ändå 
verkar kunna inta reger-
ingsmakten i Ale med hjälp 
av Aledemokraterna och 
Sverigedemokraterna som 
förhandlat med varandra. På 
riksplanet lade Alliansen ner 
sina röster när man förlorade 
valet och släppte fram en ny 
statsminister. Men hur blir 
det i Ale? 

Kommer man som det 
nu verkar försöka fortsätta 
sitt regerande till varje pris 
och lägga budget, utifrån 
att ge Sverigedemokraterna 
infl ytande här? Och hur skall 
man lyckas förklara denna 
manöver för oss kommun-
invånare i så fall? I de allra 
fl esta kommuner med ett 

besvärligt parlamentariskt 
läge väljer man istället 
samförstånd och samarbete 
över blockgränserna men 
inte i Ale?

Kära politiker - Vad 
pysslar ni med? Är det inte 
dags att kliva ur sandlådan 
nu och börja ta ansvar för 
det valresultat vi har - och ta 
det ansvar som vi väljare har 
gett till er?

Sätt er ner, svälj stolt-
heten, förhandla och jobba 
gemensamt för ett bättre 
framtida Ale tillsammans. 
Det måste betyda samarbete 
över blockgränsen för att få 
majoritet eller åtminstone 
ett samarbete över block-
gränsen med budgeten där 
något eller några partier från 
varje block ingår. Detta är 
nog vad många kommunin-
vånare kräver och förväntar 
av er!

Besviken medborgare i Ale

Vem skall styra Ale?

Politiker ta ert ansvar!

Miljöpartiets väljare 
har röstat på oss! 

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
ÄLVÄNGENS S-FÖRENING
Tisdag 21/10 kl 18.30
Älvängens Folketshus

Nomineringar

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 23/10 kl 18.30

Folketshus i Nol
Nomineringar

– Har Fp, C, Kd och FiAs väljare 
röstat på Moderaterna?

Allianspartierna 
kan tänka sig 
att låta SD ta 
vågmästarplats 

för att med SDs stöd ta 
makten att styra kom-
munen. På det sättet ger 
de SD makt att driva och 
stödja de frågor som SD 
anser viktiga. 
CARLOS TRISCHLER

DEBATTERA 
GÄRNA!
Vi behöver ditt inlägg 
senast fredag kl 15. 
Bifoga gärna ett 
word-dokument till 
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE FÖRSAMLING
Festhögmässa för hela 
församlingen. Söndag 19 okt 
kl 11 i Surte kyrka.
Åke Andreasson, Gunnar Kampe. 
Kören Blue n’ Joy, kompband 
m fl, kyrkkaffe. 

Ögonstenar! Torsdag 23 okt  
kl 16 i Nödinge kyrka. 
Konsert med barnkörerna  
Rookies, Singing Kids, Popkören 
och Young Voices under ledning 
av Johanna Werder.

Jenny Sallander talar om” Mat och hälsa för äldre”. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00

Söndag 19 oktober

Damkören Vox feminale 
medverkar under ledning 

av Sabina Nilsson. 

Ackompanjemang:  
Maria Ingemarsson Berg.

Präst: Catarina Holmgren Martinsson

”Du är min”
Om att vara någons

Temamässa
Nols kyrka söndag 19 oktober kl 11

Magnoliakören medverkar
Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Söndag 19 oktober kl 16.00
Filmeftermiddag

Filmen utspelar sig i början av 1990-talet 
och Nelson Mandela är nyvald president i 
Sydafrika. Filmen är baserad på en bok av 
John Carlin, efter verkliga händelser, och 
handlar om försoning och förlåtelse. 
Huvudrollsinnehavare är Morgan Freeman 
och Matt Damon. Regi av Clint Eastwood.

Nols kyrka. Kostnad 30 kr. 
Film: Invictus. Fika ingår!

September månad började 
riktigt bra med en härlig resa 
till Sivans Ost i Stora Levene 
och Magnolia i den lilla byn 
Bredöl.

Bussen hämtade upp oss 
från Surte i söder till Skepp-
landa i norr. Vädret var 
alldeles lagom för en utfl ykt. 
Första besöket var hos Sivans 
Ost, och ”Sivan” själv stod 
vid dörren och hälsade oss 
välkomna. Vi drack gott kaffe 
och åt goda smörgåsar med 
vällagrad ost på.
När vi fi kat började Sivan 
berätta om hela sitt liv, på sin 
breda, klingande västgötska. 
Vi fi ck många goda skratt 
åt hennes självupplevda 

historier. Sivans talesätt är 
”Ä dä ente gött så kan dä lika 
gärna kvetta”.

Hon är vida känd för sin 
varsamma, kärleksfulla och 
professionella lagring av 
svenska hårdostar och en och 
annan ädelost. I butiken blev 
det provsmakning av ostar, 
en herrgårdsost var lagrad i 
37 månader, tungan riktigt 
krullade sig i munnen. Det 
blev många ostar inhandlade, 
men kassarna fi ck för doftens 
skull ligga i bagaget, vi skulle 
ju vidare till nästa ställe.
Bussen körde vidare till 
Magnolia, en fantastisk träd-
gård på 7 000 kvadratmeter. 
Med tusentals underbara 

dahlior och vackra plante-
ringar, fantastiska tuppar 
och hönor fanns också till 
beskådning. Ett stort hus 
med allehanda saker fanns 
för den som ville handla. Där 
serverades vi en lunchbuffé 
samt kaffe med efterrättsbuf-
fé. Vi kunde äta hur mycket 
som helst.
Mätta och belåtna reste vi 
hemåt, med roliga och lite 
fräcka historier berättade på 
bussen 
av Märta-Stina och An-
na-Greta.
Den 3 september hölls vårt 
kvartalsmöte i Medborgar-
huset, som inleddes med sed-
vanliga mötesförhandlingar. 

Harri Leinonen från 
PRO-distriktet var in-
bjuden att informera om 
försäkringar. Jouko Kanga-
soja visade på storbild vår 
hemsidas olika funktioner.
Bio var det den 24 septem-
ber. Medborgarhusets Bio 
visade fi lmen ”Optimister-
na”. Därefter var det lotteri, 
fi ka och eftersnack.

Nästa aktivitet blir frisk-
vårdsträffen i Skepplanda 
Bygdegård nu på torsdag
med modevisning av våra 
”egna” mannekänger, som 
visar kläder från Seniorshop. 

Eva Carlsson

Aktivitetsfylld september för PRO Ale Norra

Magnolia, i den lilla byn Bredöl, visade upp sin fantastiska träd-
gård för PRO:s resenärer.

BOHUS. Under hösten ar-
rangerar PRO Surte-Bohus 
småseminarier med rubriken 
”Säkerhet i vardagen – från 
benbrott till inbrott”.

– Detta är ett tema som 
har tagits fram av MSB 
(Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap) i 
samarbete med bland annat 
PRO och ett antal andra 
intressenter, förklarar Jan 
Larsson studieorganisatör i 
PRO Surte-Bohus. 

– Vi har haft medverkande 

från Mikael Söder från rädd-
ningstjänsten i Ale, Sören 
Persson från LloydsApotek 
i Bohus och tisdag var Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare

i Ale kommun, på besök 
för att informera oss om sitt 
arbete, berättar Jan.

Framöver kommer PRO 
Surte-Bohus att få besök från 
Ale Rehab 
och Polisen.

JONAS 
ANDERSSON

Sören Persson från LloydsApotek informerar om läkemedel i Bohus 
servicehus.

Miniseminarier i Bohus

NÖDINGE. Klockan 13 på 
torsdagen förkunnades vem 
som blivit årets Nobelpris-
tagare i litteratur. Ale bib-
liotek hade bjudit in till lite 
mingel minuterna innan 
offentliggörandet, som visa-
des på storbilds-tv innanför 
entrén till biblioteket. När 
juryn meddelade sitt beslut, 
att den författaren Patrick 
Modiano erhållit priset, 
skålades det i cider för den 
69-årige fransmannen.

– Jag vet väldigt lite om 
denne författare. På biblio-
teket har vi två böcker med 
Patrick Modiano, men nu lär 
vi få köpa in några till, kon-
staterade bibliotekarie Eva 
Albrechtsson.

JONAS ANDERSSON
Det skålades på Ale bibliotek när det förkunnades att fransmannen Patrick Modiano erhållit årets 
Nobelpris i litteratur.

Två böcker med den franske litteraturpristagaren finns för utlåning på Ale biblio-
tek.

Nobelfest 
på Ale 
bibliotek

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdag 21 oktober kl 19.00  
Musiksalen, Ale gymnasium, Vitklövergatan1, Nödinge

Doktorand

Ronald Lautner
”Senaste nytt om Alzheimers”

Välkomna!

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tor 16/10 kl 18.30 Nols kyrka, 
veckomässa, Nordblom. Sön 
19/10 kl 11 Starrkärrs kyrka, 
Mässa, Holmgren, Martinsson.
Nols kyrka kl 11 Temamässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka kl 
18 Musikgudstjänst, Andersson.
Ons 22/10 kl 18.30 Älvängens 
kyrka, Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 19 okt  kl 10 
Familjegudstjänst i försam-
lingshemmet M Auvinen.
Hålanda sön 19 okt kl 12.00 
Mässa M Auvinen. S:t Peder 
sön 19 okt kl 10 Gudstjänst 
I Olenius, tors 23 okt 
kl 12 Sopplunch. Ale-Skövde 
sön 19 okt se övriga, onsd 22 
okt 12.30 Gemenskapslunch. 
Tunge sön 19 okt kl 17 Familje-
gudstjänst I Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 14 okt kl 8.30-9.30 Bön. 
Ons 15 okt kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, kl 18-19 Bön, kl 
19.30 Smyrnakören övar. Tors 
16 okt kl 18.15 Hobby, kl 15 
Sångstund Soläng.
Fre 17 okt kl 18.30 Greenhouse 
On Tour. Lör 18 okt kl 8-12 
Arbetsdag kl 10-13 Second 
Hand & Café. Sön 19 okt kl 
10.30 Bön inför gudstjänsten, 
kl 11 Gudstjänst för stora och 
små - Servering. Mån 20 okt kl 
10 RPG Stavgång. Tis 21 okt 
8.30-9.30 Bön, kl 14 Bibelsam-
talsgruppen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 15 okt kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Sön 19 okt kl 
16 Gudstjänst, Lars Gunther. 
Mån 20 okt kl 19 Paus övar.
Ons 22 okt kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout.

Nödinge Församling
Ons 15 okt kl 10 i Nödinge 
kyrka, vardagsgudstjänst för 
stora och små, Gunnar Kampe. 
Sön 19 okt kl 11 i Surte kyrka, 
festhögmässa för hela för-
samlingen, Åke Andreasson, 
Gunnar Kampe. Kören Blue 
n’ Joy, kompband m fl, kyrk-
kaffe. Ons 22 okt kl 19 i Bohus 
pingstkyrka, gemensam bön, 
Leif Carlsson, Reine Bäck m 
fl. Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling, Surte 
missionskyrka. Tors 23 okt kl 
16 i Nödinge kyrka, Konsert 
”Ögonstenar”. Barnkörerna 
Rookies, Singing Kids, Pop-
kören och Young Voices under 
ledning av Johanna Werder.

Bohus pingstkyrka
Sönd 19/10 kl 11 Gudstjänst 
Leif Karlsson. Ons 23/10 kl 19 
Ekum. bön i Bohus.

Equmeniakyrkan Älvängen
Lör 18 okt kl 9 städdag i 
kyrkan. Sön 19 okt kl 11 Guds-
tjänst Bernt-Olof Jonasson, 
sång Eva Andersson. Servering
Tis 21 okt kl 10 Tisdagsbön.
Ons 22 okt kl 19  Församlings-
forum - ett samtal om tron och 
vår samtid.

Lilla Edet pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling:
Sön 19/10 kl 10 Högmässa, 
Nordblom. Tis 21/10 kl 9 
Mässa i förs hem, Isacson. Ons 
22/10 kl 18.30 Mässa, Nord-
blom

Surte missionsförsamling
Ons 15 okt kl 15 Onsdags-
träff: Villervalla - Kan du höra 
honom komma? Leif Herngren 
berättar om Nils Ferlin. Ons 15 
okt kl 18.30 tonår. Ons 15 okt 
kl 21 Innebandy i Surteskolan, 
välkommen! Sön 19 okt kl 11 
Gudstjänst, Gusten Andersén. 
MBL - Malte, Bodil och Lasse, 
fika. Mån 20 okt kl 19 Musik-
kåren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 21 okt kl 10 
Barnrytmik för barn 1-1,5 år 
med deras föräldrar. Sopplunch 
för 20:- efter babyrytmiken. 
Tis 21 okt kl 10.45 Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar, sopplunch för 20:- 
efteråt. Ons 22 okt kl 18.30 
tonår. Ons 22 okt kl 19 gemen-
sam bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Ons 22 okt kl 21 Innebandy i 
Surteskolan, välkommen!

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

STARTA EN  
EGEN INSAMLING

Starta en egen insamling på www.barncancerfonden.se! Sprid den sedan 
till vänner, bekanta och kollegor. Pengarna går till forskning om barncancer, 
utveckling av effektivare behandlingsmetoder och till stöd för de drabbade 
familjerna. Varenda krona gör nytta! Tack för ditt stöd.
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PREDIKOTURER

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.

TACK

DÖDSFALL

Sten Nordberg, Nödinge har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar vänner som närmast 
sörjande.

Margareta Karlsson, 
Älvängen och Surte har avlidit. 
Född 1917 och efterlämnar 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

Maj-Britt Olofsson. I 
Nödinge kyrka hölls torsdagen 
9 oktober begravningsguds-
tjänst för Maj-Britt Olofsson, 
Nödinge och Skepplanda. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Gunvor Karlsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 9 okto-
ber begravningsgudstjänst för 
Gunvor Karlsson, Nol. Offici-
ant var pastorsadjunkt Catarina 
Holmgren Martinsson.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Astrid Persson

vid hennes bortgång, för
blommor och

minnesgåvor vill vi
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
alla som med tal, musik
och sång medverkade
till att begravningen
blev till ett ljust och

vackert minne.

ANITA, SIV, SUNE

AGNETA, BOSSE

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Festhögmässa för hela 
församlingen. Söndag 19 okt 
kl 11 i Surte kyrka.
Åke Andreasson, Gunnar Kampe. 
Kören Blue n’ Joy, kompband 
m fl, kyrkkaffe. 

Ögonstenar! Torsdag 23 okt  
kl 16 i Nödinge kyrka. 
Konsert med barnkörerna  
Rookies, Singing Kids, Popkören 
och Young Voices under ledning 
av Johanna Werder.

Jenny Sallander talar om” Mat och hälsa för äldre”. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00

Söndag 19 oktober

Damkören Vox feminale 
medverkar under ledning 

av Sabina Nilsson. 

Ackompanjemang:  
Maria Ingemarsson Berg.

Präst: Catarina Holmgren Martinsson

”Du är min”
Om att vara någons

Temamässa
Nols kyrka söndag 19 oktober kl 11

Magnoliakören medverkar
Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Söndag 19 oktober kl 16.00
Filmeftermiddag

Filmen utspelar sig i början av 1990-talet 
och Nelson Mandela är nyvald president i 
Sydafrika. Filmen är baserad på en bok av 
John Carlin, efter verkliga händelser, och 
handlar om försoning och förlåtelse. 
Huvudrollsinnehavare är Morgan Freeman 
och Matt Damon. Regi av Clint Eastwood.

Nols kyrka. Kostnad 30 kr. 
Film: Invictus. Fika ingår!

September månad började 
riktigt bra med en härlig resa 
till Sivans Ost i Stora Levene 
och Magnolia i den lilla byn 
Bredöl.

Bussen hämtade upp oss 
från Surte i söder till Skepp-
landa i norr. Vädret var 
alldeles lagom för en utfl ykt. 
Första besöket var hos Sivans 
Ost, och ”Sivan” själv stod 
vid dörren och hälsade oss 
välkomna. Vi drack gott kaffe 
och åt goda smörgåsar med 
vällagrad ost på.
När vi fi kat började Sivan 
berätta om hela sitt liv, på sin 
breda, klingande västgötska. 
Vi fi ck många goda skratt 
åt hennes självupplevda 

historier. Sivans talesätt är 
”Ä dä ente gött så kan dä lika 
gärna kvetta”.

Hon är vida känd för sin 
varsamma, kärleksfulla och 
professionella lagring av 
svenska hårdostar och en och 
annan ädelost. I butiken blev 
det provsmakning av ostar, 
en herrgårdsost var lagrad i 
37 månader, tungan riktigt 
krullade sig i munnen. Det 
blev många ostar inhandlade, 
men kassarna fi ck för doftens 
skull ligga i bagaget, vi skulle 
ju vidare till nästa ställe.
Bussen körde vidare till 
Magnolia, en fantastisk träd-
gård på 7 000 kvadratmeter. 
Med tusentals underbara 

dahlior och vackra plante-
ringar, fantastiska tuppar 
och hönor fanns också till 
beskådning. Ett stort hus 
med allehanda saker fanns 
för den som ville handla. Där 
serverades vi en lunchbuffé 
samt kaffe med efterrättsbuf-
fé. Vi kunde äta hur mycket 
som helst.
Mätta och belåtna reste vi 
hemåt, med roliga och lite 
fräcka historier berättade på 
bussen 
av Märta-Stina och An-
na-Greta.
Den 3 september hölls vårt 
kvartalsmöte i Medborgar-
huset, som inleddes med sed-
vanliga mötesförhandlingar. 

Harri Leinonen från 
PRO-distriktet var in-
bjuden att informera om 
försäkringar. Jouko Kanga-
soja visade på storbild vår 
hemsidas olika funktioner.
Bio var det den 24 septem-
ber. Medborgarhusets Bio 
visade fi lmen ”Optimister-
na”. Därefter var det lotteri, 
fi ka och eftersnack.

Nästa aktivitet blir frisk-
vårdsträffen i Skepplanda 
Bygdegård nu på torsdag
med modevisning av våra 
”egna” mannekänger, som 
visar kläder från Seniorshop. 

Eva Carlsson

Aktivitetsfylld september för PRO Ale Norra

Magnolia, i den lilla byn Bredöl, visade upp sin fantastiska träd-
gård för PRO:s resenärer.

BOHUS. Under hösten ar-
rangerar PRO Surte-Bohus 
småseminarier med rubriken 
”Säkerhet i vardagen – från 
benbrott till inbrott”.

– Detta är ett tema som 
har tagits fram av MSB 
(Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap) i 
samarbete med bland annat 
PRO och ett antal andra 
intressenter, förklarar Jan 
Larsson studieorganisatör i 
PRO Surte-Bohus. 

– Vi har haft medverkande 

från Mikael Söder från rädd-
ningstjänsten i Ale, Sören 
Persson från LloydsApotek 
i Bohus och tisdag var Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare

i Ale kommun, på besök 
för att informera oss om sitt 
arbete, berättar Jan.

Framöver kommer PRO 
Surte-Bohus att få besök från 
Ale Rehab 
och Polisen.

JONAS 
ANDERSSON

Sören Persson från LloydsApotek informerar om läkemedel i Bohus 
servicehus.

Miniseminarier i Bohus

NÖDINGE. Klockan 13 på 
torsdagen förkunnades vem 
som blivit årets Nobelpris-
tagare i litteratur. Ale bib-
liotek hade bjudit in till lite 
mingel minuterna innan 
offentliggörandet, som visa-
des på storbilds-tv innanför 
entrén till biblioteket. När 
juryn meddelade sitt beslut, 
att den författaren Patrick 
Modiano erhållit priset, 
skålades det i cider för den 
69-årige fransmannen.

– Jag vet väldigt lite om 
denne författare. På biblio-
teket har vi två böcker med 
Patrick Modiano, men nu lär 
vi få köpa in några till, kon-
staterade bibliotekarie Eva 
Albrechtsson.

JONAS ANDERSSON
Det skålades på Ale bibliotek när det förkunnades att fransmannen Patrick Modiano erhållit årets 
Nobelpris i litteratur.

Två böcker med den franske litteraturpristagaren finns för utlåning på Ale biblio-
tek.

Nobelfest 
på Ale 
bibliotek

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdag 21 oktober kl 19.00  
Musiksalen, Ale gymnasium, Vitklövergatan1, Nödinge

Doktorand

Ronald Lautner
”Senaste nytt om Alzheimers”

Välkomna!

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tor 16/10 kl 18.30 Nols kyrka, 
veckomässa, Nordblom. Sön 
19/10 kl 11 Starrkärrs kyrka, 
Mässa, Holmgren, Martinsson.
Nols kyrka kl 11 Temamässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka kl 
18 Musikgudstjänst, Andersson.
Ons 22/10 kl 18.30 Älvängens 
kyrka, Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 19 okt  kl 10 
Familjegudstjänst i försam-
lingshemmet M Auvinen.
Hålanda sön 19 okt kl 12.00 
Mässa M Auvinen. S:t Peder 
sön 19 okt kl 10 Gudstjänst 
I Olenius, tors 23 okt 
kl 12 Sopplunch. Ale-Skövde 
sön 19 okt se övriga, onsd 22 
okt 12.30 Gemenskapslunch. 
Tunge sön 19 okt kl 17 Familje-
gudstjänst I Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 14 okt kl 8.30-9.30 Bön. 
Ons 15 okt kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, kl 18-19 Bön, kl 
19.30 Smyrnakören övar. Tors 
16 okt kl 18.15 Hobby, kl 15 
Sångstund Soläng.
Fre 17 okt kl 18.30 Greenhouse 
On Tour. Lör 18 okt kl 8-12 
Arbetsdag kl 10-13 Second 
Hand & Café. Sön 19 okt kl 
10.30 Bön inför gudstjänsten, 
kl 11 Gudstjänst för stora och 
små - Servering. Mån 20 okt kl 
10 RPG Stavgång. Tis 21 okt 
8.30-9.30 Bön, kl 14 Bibelsam-
talsgruppen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 15 okt kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Sön 19 okt kl 
16 Gudstjänst, Lars Gunther. 
Mån 20 okt kl 19 Paus övar.
Ons 22 okt kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout.

Nödinge Församling
Ons 15 okt kl 10 i Nödinge 
kyrka, vardagsgudstjänst för 
stora och små, Gunnar Kampe. 
Sön 19 okt kl 11 i Surte kyrka, 
festhögmässa för hela för-
samlingen, Åke Andreasson, 
Gunnar Kampe. Kören Blue 
n’ Joy, kompband m fl, kyrk-
kaffe. Ons 22 okt kl 19 i Bohus 
pingstkyrka, gemensam bön, 
Leif Carlsson, Reine Bäck m 
fl. Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling, Surte 
missionskyrka. Tors 23 okt kl 
16 i Nödinge kyrka, Konsert 
”Ögonstenar”. Barnkörerna 
Rookies, Singing Kids, Pop-
kören och Young Voices under 
ledning av Johanna Werder.

Bohus pingstkyrka
Sönd 19/10 kl 11 Gudstjänst 
Leif Karlsson. Ons 23/10 kl 19 
Ekum. bön i Bohus.

Equmeniakyrkan Älvängen
Lör 18 okt kl 9 städdag i 
kyrkan. Sön 19 okt kl 11 Guds-
tjänst Bernt-Olof Jonasson, 
sång Eva Andersson. Servering
Tis 21 okt kl 10 Tisdagsbön.
Ons 22 okt kl 19  Församlings-
forum - ett samtal om tron och 
vår samtid.

Lilla Edet pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling:
Sön 19/10 kl 10 Högmässa, 
Nordblom. Tis 21/10 kl 9 
Mässa i förs hem, Isacson. Ons 
22/10 kl 18.30 Mässa, Nord-
blom

Surte missionsförsamling
Ons 15 okt kl 15 Onsdags-
träff: Villervalla - Kan du höra 
honom komma? Leif Herngren 
berättar om Nils Ferlin. Ons 15 
okt kl 18.30 tonår. Ons 15 okt 
kl 21 Innebandy i Surteskolan, 
välkommen! Sön 19 okt kl 11 
Gudstjänst, Gusten Andersén. 
MBL - Malte, Bodil och Lasse, 
fika. Mån 20 okt kl 19 Musik-
kåren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 21 okt kl 10 
Barnrytmik för barn 1-1,5 år 
med deras föräldrar. Sopplunch 
för 20:- efter babyrytmiken. 
Tis 21 okt kl 10.45 Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar, sopplunch för 20:- 
efteråt. Ons 22 okt kl 18.30 
tonår. Ons 22 okt kl 19 gemen-
sam bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Ons 22 okt kl 21 Innebandy i 
Surteskolan, välkommen!

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
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till vänner, bekanta och kollegor. Pengarna går till forskning om barncancer, 
utveckling av effektivare behandlingsmetoder och till stöd för de drabbade 
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PREDIKOTURER

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.

TACK

DÖDSFALL

Sten Nordberg, Nödinge har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar vänner som närmast 
sörjande.

Margareta Karlsson, 
Älvängen och Surte har avlidit. 
Född 1917 och efterlämnar 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

Maj-Britt Olofsson. I 
Nödinge kyrka hölls torsdagen 
9 oktober begravningsguds-
tjänst för Maj-Britt Olofsson, 
Nödinge och Skepplanda. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Gunvor Karlsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 9 okto-
ber begravningsgudstjänst för 
Gunvor Karlsson, Nol. Offici-
ant var pastorsadjunkt Catarina 
Holmgren Martinsson.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Astrid Persson

vid hennes bortgång, för
blommor och

minnesgåvor vill vi
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
alla som med tal, musik
och sång medverkade
till att begravningen
blev till ett ljust och

vackert minne.

ANITA, SIV, SUNE

AGNETA, BOSSE

med familjer
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. Från årsm. 2000-
2013. Allt av intresse.
Tel. 0762-09 77 31
Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse 
Tel. 0762-09 77 31

Danska Sjöstensplattor 
50x50. Begagnade.
Tel. 0303-22 95 34

ÖNSKAS KÖPA
Lägenhet köpes 1:a i Nol 
med omnejd. Ev hyres! 
Tel 0733-74 41 14.

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

ÖNSKAS HYRA
Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
Tel. 0303-33 76 65
Söker lägenhet eller hus att 
hyra, minst 3 rum. Skötsam 
familj med god ekonimi. i Ale, 
gärna Älvängen. 
Tel 0375-72 72 72

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

Har du fallfrukt?
Jag är intresserad av att 
plocka både fallfrukt och från 
träden. Päron, äpple och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter. Tack.
Tel: 0704-10 04 44

Loppis/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 Hemstäd
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.

VECKANS ROS

Vi vill ge vår vän Emilia 
veckans ros för att hon 
alltid är så gullig och ställer 
upp i vått och torrt. 

Kramar Fia och Sussi

Grattis vår
älskade Milea
på 1-års dagen
den 12 oktober.

Kramar från
mamma och pappa

GRATTIS

Våran älskade 
Max fyller 2 år
den 16 oktober.

Hjärtliga gratulationer 
önskar mamma och pappa

Sofia Modig & 
Tomas Simonsen 

vigdes i Starrkärrs kyrka
den 2 augusti. 
Vigselförättare 

Per-Martin Andersson. 
Fotofraf: Julia Ivarsson

Grattis Lycka
på 7-årsdagen 19/10 

Puss och kram
Farmor

Grattis
Majken & Wilton Holmgren 

i Alafors till 70-årigt 
äktenskap 2014-10-14 

Hälsar Tony, Inger 
och Pia Holmgren

Hipp Hipp Hurra!
Idag fyller vår fina 

Alice Liljekvist 5 år!
Många grattiskramar

Farmor & Farfar

ÖVRIGT

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
har dragit igång. Start på 
Älvevi i Älvängen klockan 
10-12. Följande söndagar 
att boka in är 19/10 samt 
26/10. 

Arr: Älvängens IK

UNDANBEDES

Eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Maj-Lis Hansson

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

Kärvänlig katt tillvara-
tagen i Nygård. Återfås 
mot beskrivning. 
Ring 0708-45 67 93
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. Från årsm. 2000-
2013. Allt av intresse.
Tel. 0762-09 77 31
Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse 
Tel. 0762-09 77 31

Danska Sjöstensplattor 
50x50. Begagnade.
Tel. 0303-22 95 34

ÖNSKAS KÖPA
Lägenhet köpes 1:a i Nol 
med omnejd. Ev hyres! 
Tel 0733-74 41 14.

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

ÖNSKAS HYRA
Behöver hyra kallgarage/
förråd för båt. 5.30 x 2.30.
Tel. 0303-33 76 65
Söker lägenhet eller hus att 
hyra, minst 3 rum. Skötsam 
familj med god ekonimi. i Ale, 
gärna Älvängen. 
Tel 0375-72 72 72

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

Har du fallfrukt?
Jag är intresserad av att 
plocka både fallfrukt och från 
träden. Päron, äpple och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter. Tack.
Tel: 0704-10 04 44

Loppis/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 Hemstäd
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.

VECKANS ROS

Vi vill ge vår vän Emilia 
veckans ros för att hon 
alltid är så gullig och ställer 
upp i vått och torrt. 

Kramar Fia och Sussi

Grattis vår
älskade Milea
på 1-års dagen
den 12 oktober.

Kramar från
mamma och pappa

GRATTIS

Våran älskade 
Max fyller 2 år
den 16 oktober.

Hjärtliga gratulationer 
önskar mamma och pappa

Sofia Modig & 
Tomas Simonsen 

vigdes i Starrkärrs kyrka
den 2 augusti. 
Vigselförättare 

Per-Martin Andersson. 
Fotofraf: Julia Ivarsson

Grattis Lycka
på 7-årsdagen 19/10 

Puss och kram
Farmor

Grattis
Majken & Wilton Holmgren 

i Alafors till 70-årigt 
äktenskap 2014-10-14 

Hälsar Tony, Inger 
och Pia Holmgren

Hipp Hipp Hurra!
Idag fyller vår fina 

Alice Liljekvist 5 år!
Många grattiskramar

Farmor & Farfar

ÖVRIGT

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
har dragit igång. Start på 
Älvevi i Älvängen klockan 
10-12. Följande söndagar 
att boka in är 19/10 samt 
26/10. 

Arr: Älvängens IK

UNDANBEDES

Eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Maj-Lis Hansson

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

Kärvänlig katt tillvara-
tagen i Nygård. Återfås 
mot beskrivning. 
Ring 0708-45 67 93
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

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 

p
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www.stc.se

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520-65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, 463 30 LILLA EDET
STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

100 GRUPPTRÄNINGSPASS I VECKAN

GRUPPTRÄNING 
 I VÄRLDSKLASS

PROVTRÄNA GRUPPTRÄNING EN  VECKA GRATIS!
Gäller STC Lilla Edet, Nol, Nödinge och Älvängen. 1 gång/person under bemannade öppettider. För mer information se  
www.stc.se. Gäller ej befintliga medlemmar. Lokala avvikelser i utbudet kan förekomma. Åldersgräns 18 år. Medtag legitimation.

VI HAR NÅGOT FÖR ALLA

AEROBIC / AFRO / BODYATTACK™   
BODYBALANCE™ / BODYCOMBAT™  

BODYJAM™ / BODYPUMP™ / BOX 
CHALLENGE / CXWORX™ / CYKEL  

F!GHT / GRIT™ PLYO / GRIT™ 
STRENGTH / INDOOR / KETTLEBELLS  

LÖPTRÄNING / MAMMA PAPPA MED 
BARN / RPM™ / TRX / TRX RIP 

TRAINER / VIPR ATHLETIC / X-FIT 
YOGA / ZUMBA

ETT AXPLOCK AV VÅRA MEST  
POPULÄRA GRUPPTRÄNINGSPROGRAM:

Kom och  
provträna en
vecka gratis!  

Kontakta receptionen 

 för att boka 
 ditt pass.


