
Nu har Pia 
tagit över!

Ale IBF radar 
upp segrar

De rödgröna partierna tog i veckan hjälp av SIFO för att få svar på hur väljarna ser på det politiska läget och vad de anser om 
att ta stöd av Sverigedemokraterna. Bilden var tydlig, ett blocköverskridande samarbete vore det bästa, men något sådant 
är inte i sikte. Tvärtom känns relationerna mer ansträngda än någonsin. På bilden ses Johnny Sundling (V), Paula Örn (S) och 
Carlos Trischler (MP). SIFO-undersökningen imponerade inte på alliansen som aldrig har diskuterat något samarbete med SD.

Tog hjälp av SIFO
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MED LILLA EDET-EXTRA

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

SVENSK 
EDAMER  

/kg
Max 1 per kund, 

vikt ca 1,2 kg.

På lördag öppnar vi portarna till vår butik 
med ett nytt och fräscht utseende. 
Kom in till oss för att se hur vi har fått det! 
Välkommen!

Äntligen!

Ale Torg

Nyöpp nings erbjudanden 

hitt ar du inn e i tidningen!
↱

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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25-ÅRS 
JUBILEUM!

North Bend Colorado
Jacka med dunliknande 
polyesterpadding. Vind-  
& vattenavstötande 
material. Avtagbar 
syntetpälskrage. 
Herr- & damstorlekar.  
Flera färger i butik.

799:
(1599:-)
Gäller så långt  
lagret räcker,  
t o m söndag 2/11.

Se även annons sid 8 – 9

HALVA 

PRISET

LÖRDAGS-
ÖPPET

Hur är
läget?
Det tar vi
reda på!
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Alepolitiken har blivit 
en riksangelägenhet. 
Flera nationella medi-

er har rapporterat om att al-
liansen i Ale skulle vara nära 
att ta makten med stöd av 
Sverigedemokraterna. I mån-
dags redovisade Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet i Ale resultatet 
av en SIFO-undersökning 
som de själva bekostat. Den 
visade att väljarna föredrar 
en blocköverskridande majo-
ritet. Det lär inte överraska 
någon, men problemet är 
att det i dagsläget inte fi nns 
något sådant alternativ. Alli-
anspartierna har stängt dör-
ren till de rödgröna, om den 
nu någonsin har varit öppen. 
Det är den verkligheten den 
S-ledda minoriteten har att 
förhålla sig till. Kampanjen 
om att alliansen planerar 
samarbete med SD lär inte 
ha fl yttat fram förhandlings-
positionen. Jag tror till och 
med att alliansen nu kan ha 
kastat nyckeln till dörren.

Kommunstyrelsens ord-
förande, en vecka till, Mi-
kael Berglund (M) är föga 
imponerad av de rödgrönas 
taktik och låter hälsa att alli-
ansen nu är i opposition och 
att det är upp till den nya 
politiska ledningen att lösa 
problemen. Han menar ock-
så att fokuseringen på SD:s 
roll i Ale inte har gynnnat 
kommunen och att det nu är 
S ansvar att reparera skadan.  

Alliansen har aldrig förhand-
lat med SD. Det är enligt 
Berglund ett av S många 
påhitt och att smutskasta 
någon har sitt pris.

Om aleborna har upplevt 
ett politiskt kaos efter valet 
med en stor osäkerhet kring 
vilka som ska styra kommu-
nen tvingas jag nog berätta 
att det här bara är början 
på en mandatperiod som 
riskerar att bli den kyligaste 
någonsin. Det är bara mitten 
av oktober, men relationerna 
mellan blocken är frostiga-
re än på länge. Båda sidor 
pratar om att göra ”det bästa 
för Ale”, men i samma stund 
angriper de varandra trots att 
båda parter är beroende av 
– ja, just det, varandra. Det 
kommer inte att hålla. Om 
Ale blev en riksnyhet när S 
spekulerade om ett even-
tuellt alliansstyre med SD- 
stöd lär vi åter komma på ny-
hetstablån när den rödgröna 
ledningen tvingas styra med 
en detaljerad alliansbudget 
som garanterat kommer att 
innehålla många plågsamma 
satsningar. Det blir som alla 
förstår ohållbart om det 
S-ledda minoritetsstyret 
ska genomföra alliansens 
politik. 
Om det kommer att 
bli så avgör den tredje 
parten som består av 
Sverigedemokraterna 
och Aledemokraterna. 
Med tanke på den taktik 

och de föga smickrande 
beskrivningar som använts 
om dessa partier från de 
rödgrönas horisont lär det 
vara förmätet att tro på 
något annat än att de lägger 
sin röst på alliansens budget. 
Därmed är det politiska 
kaoset fullbordat i Ale.

Lösningen då? Ja, till att 
börja så måste relationerna 
lagas och stärkas. Jag är långt 
ifrån en relationsexpert och 
avstår från hur detta ska 
gå till, men jag känner på 
tonen att något måste göras. 
Kan inte parterna samtala 
lär turbulensen fortsätta. 
De rödgröna får på måndag 
klubborna i nämnderna och 
tar över kaptensbindeln för 
Ale, men något roder att 
styra med kommer inte att 
ingå. Däremot en extrem 
huvudvärk baserad på frågan 
varför ingen vill samarbeta?

Klubbor men inget roder

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 43         NUMMER 39|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

lansforsakringar.se

Lennart Svensson Försäkringsrådgivare Företagsförsäkring

Peter Johlund Försäkringsrådgivare Liv och Pension

0520-49 49 15

0520-49 49 09

Vi hjälper dig  
med företagets  
försäkringslösningar

Slöjdmässa
Lör 1 nov och sön 2 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
28-29 oktober kl 12-15

Tag med eget glas eller 
köp för 10 kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10 kr

Kvarnvägen 6 i Surte

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 7 oktober 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 16 oktober 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI



Alepolitiken har blivit 
en riksangelägenhet. 
Flera nationella medi-

er har rapporterat om att al-
liansen i Ale skulle vara nära 
att ta makten med stöd av 
Sverigedemokraterna. I mån-
dags redovisade Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet i Ale resultatet 
av en SIFO-undersökning 
som de själva bekostat. Den 
visade att väljarna föredrar 
en blocköverskridande majo-
ritet. Det lär inte överraska 
någon, men problemet är 
att det i dagsläget inte fi nns 
något sådant alternativ. Alli-
anspartierna har stängt dör-
ren till de rödgröna, om den 
nu någonsin har varit öppen. 
Det är den verkligheten den 
S-ledda minoriteten har att 
förhålla sig till. Kampanjen 
om att alliansen planerar 
samarbete med SD lär inte 
ha fl yttat fram förhandlings-
positionen. Jag tror till och 
med att alliansen nu kan ha 
kastat nyckeln till dörren.

Kommunstyrelsens ord-
förande, en vecka till, Mi-
kael Berglund (M) är föga 
imponerad av de rödgrönas 
taktik och låter hälsa att alli-
ansen nu är i opposition och 
att det är upp till den nya 
politiska ledningen att lösa 
problemen. Han menar ock-
så att fokuseringen på SD:s 
roll i Ale inte har gynnnat 
kommunen och att det nu är 
S ansvar att reparera skadan.  

Alliansen har aldrig förhand-
lat med SD. Det är enligt 
Berglund ett av S många 
påhitt och att smutskasta 
någon har sitt pris.

Om aleborna har upplevt 
ett politiskt kaos efter valet 
med en stor osäkerhet kring 
vilka som ska styra kommu-
nen tvingas jag nog berätta 
att det här bara är början 
på en mandatperiod som 
riskerar att bli den kyligaste 
någonsin. Det är bara mitten 
av oktober, men relationerna 
mellan blocken är frostiga-
re än på länge. Båda sidor 
pratar om att göra ”det bästa 
för Ale”, men i samma stund 
angriper de varandra trots att 
båda parter är beroende av 
– ja, just det, varandra. Det 
kommer inte att hålla. Om 
Ale blev en riksnyhet när S 
spekulerade om ett even-
tuellt alliansstyre med SD- 
stöd lär vi åter komma på ny-
hetstablån när den rödgröna 
ledningen tvingas styra med 
en detaljerad alliansbudget 
som garanterat kommer att 
innehålla många plågsamma 
satsningar. Det blir som alla 
förstår ohållbart om det 
S-ledda minoritetsstyret 
ska genomföra alliansens 
politik. 
Om det kommer att 
bli så avgör den tredje 
parten som består av 
Sverigedemokraterna 
och Aledemokraterna. 
Med tanke på den taktik 

och de föga smickrande 
beskrivningar som använts 
om dessa partier från de 
rödgrönas horisont lär det 
vara förmätet att tro på 
något annat än att de lägger 
sin röst på alliansens budget. 
Därmed är det politiska 
kaoset fullbordat i Ale.

Lösningen då? Ja, till att 
börja så måste relationerna 
lagas och stärkas. Jag är långt 
ifrån en relationsexpert och 
avstår från hur detta ska 
gå till, men jag känner på 
tonen att något måste göras. 
Kan inte parterna samtala 
lär turbulensen fortsätta. 
De rödgröna får på måndag 
klubborna i nämnderna och 
tar över kaptensbindeln för 
Ale, men något roder att 
styra med kommer inte att 
ingå. Däremot en extrem 
huvudvärk baserad på frågan 
varför ingen vill samarbeta?

Klubbor men inget roder

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 43         NUMMER 39|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

lansforsakringar.se

Lennart Svensson Försäkringsrådgivare Företagsförsäkring

Peter Johlund Försäkringsrådgivare Liv och Pension

0520-49 49 15

0520-49 49 09

Vi hjälper dig  
med företagets  
försäkringslösningar

Slöjdmässa
Lör 1 nov och sön 2 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
28-29 oktober kl 12-15

Tag med eget glas eller 
köp för 10 kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10 kr

Kvarnvägen 6 i Surte

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*

 inkl. moms. 

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 7 oktober 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 16 oktober 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se | Lunnavägen 2, Alafors 

El av Ale El
Välj ditt lokala elhandelsföretag!

Köp

Välj Ale El  

Elhandel!

www.aleel.se



VECKA 43         NUMMER 39|04

NOL. Framtida byggna-
tion.

Det var huvudspåret 
för ortsutvecklingsmö-
tet i Nol.

Sven Burgren från 
Alebyggen presente-
rade den utveckling 
som kommer att ske av 
Folkets Husvägen och 
Mossvägen där 141 nya 
lägenheter planeras.

Planarkitekt Robin Petters-
son var först ut med att be-
rätta om kommunens fram-
tidsvisioner för Nol.

– Det är mest detaljplaner 
på gång, bland annat gäller 
det gamla Tudorområdet. Vi 
befi nner oss i ett tidigt skede 
för Nolstaden. Så småning-
om kommer det att hållas 
samråd där alla berörda får 
yttra sig. Just nu är det tre 

arkitektfi rmor som skissar 
på olika idéer. Tanken är 
att kombinera bostäder och 
verksamheter.

– Tidsaspekten är svår att 
sia om. Det kommer ta några 
år att få klart handlingarna. 
Om ett tag kommer vi dock 
att kunna se ett mönster av 
vad allmänheten vill. Myn-
digheterna har också mycket 
att säga till om i ett sådant 
här ärende.

Robin Pettersson re-
dogjorde också för detaljpla-
nen Kärrvägen där det kan 
bli aktuellt med bostäder i 
någon form.

– Vi pratar i så fall om läg-
re bebyggelse. Det är kom-
munens mark- och exploate-
ringsavdelning som äger den 
frågan.

En av mötesdeltagarna re-
plikerade snabbt:

– Tänk på att det är ett 
uppskattat grönområde och 
det är där som vi har vår pul-
kabacke. Det är helig mark 
för oss Nolbor. Man ska inte 
bygga bort möjligheten för 
barn att röra på sig.

Sven Burgren informera-
de om att Alebyggen ingått 
ett avtal med NCC för att 
nu gå vidare med en upp-
rustning av befi ntliga lägen-
heter på Folkets Husvägen 
och Mossvägen samt nytt 

bestånd. Lägenheterna på 
Folkets Husvägen byggs på 
med ytterligare en våning 
och Mossvägen förses med 
ytterligare två våningsplan. 
Lägg därtill två nya huskrop-
par. Dagens 231 lägenheter 
ska bli 372 när projektet är 
i hamn.

– Nybyggnationen kom-
mer att ske på nuvarande 
grusplan. Förutom lägenhe-
ter ska det även byggas en 
ny förskola. Arkitekturen 
och stilen ska bevaras. Vi 
vill också göra detta till ett 
bilfritt område och fl ytta ut 
sophanteringen.

Mötesdeltagare drog 
snabbt öronen åt sig och 
framförde sin oro över att 
möjligheten till utomhus-
gymnastik och spontanidrott 
begränsas när grusplanen 
försvinner. Sven Burgren gav 
dock lugnande besked.

– Det kommer att fi nnas 
plats för fotbollsplan och 

grönytor i vårt område, jag 
lovar.

Monica Samuelsson (S), 
vice ordförande i presidiet, 
gav sin syn på saken.

– Det växer fram nä-
ridrottsplatser på olika håll 
i Ale. Här kanske blir en ly-
sande möjlighet för oss i Nol 
att skapa något bra.

Efter kaffepausen väl-
komnades Dennis Ljung-
gren (S), vice ordförande i 
Utbildningsnämnden, och 
skolans verksamhetschef 
Joakim Östling. 

– Nolskolan är aning-

en trångbodd, men har en 
verksamhet som fungerar. 
Det kommer att byggas en 
ny skola i Nol på sikt, men 
när det blir verklighet kan 
jag inte säga. Frågan är 
också vart den ska placeras. 
Inom några månader ska vi 
i nämnden säga vad vi vill, 
förklarade Ljunggren.

Föräldrar framförde kritik 
om att nya Da Vinciskolan 
i Nödinge ännu inte är an-
passad för högstadieelever. 
Ungdomarna får bussas från 
Nödinge till Himlaskolan 
i Alafors för att genomföra 

hemkunskaps- och slöjdun-
dervisning.

– Detta läsår sker buss-
ning, sedan måste vi ha en 
annan lösning på plats. Det 
har vi sagt från politiken, be-
tonade Dennis Ljunggren.

Vad det gäller rastutrym-
mena på Da Vinciskolan är 
också en förändring på gång.

– Vi har involverat elev-
rådet och syftet är att göra 
innemiljön vassare än vad 
den är nu. Vi behöver fasta 
sittytor, klargjorde Joakim 
Östling.

JONAS ANDERSSON

Sven Burgren informerade om Alebyggens planer på att utöka lägenhetsbeståndet på Folkets Hus- 
och Mossvägen.

ORTSMÖTE NOL

Var: Folkets Hus.
När: Onsdag 15 oktober.
Om vad: Framtida byggna-
tion i Nol samt skolfrågor.
Citatet: Dennis Ljunggren: 
”På sikt vet vi att Nol behö-
ver en ny skola.”
Hur många: 40 besökare.

– Alebyggen ökar sitt lägenhetsbestånd 

Byggnation planeras i Nol

Nolskolan är 
aningen trång-
bodd, men har 
en verksamhet 

som fungerar. Det kom-
mer att byggas en ny 
skola i Nol på sikt, men 
när det blir verklighet 
kan jag inte säga.
DENNIS LJUNGGREN
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Om du är brukare eller anhörig till någon som har 
personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

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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NOL. Framtida byggna-
tion.

Det var huvudspåret 
för ortsutvecklingsmö-
tet i Nol.

Sven Burgren från 
Alebyggen presente-
rade den utveckling 
som kommer att ske av 
Folkets Husvägen och 
Mossvägen där 141 nya 
lägenheter planeras.

Planarkitekt Robin Petters-
son var först ut med att be-
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personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

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

www.ale.se 
0303-33 00 00

OKT

22
ONSDAG

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

OKT

22
ONSDAG

ISENS FÅNGE
 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.

OKT

28
TISDAG

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

NOV

5
ONSDAG

HÖSTENS NYA BÖCKER 
PRESENTERAS
KL. 16.00 ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
Hämta gratisbiljett på biblioteket

OKT

24
FREDAG

BÄBISMYS:
VAD SKA BÄBISEN ÄTA?
KL 10.30 ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
Alla föräldrar vill ju att barnen ska äta, nyttigt 

och helst med glädje. Kommundietisten Jenny Salander 
kommer och visar barnmat du lätt kan laga hemma och 
ger tips och inspiration. Fri entré men föranmälan till 
biblioteket, telefon 0303-33 02 16.

På gång

Bohus
TORSDAG 30 OKTOBER KL. 19.00 
före detta Bohus servicehus, Göteborgsvägen 215
 
Teman för kvällens möte:

Vad händer efter översvämningen i Bohus? 
Representanter från kommunen och 
räddningstjänsten närvarar.
Kommunchef  Björn Järbur presenterar sig.
Presentation av Kyrkans Förskola i Bohus. 
Representanter från förskolan närvarar.
Svar på frågor – Svar från föregående möte.
Synpunkter och idéer inför kommande möten
Övriga frågor

Välkomna hälsar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och  
Daniel Mörner

Älvängen
TISDAG DEN 28 OKTOBER KL. 19.00 

 
Teman för kvällens möte:

Regional och lokal avfallsplan. Renhållningschef  
Carina Åberg
Grannsamverkan, trygghet och säkerhet. Brotts- och 
säkerhetshandläggare Charlott Klug
Räddningstjänsten, BORF. Förbundschef  i BORF 
Håkan Lundgren

Varmt välkomna önskar
Anitha Kristiansson och Ingvar Arvidsson

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

Stödfamilj sökes till pojke med diabetes
Funktionshinderenheten söker en stödfamilj åt en 6-årig 
pojke med diabetes. En stödfamilj kan se ut på olika sätt 
men ska ha en trygg och stabil livssituation. För att kunna 
vara ett stöd och ge avlastning till föräldrar och barn är det 
viktigt att stödfamiljen har tid, utrymme och engagemang. 
I gengäld får ni mycket glädje och en möjlighet att göra 
skillnad. Vi söker en stödfamilj en helg i månaden.

Uppdraget ersätts med arvode och omkostnadsersättning. 
För mer information kontakta enhetschef  Monica 
Löfgren. Telefon: 0303-33 02 23. 

A Swingin Session – Nils Landgren, 
Viktoria Tolstoy & Bohuslän Big Band
FREDAG 14 NOV KL 19.00. Möt två av Sveriges absolut största 
jazzstjärnor i ett specialkomponerat program som andas 

Bohuslän Big Band går från klarhet till klarhet och uppvisar 
en häpnadsväckande bredd i sin repertoar. Välkommen till 
en konsertkväll utöver det vanliga som inleds med att Ale 
kommuns kulturstipendium och Vaken-ledare stipendiet delas 
ut. Teatern, Ale Kulturrum, Nödinge. Entré 200 kr, under 18 

Nödinge. Samarr: Vara konserthus.

Seniormässa 60+
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

MÅNDAG 27 OKTOBER, KL 10.00 – 15.00 Ale Kulturrum (fd. 
Ale gymnasium) Vitklövergatan 1. Under dagen bjuds också 

en billig peng samt gratis kaffe och smörgås serveras. (Vi tar 
endast kontanter under dagen). Prova på bl.a. taktil massage 
och ta chansen att testa ditt blodtryck.

och patientföreningar studieförbunden ABF & SV 

Höga energikostnader?
Du vet väl om att du kan kontakta kommunens energi- 
och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk 
rådgivning kring din energianvändning? Rådgivningen 
riktar sig till privatpersoner, små och medelstora företag 
och föreningar i kommunen.

SKEPPLANDA SIMHALL
Öppettider allmänhetens bad vecka 44
27/10 måndag 11.00–15.00
28/10 tisdag 11.00–15.00
29/10 onsdag 7-9 och 15-20, vattengympa 20-21
30/10 torsdag 17-21  varmbad,  vattengympa 16-17
31/10 fredag 15-21   inga banor avsedda för  
   sträcksim mellan 17.30-19.00      
1/11 lördag stängt 
 



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

Lördag
25 okt

kl 11 – 15

TÅRTKALAS 
PÅ TORGET!

VI FIRAR 18 ÅR MED

Välkomna att 

KARUSELL
FÖR BARNEN
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25 okt

kl 11 – 15

TÅRTKALAS 
PÅ TORGET!

VI FIRAR 18 ÅR MED

Välkomna att 

KARUSELL
FÖR BARNEN

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Ale Torg

Ale torg Nödinge 0303-972 76
Strandg. 80 Kungälv 0303-106 35

Erbjudandet gäller under v.43    Reservation för slutförsäljning

ord.pris 1.395kr

NU! 1.195kr
ES2860

VÄLKOMNA ÖNSKAR KICKI OCH ANNIKA

HÖSTRUSK VAD GÖR MAN?

JO, TAPETSERAR!
25% Rabatt på hela wallfashion sortimentet!

Till exempel Duro, Eco, Boråstapeter m.m.
Gäller 22–30 oktober.

Massor av höstnyheter i butiken!
10%

ALE TORG FYLLER 18 ÅR

Kalaserbjudande
På Ditt köp hos 
oss lördag 25/10!
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TREKSTA COBRA 
GORETEX
Barn/Juniorkänga med 
ullfoder och sula med 
bra grepp. Stl 25-39. 
Ord.pris 949:-

499:
MERRELL DARIA/
PHOENIX MID GORETEX
Stabil vattentät känga med 
dämpning. Yttersula med bra grepp. 
Dam & herrstorlekar. Ord.pris 1299:- 

699:

HALVA PRISET!

SALOMON XT 
PULSE GORETEX
Vattentät multisport/
walkingsko med bra 
dämpning. Herrstorlekar. 
Ord.pris 1399:-

699:

HALVA PRISET!

NB LEGEND
Klassisk 
mockakänga.
Stl 36-45.
ord.pris 799:- 

399:

TRETORN HOCKEYBOOT
Moderätt vattentät streetsko. 
Flera färger. Stl 36-47. 
Ord pris 1299:-

999:

REEBOK 
FRANCONIA 
GORETEX
Vattentät heldämpad 
walkingsko. Dam & 
Herrstorlekar. 
Ord pris 1099:-

599:

STIGA SNOWTRICK
EXTREME
Kraftig scooter för snön. 
Anpassad för åkare upp till 75kg.
Passa på, tidigt slutsåld förra 
säsongen. Ord pris 799:-

499:

999:

HALVA 
PRISET!

Lätt, vattentät pannlampa.
Räckvidd 30M (lumen 35). Ord pris 449:-219:

Innebandyklubba för den medvetne junioren. 87cm. Ord pris 499:-199:
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WEATHER REPORT ERWIN
Herrjacka i funktionsmaterial som är vatten- 
och vindavvisande. Herrstorlekar S-XXL. 
Ord pris 1499:-

699:
NORTH BEND 
EXPEDITION PARKA
Herrjacka som är vatten & 
vindavisande med tejpade sömmar. 
Herrstorlekar S-XXL. Ord.pris 1599:-

:

CRAFT WINTERUN 
GIFTSET
Löparhandskar och mössa i 
värmande funktionsmaterial. 
Ord.pris 299:-

149:

HALVA 
PRISET!

PUMA ESS 
SWEAT PANTS
Klassisk joggingbyxa. 
Unisex storlek S-XXL. 
Ord pris 399:-

199:DIDRIKSONS MELKER
Didriksons varmaste herrparka, 
avtagbar syntetpäls. Herrstorlekar 
S-XXXL. Ord pris 1999:-

1499:

NORTH BEND 
BASELAYER SET
Underställ i fukttransporteran-
de,snabbtorkande funktions-
material. Dam- & herrstorlekar. 
Ord.pris 299:-

199:

999:
DIDRIKSONS RONJA
Vatten & vindtät vinterjacka med tejpade 
sömmar. Justerbar midja & avtagbar syntetpäls.
Damstorlekar (34-46) i flera färger. Ord pris 1699:-499:

HALVA 
PRISET!

NORTH BEND LESLIE
Lätt vadderad jacka med luva och avtagbar 
syntetpäls. Damstorlekar (36-44) i flera färger. 
Ord pris 999:-
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 M2 LÅGPRISVARUHUS

 

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

Veckans lunchmeny hittar du på 
www.kladkallaren.se

I HÖSTRUSKET

379:-399:-

299:-

499:-
599:-

ALE. Aleborna vill helst se ett 
blocköverskridande styre i Ale.

Det säger både de rödgröna och 
alliansens väljare i en färsk SIFO-un-
dersökning.

– Därför är det anmärkningsvärt att 
inget av de borgerliga partierna ens 
vill sätta sig vid förhandlingsbordet, 
säger kommunalråd, Paula Örn (S).

På uppdrag av Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet i Ale genomfördes i 
veckan som gick en SIFO-undersökning be-
träffande hur 500 väljare ser på det politiska 
läget i Ale kommun. Resultatet är tydligt. 73% 
önskar ett blocköverskridande majoritetsstyre. 
Bland alliansens väljare vill till och med 82% 
ha ett blocköverskridande majoritetsstyre, där-
med inte sagt hur detta kan se ut. Hur ser då 
väljarna på det faktum att alliansen kan behålla 
makten genom stöd av Sverigedemokraterna? 
63% anser att alliansen inte ska ta stöd av SD, 
26% tycker det är möjligt. Här sticker Mode-
raternas väljare ut. 47% kan tänka sig att styra 
med stöd av SD. 

– Bilden är väldigt tydlig. Aleborna vill ha ett 
majoritetsstyre och vill absolut inte att SD ska 
vara vågmästare. Det är också därför som vi har 
sträckt ut handen till allianspartierna sedan val-
natten. En S-ledd majoritet är det mest logiska, 
men det rödgröna blocket är inte i egen majo-
ritet och därför är vi öppna för att förhandla 
med alla om både styret, budgeten och enskilda 
sakfrågor. Vi hoppas på möjligheten att skapa 
breda överenskommelser med fl era partier för 
att undvika att SD blir vågmästare, säger Paula 
Örn.

Inbjudan har avvisats av samtliga partier. 
Aledemokraterna och Sverigedemokraterna 
har inte kontaktats. Varför övriga partier valt 
att visa kalla handen kan bara Paula Örn spe-
kulera i.

– Tyvärr är det ju bara Folkpartiet som vi har 
fått träffa. De övriga har meddelat oss via mejl. 
Med det som bakgrund är det inte lätt att bilda 
sig en uppfattning, men helt klart är att de vill 
hålla alliansen intakt. Vi har dock inte uteslutit 
en större samverkan som omfattar hela allian-
sen, men eftersom de vägrar samtala med oss är 
det svårt att komma framåt, menar hon.

På måndag i nästa vecka ska fullmäktige väl-
ja politiskt styre för den kommande perioden. 
Mycket talar för att alliansen lägger ner sina 

röster och låter de rödgröna ta ordförande-
klubborna. Det är praxis att största minoritet 
gör så, men problemet är att det inte innebär 
att de rödgröna kommer att kunna driva sin po-
litik. När budgeten ska tas i november kommer 
alliansen att presentera ett motförslag och om 
detta stöds av SD och AD betyder det att den 
rödgröna ledningen faller direkt.

– Att driva kommunen med alliansens bud-
get är inte aktuellt. Det förstår alla. Då lämnar 
vi, eftersom det i princip innebär att alliansen 
och SD gemensamt är de som styr. Det blir 
ett tydligt besked till väljarna, men vi hoppas 
att alliansen lyssnar till den SIFO-undersök-
ning som vi redan idag kan presentera. Vill de 
respektera väljarnas åsikt bör de istället verka 
för ett samarbete med oss, säger Paula Örn be-
stämt. Hon upprepar fl era gånger att S är be-
redda att göra stora eftergifter för att få i hamn 
en brett förankrad budget, men att det inte går 
så länge ingen kommer till förhandlingsbordet.

Miljöpartiets Carlos Trischler betonar var-
för en samverkan är viktig.

– För oss i Miljöpartiet är det absolut vikti-
gaste att se till att SD inte får något infl ytande.

Det oklara politiska läget skapar ett mycket 
osäkert läge för Ale kommun och många har 
uttryckt en oro över detta.

– Alla du pratar med, tjänstemän, företagare 
och invånare, säger samma sak. De vill se en 
stabil och stark politisk ledning som kan agera 
istället för att behöva vänta in vad Sverigede-
mokraterna tycker. Det blir ju deras åsikt som 
avgör, understryker Johnny Sundling (V).

Det ryktas också om att Socialdemokraterna 
kommer att begära proportionella val, vilket i 
praktiken betyder att de valda ledamöterna och 
ersättarna inte kan ersättas om någon fl yttar el-
ler hoppar av sitt uppdrag. Det riskerar framför 
allt att slå hårt mot de mindre partierna.

– Det är ingen bra lösning, men vi anser inte 
heller att SD är bra för Ale. Om situationen är 
fortsatt låst om en vecka tar vi beslut om det, 
säger Paula Örn.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) kommenterar SIFO-undersök-
ningen.

– Jag vet inte vad jag ska tycka om den. 
Jag vet ju vem som har beställt den och som 
du frågar får du svar. Personligen anser jag att 
Paula Örn borde lägga kraft på helt andra frå-
gor än att sponsra SIFO med partikassan en 
månad efter valet. Vi vet vad väljarna tycker.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sifoundersökning:

Aleborna föredrar 
blocköverskridande styre

Paula Örn (S) presenerade i måndags en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av de rödgrö-
na. Den visar att aleborna föredrar ett blocköverskridande majoritetsstyre. 
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Snart står butiken färdig med ett nytt utseende och 
nya möjligheter till matglädje. Denna vecka bjuder vi 
på spännande överraskningar i butiken ända fram tills 
på lördag, så håll utkik när du är här och handlar!

På lördag bjuder vi dessutom på grillad korv
mellan kl 11–14. Ale Torg har Barnkarusell och bjuder på tårta 
för att fi ra sitt 18-årsjubleum. Massor att se fram emot, 
med andra ord. Välkommen!

En händelserik 
vecka Lätt skalad

fruktkött . S
mild, söt 

Mikael Sagström
ICA-handlare

Mariann e Sjöö
ICA-handlare

Ulf Algevi
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vitlöksbaguett e från vår

butiksbageri på köpet
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Jäger. 125 g.

Jfr pris 24:00/kg. 
Max 1 köp/hushåll. 
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andra varor
för 200 kr 
så får du 
köpa…
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GB Glace. 0,5 liter. Olika sorter. 
Jfr pris 10:00/liter. 

Max 2 köp/hushåll.

Klipp!
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KYCKLINGBRÖSTFILÉ
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Max 1 kg/hushåll. 

1kr  /hg

Gäller 
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för 200 kr 
så får du 
köpa…

CKLINGKLUBBOR
ronfågel. 180 g. Butiksgrillade. 

Jfr pris 11:11/kg. 
Max 3 köp/hushåll. 

2kr  /st
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endast
fredag

Handla 
andra varor
för 200 kr 
så får du 
köpa…
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ALE. Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M) ser slutet 
på sitt uppdrag.

Alliansen tänker inte 
låta sig väljas med stöd 
av Sverigedemokrater-
na såsom de rödgröna 
har befarat.

– Det är något de själ-
va har hittat på och som 
har smutskastat inte 
bara oss, utan hela Ale 
kommun. Bra jobbat, 
men nu har Paula en 
del att laga, säger han 
irriterat.

Mikael Berglund har fl era 
gånger efter valet understru-
kit att han och alliansen går 
i opposition. Ett mejl från 
Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt till Miljöpartiets 
Carlos Trischler satte fart 
på en diskussion om att alli-
ansen förberedde att behålla 
makten genom att låta sig 
väljas med stöd av AD och 
SD.

– Det är Socialdemokra-
terna och Paula Örn som 
har eldat på den debatten. Jag 
kan väl inte ta ansvar för vad 
Aledemokraterna skriver i 
sina mejl. Jag har aldrig skri-
vit eller uttalat att vi tänker 
göra något annat än att gå i 
opposition. Hon talar om att 
det är politisk oro i Ale. Gör 
man som hon blir det ju det. 
Hade Paula ägnat tid åt att 
göra sin hemläxa och skapa 
en budget som en majoritet i 
fullmäktige ställer sig bakom 
hade hon sluppit mycket av 
oron, säger Mikael Berglund.

Han bekräftar nu att alli-
ansen tänker lägga ner sina 

röster och låta de rödgröna 
bilda politisk ledning, men 
det fi nns ett förbehåll.

– Att de inte begär pro-
portionella val. Väljer de det 
alternativet kommer vi låta 
fullmäktige få rösta om vilka 
som ska bilda politisk ledning 
för Ale, säger han bestämt.

Proportionella val är inte 
bara omständigt att genom-
föra, det innebär också att 
valda ledamöter och ersättare 
blir begränsade. Några fyll-
nadsval får inte göras under 
mandatperioden och stolar i 
nämnder och styrelser riske-
rar att stå tomma. 

– Självklart ett hot mot de 
mindre partierna och ett sätt 
att försäkra sig om ytterligare 
makt. Respektlöst gentemot 
valresultatet. Det skadar Ale 
och det måste vi förhindra. 
Det skulle skapa ett ännu 
större kaos, där en nämnd 

ena veckan kan vara S-styrd 
för att i nästa stund ha en al-
liansmajoritet.

De rödgröna vill bilda en 
blocköverskridande majori-
tet alternativt en bred bud-
getuppgörelse.

– Då får Paula presentera 
ett förslag. Det är hon som 
har uppdraget. Det blir ju 
konstigt om jag ska tala om 
vad vi vill ha. Det är hon som 
ska duka bordet och fresta 
oss att gå med. Det är hennes 
budget som måste få en ma-
joritet i fullmäktige, svarar 
Berglund och fortsätter:

– Vi vet självfallet hur 
vi vill utveckla Ale och det 
kommer vi att presentera i ett 
budgetförslag. Vårt uppdrag 
som näst största minoritet 
är att vara en stark och an-
svarsfull opposition. Får våra 
idéer majoritet i fullmäktige 
så är de väl så bra som jag 

hoppas.
Det betyder att det 

S-ledda minoritetsstyret 
redan  i november riskerar 
att få anta utmaningen att 
driva Ale med alliansens 
budget?

– Det är så det parlamen-
tariska läget ser ut och det är 
upp till de som tar klubborna 
att förhålla sig till verklighe-
ten. Hade de valt en annan 
strategi och attityd hade de 
säkert haft lättare för att bil-
da en majoritet. Att ingen vill 
samarbeta med dem säger 
väl också något. Byt taktik, 
strategi och kanske även 
förhandlare.Det är naivt att 
samma person som har tyckt 
både det ena och det andra 
om allianspartierna plötsligt 
ska kunna vinna förtroende 
hos desamma, säger Mikael 
Berglund.

Han menar också att ma-

joritetens tid är förbi. Inget 
parti kommer i framtiden att 
kunna regera själv. Politik 
kommer att handla mycket 
om förmångan att samarbeta.

– Där har S mycket att 

lära och som man bäddar får 
man ligga. Hade de spelat 
korten bättre hade de suttit 
i majoritet, men nu har de 
bara 23 mandat och då blir 
det tuffare.
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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

Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.

handelsbanken.se/sparguiden

Sarah och Charlotte, privatrådgivare

”Vi ska vara en stark och ansvarsfull opposition”

Förskoleklass, årskurs 1 och 3 på Nödingeskolan Rosa avslutade nyligen temaarbetet kring Värl-
dens Barn.

Den årliga sångstunden ut-
anför Ica Kvantum på Ale 
Torg satte punkt för Värl-
dens Barn-arbetet för den 
här gången. Samtidigt som 
barnen uppträdde gick en in-
samlingsbössa runt.

– Vi fi ck in 1 452 kronor, 
berättar eleverna stolt.

På Nödingeskolan har 
man valt att jobba ålders-

blandat och integrerat äm-
nena SO, svenska och musik.

– Vi har haft väldigt ro-
ligt och fått med Barnkon-
ventionen som en viktig del 
i arbetet, avslutar Kristina 
Hellström, lärare på Nö-
dingeskolan. 

JONAS ANDERSSON

Engagemang för 
Världens Barn

0303-74 86 60

På grund av 
ökande antal 

installationsuppdrag 
inför vi nya öppettider 

från lördag 1 november

MÅNDAG – FREDAG
13.00 – 18.00

LÖRDAG – SÖNDAG
STÄNGT

NOL. Ett målmedvetet arbete för Världens Barn.
Hos Nödingeskolan klass F-3 Rosa har engage-

manget varit totalt.
– Det fi nns barn som tvingas bo på en sopptipp 

och det fi nns många som inte har rent vatten, 
berättar eleverna när lokaltidningen kommer på 
besök.

Mikael Berglund (M) tänker inte låta sig väljas:

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), har trött-
nat på S smutskastning om att alliansen planerat maktövertag 
med stöd av SD. ”Det har aldrig ens diskuterats”.

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

Kapellvägen 3, Älvängen
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FÖR MER INFORMATION
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jul- och nyårsmaten!

Tel: 0701-44 35 31 • henrikdaniel.se

Ring och prata catering med oss!

Traditionellt svenskt julbord med
vällagade rätter min 40 personer

Jultallrik med fantasi
och lekfullhet från 139:-

Nyårspaket 3 rätter
Färdigt att värma hemma!

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 NOV FRAM TILL 21 DEC

STÖRRE SÄLLSKAP ÄVEN TORSDAG

BOKA BORD I TID! 
TEL 0303-74 62 08

Upplev

Traditionellt 
julbord
    i traditionell miljö!

395kr

Endast

/person

Boka  
bord  
i tid!

Jonas:  
0734-04 04 79

Michael: 
0706-98 00 32

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

Begränsat  

antal platser!

Boka i tid!

KLASSISKT SVENSKT 

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

Fredag 12 dec kl 19
Lördag 13 dec kl 15-18, 
andra sittningen kl 19



ALE. Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M) ser slutet 
på sitt uppdrag.

Alliansen tänker inte 
låta sig väljas med stöd 
av Sverigedemokrater-
na såsom de rödgröna 
har befarat.

– Det är något de själ-
va har hittat på och som 
har smutskastat inte 
bara oss, utan hela Ale 
kommun. Bra jobbat, 
men nu har Paula en 
del att laga, säger han 
irriterat.

Mikael Berglund har fl era 
gånger efter valet understru-
kit att han och alliansen går 
i opposition. Ett mejl från 
Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt till Miljöpartiets 
Carlos Trischler satte fart 
på en diskussion om att alli-
ansen förberedde att behålla 
makten genom att låta sig 
väljas med stöd av AD och 
SD.

– Det är Socialdemokra-
terna och Paula Örn som 
har eldat på den debatten. Jag 
kan väl inte ta ansvar för vad 
Aledemokraterna skriver i 
sina mejl. Jag har aldrig skri-
vit eller uttalat att vi tänker 
göra något annat än att gå i 
opposition. Hon talar om att 
det är politisk oro i Ale. Gör 
man som hon blir det ju det. 
Hade Paula ägnat tid åt att 
göra sin hemläxa och skapa 
en budget som en majoritet i 
fullmäktige ställer sig bakom 
hade hon sluppit mycket av 
oron, säger Mikael Berglund.

Han bekräftar nu att alli-
ansen tänker lägga ner sina 

röster och låta de rödgröna 
bilda politisk ledning, men 
det fi nns ett förbehåll.

– Att de inte begär pro-
portionella val. Väljer de det 
alternativet kommer vi låta 
fullmäktige få rösta om vilka 
som ska bilda politisk ledning 
för Ale, säger han bestämt.

Proportionella val är inte 
bara omständigt att genom-
föra, det innebär också att 
valda ledamöter och ersättare 
blir begränsade. Några fyll-
nadsval får inte göras under 
mandatperioden och stolar i 
nämnder och styrelser riske-
rar att stå tomma. 

– Självklart ett hot mot de 
mindre partierna och ett sätt 
att försäkra sig om ytterligare 
makt. Respektlöst gentemot 
valresultatet. Det skadar Ale 
och det måste vi förhindra. 
Det skulle skapa ett ännu 
större kaos, där en nämnd 

ena veckan kan vara S-styrd 
för att i nästa stund ha en al-
liansmajoritet.

De rödgröna vill bilda en 
blocköverskridande majori-
tet alternativt en bred bud-
getuppgörelse.

– Då får Paula presentera 
ett förslag. Det är hon som 
har uppdraget. Det blir ju 
konstigt om jag ska tala om 
vad vi vill ha. Det är hon som 
ska duka bordet och fresta 
oss att gå med. Det är hennes 
budget som måste få en ma-
joritet i fullmäktige, svarar 
Berglund och fortsätter:

– Vi vet självfallet hur 
vi vill utveckla Ale och det 
kommer vi att presentera i ett 
budgetförslag. Vårt uppdrag 
som näst största minoritet 
är att vara en stark och an-
svarsfull opposition. Får våra 
idéer majoritet i fullmäktige 
så är de väl så bra som jag 

hoppas.
Det betyder att det 

S-ledda minoritetsstyret 
redan  i november riskerar 
att få anta utmaningen att 
driva Ale med alliansens 
budget?

– Det är så det parlamen-
tariska läget ser ut och det är 
upp till de som tar klubborna 
att förhålla sig till verklighe-
ten. Hade de valt en annan 
strategi och attityd hade de 
säkert haft lättare för att bil-
da en majoritet. Att ingen vill 
samarbeta med dem säger 
väl också något. Byt taktik, 
strategi och kanske även 
förhandlare.Det är naivt att 
samma person som har tyckt 
både det ena och det andra 
om allianspartierna plötsligt 
ska kunna vinna förtroende 
hos desamma, säger Mikael 
Berglund.

Han menar också att ma-

joritetens tid är förbi. Inget 
parti kommer i framtiden att 
kunna regera själv. Politik 
kommer att handla mycket 
om förmångan att samarbeta.

– Där har S mycket att 

lära och som man bäddar får 
man ligga. Hade de spelat 
korten bättre hade de suttit 
i majoritet, men nu har de 
bara 23 mandat och då blir 
det tuffare.
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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

Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.

handelsbanken.se/sparguiden

Sarah och Charlotte, privatrådgivare

”Vi ska vara en stark och ansvarsfull opposition”

Förskoleklass, årskurs 1 och 3 på Nödingeskolan Rosa avslutade nyligen temaarbetet kring Värl-
dens Barn.

Den årliga sångstunden ut-
anför Ica Kvantum på Ale 
Torg satte punkt för Värl-
dens Barn-arbetet för den 
här gången. Samtidigt som 
barnen uppträdde gick en in-
samlingsbössa runt.

– Vi fi ck in 1 452 kronor, 
berättar eleverna stolt.

På Nödingeskolan har 
man valt att jobba ålders-

blandat och integrerat äm-
nena SO, svenska och musik.

– Vi har haft väldigt ro-
ligt och fått med Barnkon-
ventionen som en viktig del 
i arbetet, avslutar Kristina 
Hellström, lärare på Nö-
dingeskolan. 

JONAS ANDERSSON

Engagemang för 
Världens Barn

0303-74 86 60

På grund av 
ökande antal 

installationsuppdrag 
inför vi nya öppettider 

från lördag 1 november

MÅNDAG – FREDAG
13.00 – 18.00

LÖRDAG – SÖNDAG
STÄNGT

NOL. Ett målmedvetet arbete för Världens Barn.
Hos Nödingeskolan klass F-3 Rosa har engage-

manget varit totalt.
– Det fi nns barn som tvingas bo på en sopptipp 

och det fi nns många som inte har rent vatten, 
berättar eleverna när lokaltidningen kommer på 
besök.

Mikael Berglund (M) tänker inte låta sig väljas:

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), har trött-
nat på S smutskastning om att alliansen planerat maktövertag 
med stöd av SD. ”Det har aldrig ens diskuterats”.

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

Kapellvägen 3, Älvängen

JULBORDS- 
CATERING!

Det går även att boka våra 
lokaler i Älvängen för sällskap 

FÖR MER INFORMATION

Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
jultallrikar

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

www.miascatering.se

Vi hjälper dig med
jul- och nyårsmaten!

Tel: 0701-44 35 31 • henrikdaniel.se

Ring och prata catering med oss!

Traditionellt svenskt julbord med
vällagade rätter min 40 personer

Jultallrik med fantasi
och lekfullhet från 139:-

Nyårspaket 3 rätter
Färdigt att värma hemma!

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 NOV FRAM TILL 21 DEC

STÖRRE SÄLLSKAP ÄVEN TORSDAG

BOKA BORD I TID! 
TEL 0303-74 62 08

Upplev

Traditionellt 
julbord
    i traditionell miljö!

395kr

Endast

/person

Boka  
bord  
i tid!

Jonas:  
0734-04 04 79

Michael: 
0706-98 00 32

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

Begränsat  

antal platser!

Boka i tid!

KLASSISKT SVENSKT 

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

Fredag 12 dec kl 19
Lördag 13 dec kl 15-18, 
andra sittningen kl 19
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Erik Häggström har fl era års 
erfarenhet från att laga mo-
biltelefoner efter att ha job-

bat på en av landets ledande 
smartphonesreparatörer. Nu 
har ingått partnerskap med 

Skepplandabon Magnus 
Eriksson, känd i den lokala 
byggbranschen.

– Jag tyckte det här lät 
intressant, en utmaning 
som ligger helt rätt i tiden. 
Det är Erik som står för den 
tekniska kompetensen och 
jag hoppas kunna tillföra en 
del med min bakgrund som 
egen företagare, förklarar 
Magnus.

Det ska gå fort
Verksamhetsinriktningen 
blir reparationer av smart-
phones och ipads. Någon 
liknande rörelse fi nns inte i 
närområdet.

– Väldigt många 
människor har en smartp-
hone idag och är beroende 
av sin telefon såväl på jobbet 
som på fritiden. Är olyckan 
framme och något går sön-
der kan vi erbjuda reparation 
i expressfart. Vi fi xar telefo-

nen under tiden som kunden 
äter lunch, säger Erik Hägg-
ström.

– Folk vill inte vara utan 
sin mobil i ett par veckor i 
väntan på reparation, det ska 
gå fort. På en timme byter 
vi ett krossat glas, en trasig 
bildskärm, mikrofonen, ka-
meran eller vad det nu kan 
vara. Vi kommer att kunna 
byta i stort sett alla slags 
komponenter som fi nns i en 
smartphone eller ipad.

Älvängen kände Erik och 
Magnus som en naturlig eta-
bleringsort och att det blev 
gamla hotellet beror på att 
det fanns en ledig lokal.

– Ett jättebra läge, nära 
pendeltågstationen och med 
parkering precis utanför en-
trén.

Smartphoneexperten.
se, som lanserat en hemsida 
med samma namn, kommer 
utöver reparationer även till-
handahålla diverse tillbehör 

som laddare, hörlurar, batte-
rier och skyddsskal.

– Nu ser vi över möjlig-
heten att teckna avtal med 
kommuner och företag. Vi 
har även varit i kontakt med 
olika försäkringsbolag som 
visat sig vara positivt inställ-
da till vårt koncept, avslutar 
Magnus Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Magnus Eriksson och Erik Häggström har blivit kompanjoner. Måndagen den 3 november öppnar 
Smartphoneexpressen i gamla hotellet i Älvängen.

Lagar smartphone
i expressfart i Älvängen

På en timme 
byter vi ett 
krossat glas, 
en trasig 

bildskärm, mikrofonen, 
kameran eller vad det 
nu kan vara.
ERIK HÄGGSTRÖM

Flinka fingrar. Erik Häggström kan konsten att reparera en trasig 
smartphone. 

Ale Torg

Välkommen till 

Spökhuset!
Här hittar du allt  
för Halloweenfesterna...

Lena Jinfors Ahlbom
Med. Fotterapeut - utbildad  

vid yrkeshögskolan Gbg

Göteborgsv. 66 
(nära pendelstationen)

Ge bort ett

presentkort
till någon som du tycker om!

ÄLVÄNGEN. Smartphoneexperten.se.
Måndagen den 3 november slås dörrarna upp på 

andra våningen i gamla hotellet.
– Tanken har jag burit på i ett år och nu var tiden 

mogen, säger Erik Häggström.
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del med min bakgrund som 
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Verksamhetsinriktningen 
blir reparationer av smart-
phones och ipads. Någon 
liknande rörelse fi nns inte i 
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– Väldigt många 
människor har en smartp-
hone idag och är beroende 
av sin telefon såväl på jobbet 
som på fritiden. Är olyckan 
framme och något går sön-
der kan vi erbjuda reparation 
i expressfart. Vi fi xar telefo-
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– Folk vill inte vara utan 
sin mobil i ett par veckor i 
väntan på reparation, det ska 
gå fort. På en timme byter 
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bildskärm, mikrofonen, ka-
meran eller vad det nu kan 
vara. Vi kommer att kunna 
byta i stort sett alla slags 
komponenter som fi nns i en 
smartphone eller ipad.

Älvängen kände Erik och 
Magnus som en naturlig eta-
bleringsort och att det blev 
gamla hotellet beror på att 
det fanns en ledig lokal.

– Ett jättebra läge, nära 
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heten att teckna avtal med 
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har även varit i kontakt med 
olika försäkringsbolag som 
visat sig vara positivt inställ-
da till vårt koncept, avslutar 
Magnus Eriksson.
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Magnus Eriksson och Erik Häggström har blivit kompanjoner. Måndagen den 3 november öppnar 
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NUMMER 39         VECKA 43| 17

KAPADE 
PRISER

PÅ LÖRDAG 
BJUDER 
VI PÅ KORV
MED BRÖD! 

24–25 oktober

* Gäller hela vårt lagerförda sortiment.
   Endast kort- och kontantbetalning.

ADRESS: Åkarevägen 4, Älvängen
ÖPPETTIDER: Fredag 6.30–18 | Lördag 9–14
MER INFO: 075-241 70 50 | www.beijerbygg.se

Passa på att realisera dina tankar om 
ett nytt golv i köket, ny kulör på väggen 
i vardagsrummet eller varför inte en 
ny skruvdragare? Hela helgen 24–25 
oktober får du nämligen 19,15% rabatt 
på allt i byggvaruhuset och brädgården!

PÅ ALLT!*
19,15%

NYPRODUKTION

Fast pris från 2 250 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 97 kvm + 17 kvm Tomt 578 kvm
Byggt 2014/2015 Energiprestanda 42 kWh/kvm år
Visning Öppen visning söndag 26/10 kl 13-15. Välkommen! Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Nyproduktion av enplansvillor i Lödöse/Ekebergsområdet. Snickar Carlsson uppför fem mindre
arkitektritade lösvirkeshus. Passa på, tre av fem redan sålda! Hög utrustningsstandard med bla
värmepump, kaklat badrum, välutrustat kök, golvvärme mm. Carport ingår. Möjligt att påverka
inredning. Inflyttning sommaren 2015. Gångavtånd till pendeltågstationen..

Lilla Edet | Lödöse
EKEBERG/Humlevägen

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
Fastighetsbyrån i Lilla Edet / 0520-181 44 / lillaedet@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Bo i eget
nybyggt hus för 
5000kr/mån!
Nyckelfärdigt arkitektritat 

lösvirkeshus i grundutförande 
med hög utrustningsnivå, 
inklusive driftkostnader, 

exklusive amortering.
(vid 15% kontantinsats)

Se hela kalkylen på
fastighetsbyrån.se/lillaedet
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ÄLVÄNGEN. Skriver sig 
till läsning.

Det är vad eleverna i 
förskoleklass på Äl-
vängenskolan gör.

Nyligen hade de be-
sök av IKT-pedagogerna 
och tillika förstelärarna 
Anna Larson och Maria 
Stranne som lät barnen 
bekanta sig med både 
datorer och läsplattor.

IKT står för information 
och kommunikationsteknik. 
Förstelärarna Anna Larson 
och Maria Stranne har 20 
procent av sin arbetstid av-
satt för att föra 1-1-satsning-
en i kommunens grundsko-
lor framåt.

– Syftet är att stötta andra 
pedagoger i användandet av 
digitala verktyg, att öka lus-
ten att lära och därigenom 
öka måluppfyllelsen i Ales 
skolor, säger Maria Stranne.

Inspirerade av Arne Tra-
geton, bland annat författare 
till boken ”Att skriva sig till 
läsning”, har Anna Larson 
och Maria Stranne skapat en 
egen modell för lustfyllt lä-
rande som förskoleeleverna 
på Älvängenskolan fi ck ta del 
av förra fredagen.

– Vi formar koncept efter 
behov. IT och datorn är i 
fokus för vårt arbete. Bland 
annat har vi fått i uppdrag 

att utbilda lärare i Windows 
8 när eleverna i årskurs 4-6 
får sina nya datorer, berättar 
Anna Larson.

När lokaltidningen hälsar 
på i Älvängenskolans för-
skoleklass är nyfi kenheten 
stor. Eleverna delas in i tre 
grupper.

– Hos mig kommer ni att 
få spela piano på tangentbor-
det. Ni använder båda hän-
derna på tangentbordet. Se-
dan kommer vi att skriva ut 
ert ”pianospel”, säger Maria 
Stranne.

Barnen fi ck dessutom ge 
sig ut på bokstavsjakt, leta 
efter bokstäverna i sitt namn. 

Övriga stationer erbjöd 

språkträning med appar på 
ipads samt ritande av ett 
självporträtt. Sist men inte 
minst fi ck eleverna bygga sitt 
namn med så kallade kaplas-
tavar.

– Mycket handlar om att 
individualisera undervis-

ningen för eleverna med IT 
som verktyg i klassrummet, 
avslutar Anna Larson.

JONAS ANDERSSON

– Med IT som verktyg i klassrummet
Lustfyllt lärande

FÖRSTELÄRARE

• Är legitimerad lärare
•Kan genom dokumentation 
redovisa minst fyra års väl 
vitsordat arbete med un-
dervisning inom ramen för 
en eller fl era anställningar 
inom skolväsendet
• Har visat en särskilt 
god förmåga att förbättra 
elevernas studieresultat och 
har ett starkt intresse för att 
utveckla undervisningen
• Även i övrigt av hu-
vudmannen bedöms som 
särskilt kvalifi cerad för 
undervisning och uppgifter 
som hör till undervisningen.

Källa: Skolverket

Ale kommuns skolledare och förstelärare samlade.

Anna Larson demonstrerar läsplattan för förskoleeleverna Arvid 
Samuelsson, Kevin Paring, Moa Sandblom och Albin Ygberg.
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NÖDINGE. 50 kronor.
Så mycket kostar ett 

medlemskort som ger 
tillträde till kommunens 
fritidsgårdar.

Nu går emellertid 
Vakna in och sponsrar 
avgiften för alla ungdo-
mar i åldern 13-20 år.

Det fi nns tre fritidsgårdar i 
Ale kommun; Bohus, Nö-

dinge och Älvängen. Öp-
pettiderna varierar från gård 
till gård beroende på ungdo-
marnas önskemål på respek-
tive ort.

– Här på Ungkan i Nö-
dinge har vi öppet tisdag-fre-
dag, alltså fyra kvällar i veck-
an. Det brukar komma ett 
50-tal ungdomar varje gång 
som träffas för att lira biljard, 
spela spel, se på fi lm eller 
bara hänga tillsammans, för-
klarar Christina Magnus-
son-Wallöe på Ale Fritid.

– Nu har det dessutom 
blivit väldigt poppis att pyss-

la, många som gör armband. 
En annan populär aktivitet 
är schack.

Att fritidsgårdarna fyller 
en viktig funktion för väldigt 
många är nog alla överens 
om. För att medlemsavgiften 
på 50 kronor inte ska utgöra 
något hinder för ungdomar-
na har Vakna tagit ett beslut 
om att gå in som sponsor.

Enkelt och lätt
– Det fi nns ett kommunalt 
beslut om att ett gårdskort 
ska kosta 50 kronor. Det är 
ett beslut som inte kan rivas 

upp hur som helst. Vi tyck-
er emellertid det är smart 
att göra fritidsgårdarna till-
gängliga för alla, att en av-
gift inte utgör något hinder. 
Det ska vara enkelt och lätt. 
Vakna väljer att ta pengarna 
från den extra satsning som 
våra politiker tilldelades det 
drogförebyggande arbetet 
2014, säger Thomas Berg-
gren.

Välkomnas
Vaknas sponsring välkomnas 
av ungdomarna. Natan Da 
Silva, Jonathan Hakso och 

Lukas Asplund är fl itiga 
besökare på Ungkan och de 
tror att initiativet kan få fl er 
att komma till gården.

– Vi tror det. 50 kronor 
är inte mycket pengar för 
vissa, men för andra kan det 
vara en betungande utgift. 
Nu ges alla samma förut-
sättningar vilket är positivt, 
säger Natan.

Christina Magnus-

son-Wallöe är inne på sam-
ma spår.

– Det kan vara en familj 
med fl era barn och att få 
ekonomin att gå ihop är inte 
alltid det lättaste. Med Vak-
nas fantastiska sponsring blir 
fritidsgården en mötesplats 
som är helt och hållet av-
giftsfri.

Blir avgiftsfri. Vakna har beslutat att sponsra alla ungdomar i 
åldern 13-20 som önskar ett medlemskort till fritidsgården i 
Bohus, Nödinge eller Älvängen.
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– Vakna betalar ungdomarnas avgift
Gratis fritidsgårdskort till alla

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Skriver sig 
till läsning.

Det är vad eleverna i 
förskoleklass på Äl-
vängenskolan gör.

Nyligen hade de be-
sök av IKT-pedagogerna 
och tillika förstelärarna 
Anna Larson och Maria 
Stranne som lät barnen 
bekanta sig med både 
datorer och läsplattor.

IKT står för information 
och kommunikationsteknik. 
Förstelärarna Anna Larson 
och Maria Stranne har 20 
procent av sin arbetstid av-
satt för att föra 1-1-satsning-
en i kommunens grundsko-
lor framåt.

– Syftet är att stötta andra 
pedagoger i användandet av 
digitala verktyg, att öka lus-
ten att lära och därigenom 
öka måluppfyllelsen i Ales 
skolor, säger Maria Stranne.

Inspirerade av Arne Tra-
geton, bland annat författare 
till boken ”Att skriva sig till 
läsning”, har Anna Larson 
och Maria Stranne skapat en 
egen modell för lustfyllt lä-
rande som förskoleeleverna 
på Älvängenskolan fi ck ta del 
av förra fredagen.

– Vi formar koncept efter 
behov. IT och datorn är i 
fokus för vårt arbete. Bland 
annat har vi fått i uppdrag 

att utbilda lärare i Windows 
8 när eleverna i årskurs 4-6 
får sina nya datorer, berättar 
Anna Larson.

När lokaltidningen hälsar 
på i Älvängenskolans för-
skoleklass är nyfi kenheten 
stor. Eleverna delas in i tre 
grupper.

– Hos mig kommer ni att 
få spela piano på tangentbor-
det. Ni använder båda hän-
derna på tangentbordet. Se-
dan kommer vi att skriva ut 
ert ”pianospel”, säger Maria 
Stranne.

Barnen fi ck dessutom ge 
sig ut på bokstavsjakt, leta 
efter bokstäverna i sitt namn. 

Övriga stationer erbjöd 

språkträning med appar på 
ipads samt ritande av ett 
självporträtt. Sist men inte 
minst fi ck eleverna bygga sitt 
namn med så kallade kaplas-
tavar.

– Mycket handlar om att 
individualisera undervis-

ningen för eleverna med IT 
som verktyg i klassrummet, 
avslutar Anna Larson.

JONAS ANDERSSON

– Med IT som verktyg i klassrummet
Lustfyllt lärande

FÖRSTELÄRARE

• Är legitimerad lärare
•Kan genom dokumentation 
redovisa minst fyra års väl 
vitsordat arbete med un-
dervisning inom ramen för 
en eller fl era anställningar 
inom skolväsendet
• Har visat en särskilt 
god förmåga att förbättra 
elevernas studieresultat och 
har ett starkt intresse för att 
utveckla undervisningen
• Även i övrigt av hu-
vudmannen bedöms som 
särskilt kvalifi cerad för 
undervisning och uppgifter 
som hör till undervisningen.

Källa: Skolverket

Ale kommuns skolledare och förstelärare samlade.

Anna Larson demonstrerar läsplattan för förskoleeleverna Arvid 
Samuelsson, Kevin Paring, Moa Sandblom och Albin Ygberg.
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NÖDINGE. 50 kronor.
Så mycket kostar ett 

medlemskort som ger 
tillträde till kommunens 
fritidsgårdar.

Nu går emellertid 
Vakna in och sponsrar 
avgiften för alla ungdo-
mar i åldern 13-20 år.

Det fi nns tre fritidsgårdar i 
Ale kommun; Bohus, Nö-

dinge och Älvängen. Öp-
pettiderna varierar från gård 
till gård beroende på ungdo-
marnas önskemål på respek-
tive ort.

– Här på Ungkan i Nö-
dinge har vi öppet tisdag-fre-
dag, alltså fyra kvällar i veck-
an. Det brukar komma ett 
50-tal ungdomar varje gång 
som träffas för att lira biljard, 
spela spel, se på fi lm eller 
bara hänga tillsammans, för-
klarar Christina Magnus-
son-Wallöe på Ale Fritid.

– Nu har det dessutom 
blivit väldigt poppis att pyss-

la, många som gör armband. 
En annan populär aktivitet 
är schack.

Att fritidsgårdarna fyller 
en viktig funktion för väldigt 
många är nog alla överens 
om. För att medlemsavgiften 
på 50 kronor inte ska utgöra 
något hinder för ungdomar-
na har Vakna tagit ett beslut 
om att gå in som sponsor.

Enkelt och lätt
– Det fi nns ett kommunalt 
beslut om att ett gårdskort 
ska kosta 50 kronor. Det är 
ett beslut som inte kan rivas 

upp hur som helst. Vi tyck-
er emellertid det är smart 
att göra fritidsgårdarna till-
gängliga för alla, att en av-
gift inte utgör något hinder. 
Det ska vara enkelt och lätt. 
Vakna väljer att ta pengarna 
från den extra satsning som 
våra politiker tilldelades det 
drogförebyggande arbetet 
2014, säger Thomas Berg-
gren.

Välkomnas
Vaknas sponsring välkomnas 
av ungdomarna. Natan Da 
Silva, Jonathan Hakso och 

Lukas Asplund är fl itiga 
besökare på Ungkan och de 
tror att initiativet kan få fl er 
att komma till gården.

– Vi tror det. 50 kronor 
är inte mycket pengar för 
vissa, men för andra kan det 
vara en betungande utgift. 
Nu ges alla samma förut-
sättningar vilket är positivt, 
säger Natan.

Christina Magnus-

son-Wallöe är inne på sam-
ma spår.

– Det kan vara en familj 
med fl era barn och att få 
ekonomin att gå ihop är inte 
alltid det lättaste. Med Vak-
nas fantastiska sponsring blir 
fritidsgården en mötesplats 
som är helt och hållet av-
giftsfri.

Blir avgiftsfri. Vakna har beslutat att sponsra alla ungdomar i 
åldern 13-20 som önskar ett medlemskort till fritidsgården i 
Bohus, Nödinge eller Älvängen.
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– Vakna betalar ungdomarnas avgift
Gratis fritidsgårdskort till alla

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

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

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

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

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

skanska.se/alvornasvag

Välkommen hem 23 minuter från stan!

bo natur nära

Äganderätt
Pris från 6 852 kr/mån

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
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NÖDINGE. Energisk och 
målmedveten.

Ale kommuns nya 
näringslivschef vet vad 
hon vill.

– Jag lever efter mot-
tot att allt är möjligt, 
säger Pia Areblad till 
lokaltidningen.

Pia Areblad tillträdde sin 
tjänst som näringslivschef 
den 18 augusti. Kort skulle 
man kunna säga att Ale kom-
mun fått en dansande, sam-
hällsengagerad statsvetare i 
sin organisation som älskar 
nätverkande.

– Jag är otålig, drivande 
och intensiv. Jag ser mig själv 
som en möjliggörare som 
också är väldigt resultatin-
riktad.

Pia Areblad är utbildad på 
Danshögskolan i Stockholm, 
var med och byggde upp 
verksamheten kring dans på 
Lilla Akademin.

– Sedan 1996, när jag fi ck 
mitt andra barn, har jag inte 
kunnat dansa.

TILLT
Under 14 år har Pia Areblad 
byggt upp organisationen 
TILLT vars vision är ett kre-
ativt samhälle där konsten 
bidrar till mänsklig tillväxt.

– Min tes som jag drivit 
sedan tidigt 2000-tal var att 
företag som kört fast i sitt 
tänkande borde kunna an-
vända konstnärer för att hitta 
nya lösningar och lära sig av 
dem att tänka utanför boxen. 
Denna företagsidé ledde till 
att jag byggde upp en verk-
samhet som gick från två till 
17 anställda på tio år och 
12-dubblade omsättningen.

2010 lämnade hon vd-rol-
len på TILLT och började 

exportera idén till hela Eu-
ropa.

– Samtidigt hade jag en 
längtan om att få komma in 
i en större organisation, att 
få byta perspektiv. Närings-
livschef var ett jobb jag var 
nyfi ken på.

Kreativ katalysator
I början av 2013 träffade 
hon Ale kommuns dåvaran-
de näringslivschef, Jannike 
Åhlgren, i samband med 
Business Region Göteborgs 
årliga konferens. Pia var där 
som en av talarna. Ett av re-
sultaten av mötet med Jan-
nike blev att Henrik Wall-
gren, konstnär, musiker och 
debattör, kom till Ale kom-
mun som kreativ katalysator 
under 18 månader. När Jan-
nike sedan bestämde sig för 
att sluta sökte Pia Areblad 
tjänsten.

– Det var en mycket för-
troendeskapande rekryte-
ringsprocess. Samtidigt vet 
jag att jag tänkte: Vågar de ta 
en profi l som mig?

Hur ser du på dig själv i 
din yrkesroll?

– Jag är ingen byråkrat 
eller pappersvändare. Jag är 
en entreprenör som vill göra 
skillnad. Jag vill få företag att 
växa och att utvecklas. För 
att få resultat måste vi våga. 
Det i sin tur kommer inne-
bära att vi gör misstag på vä-
gen, annars har vi inte vågat. 
Vi ska ha en framåtblick, ha 
mod och kaxighet att vilja gå 

utanför komfortzonen.
Ditt första intryck av 

Ale kommun?
– Det fi nns ett driv. Jag 

såg hur Ale kommun svara-
de upp på Jannike Åhlgrens 
tankar. Ale syns i media, är 
på hugget och står inte stilla 
som en del andra kommuner 
kan göra.

I fjolårets undersökning 
av det lokala näringslivs-
klimatet blev Ale ”Årets 
raket”. Vad är nyckeln för 
att raketen ska fortsätta 
stiga?

– Stadsplaneringen i tät-
orterna måste vi få ordning 
på. Sedan gäller det också att 
få igång nyföretagandet.

Vad gör arbetet som 
näringslivschef så stimu-
lerande?

– Jag har nog besökt tusen 
företag under de senaste tio 
åren. Varje människa som 
står bakom ett företag är 
unik. Jag är outtröttlig när 
det gäller möjligheten att få 
träffa nya människor, allti-
från plåtslagare till en un-
dersköterska. Just mötet med 
människor är det som gör 
detta jobbet så spännande 
och hur jag kan få företagar-
na att stimuleras ännu mera.

Har du satt upp något 
konkret mål?

– Ja, att jag under nästa 
år ska träffa fyra stora före-
tag som är intresserade av 
att etablera i Ale. En annan 
sak är att få fl er småföretag 
i denna avlånga kommun att 
sammanföras, att det blir fl er 
affärer inom kommunen. 
Det handlar om att skapa 
nätverkstillfällen, exempel-
vis speeddejting i form av 
visitkortsmässor, avslutar Pia 
Areblad.

JONAS ANDERSSON

Pia Areblad tillträdde rollen som näringslivschef i Ale kommun den 18 augusti.

PIA AREBLAD

Ålder: 48.
Bor: Göteborg.
Familj: Man och två barn, en 
dotter på 23 år och en son 
på 17.
Intressen: Yoga, segling, 
resor, arrangera fester.
Motto i livet: ”Allt är möjligt”.

– Allt är möjligt för Pia Areblad 

Näringslivschef
full av energi

FEM SNABBA

Svampplockning – Gymmet
Skaldjur – Grillat
Bil – Pendeltåg
Alperna – Sandstranden
Let´s Dance – På spåret
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JACK&JONES DAGAR

KÖP 1 PAR 
JEANS…

GÄLLER ENDAST JACK & JONES

…FÅ T-SHIRT
PÅ KÖPET!

ALLA JACKOR
RABATT
100 – 300 KR

HERR & DAM

JACKDAGAR

ÄLVÄNGEN  0303-74 60 12 

PÅ TRÖJOR OCH SWEATSHIRTS 
FRÅN
OCH

100 KR RABATT
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NÖDINGE. Energisk och 
målmedveten.

Ale kommuns nya 
näringslivschef vet vad 
hon vill.

– Jag lever efter mot-
tot att allt är möjligt, 
säger Pia Areblad till 
lokaltidningen.

Pia Areblad tillträdde sin 
tjänst som näringslivschef 
den 18 augusti. Kort skulle 
man kunna säga att Ale kom-
mun fått en dansande, sam-
hällsengagerad statsvetare i 
sin organisation som älskar 
nätverkande.

– Jag är otålig, drivande 
och intensiv. Jag ser mig själv 
som en möjliggörare som 
också är väldigt resultatin-
riktad.

Pia Areblad är utbildad på 
Danshögskolan i Stockholm, 
var med och byggde upp 
verksamheten kring dans på 
Lilla Akademin.

– Sedan 1996, när jag fi ck 
mitt andra barn, har jag inte 
kunnat dansa.

TILLT
Under 14 år har Pia Areblad 
byggt upp organisationen 
TILLT vars vision är ett kre-
ativt samhälle där konsten 
bidrar till mänsklig tillväxt.

– Min tes som jag drivit 
sedan tidigt 2000-tal var att 
företag som kört fast i sitt 
tänkande borde kunna an-
vända konstnärer för att hitta 
nya lösningar och lära sig av 
dem att tänka utanför boxen. 
Denna företagsidé ledde till 
att jag byggde upp en verk-
samhet som gick från två till 
17 anställda på tio år och 
12-dubblade omsättningen.

2010 lämnade hon vd-rol-
len på TILLT och började 

exportera idén till hela Eu-
ropa.

– Samtidigt hade jag en 
längtan om att få komma in 
i en större organisation, att 
få byta perspektiv. Närings-
livschef var ett jobb jag var 
nyfi ken på.

Kreativ katalysator
I början av 2013 träffade 
hon Ale kommuns dåvaran-
de näringslivschef, Jannike 
Åhlgren, i samband med 
Business Region Göteborgs 
årliga konferens. Pia var där 
som en av talarna. Ett av re-
sultaten av mötet med Jan-
nike blev att Henrik Wall-
gren, konstnär, musiker och 
debattör, kom till Ale kom-
mun som kreativ katalysator 
under 18 månader. När Jan-
nike sedan bestämde sig för 
att sluta sökte Pia Areblad 
tjänsten.

– Det var en mycket för-
troendeskapande rekryte-
ringsprocess. Samtidigt vet 
jag att jag tänkte: Vågar de ta 
en profi l som mig?

Hur ser du på dig själv i 
din yrkesroll?

– Jag är ingen byråkrat 
eller pappersvändare. Jag är 
en entreprenör som vill göra 
skillnad. Jag vill få företag att 
växa och att utvecklas. För 
att få resultat måste vi våga. 
Det i sin tur kommer inne-
bära att vi gör misstag på vä-
gen, annars har vi inte vågat. 
Vi ska ha en framåtblick, ha 
mod och kaxighet att vilja gå 

utanför komfortzonen.
Ditt första intryck av 

Ale kommun?
– Det fi nns ett driv. Jag 

såg hur Ale kommun svara-
de upp på Jannike Åhlgrens 
tankar. Ale syns i media, är 
på hugget och står inte stilla 
som en del andra kommuner 
kan göra.

I fjolårets undersökning 
av det lokala näringslivs-
klimatet blev Ale ”Årets 
raket”. Vad är nyckeln för 
att raketen ska fortsätta 
stiga?

– Stadsplaneringen i tät-
orterna måste vi få ordning 
på. Sedan gäller det också att 
få igång nyföretagandet.

Vad gör arbetet som 
näringslivschef så stimu-
lerande?

– Jag har nog besökt tusen 
företag under de senaste tio 
åren. Varje människa som 
står bakom ett företag är 
unik. Jag är outtröttlig när 
det gäller möjligheten att få 
träffa nya människor, allti-
från plåtslagare till en un-
dersköterska. Just mötet med 
människor är det som gör 
detta jobbet så spännande 
och hur jag kan få företagar-
na att stimuleras ännu mera.

Har du satt upp något 
konkret mål?

– Ja, att jag under nästa 
år ska träffa fyra stora före-
tag som är intresserade av 
att etablera i Ale. En annan 
sak är att få fl er småföretag 
i denna avlånga kommun att 
sammanföras, att det blir fl er 
affärer inom kommunen. 
Det handlar om att skapa 
nätverkstillfällen, exempel-
vis speeddejting i form av 
visitkortsmässor, avslutar Pia 
Areblad.

JONAS ANDERSSON

Pia Areblad tillträdde rollen som näringslivschef i Ale kommun den 18 augusti.

PIA AREBLAD

Ålder: 48.
Bor: Göteborg.
Familj: Man och två barn, en 
dotter på 23 år och en son 
på 17.
Intressen: Yoga, segling, 
resor, arrangera fester.
Motto i livet: ”Allt är möjligt”.

– Allt är möjligt för Pia Areblad 

Näringslivschef
full av energi

FEM SNABBA

Svampplockning – Gymmet
Skaldjur – Grillat
Bil – Pendeltåg
Alperna – Sandstranden
Let´s Dance – På spåret
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JACK&JONES DAGAR

KÖP 1 PAR 
JEANS…

GÄLLER ENDAST JACK & JONES

…FÅ T-SHIRT
PÅ KÖPET!

ALLA JACKOR
RABATT
100 – 300 KR

HERR & DAM

JACKDAGAR

ÄLVÄNGEN  0303-74 60 12 

PÅ TRÖJOR OCH SWEATSHIRTS 
FRÅN
OCH

100 KR RABATT

MR  JohanssonsRESTAURANG

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

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

 

facebook.com/titbitsmyway

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

Lösgodis 390
kr/hg 

Vår leverantör, tyska Optovision, 
tillverkar kanske världens 
bästa glasögonglas.

Kompletta 
Progressiva Glasögon

Kompletta 
Enkelslipade Glasögon

Från 

     1.990:-

Från 

     990:-

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1

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



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

NYKOKTA HAVSKRÄFTOR

109:-
/KG

FÄRSK LAXFILÉ

69/KG
90

Max 1 sida/kund

/KG2990
50/50

BLANDFÄRS

Max 2 paket/kund

Begränsat parti
Max 1st/kund

FRYST
OXFILÉ

139:-/KG

FÄRSK 
FLÄSKFILÉ

3990
/KG

Max 2st/kund

FRÅN DELIKATESSEN
GRILLADE  

KAMBEN

790
/HG

VÅR EGEN 
POTATISSALLAD

49990
/HG

TEXMEX-

SKINKA

:-/KG

10:-/ST

180G 
SKAGENRÖRA

Max 2st/kund

400G
KROSSADE  
TOMATER

400G X-TRA
CHAMPINJONER

MAJS 400G

1 :-
/ST

Max 2 st/kund

1:-
/ST

Max 2 st/kund

TOALETTPAPPER 8-PACK
HUSHÅLLSPAPPER 4-PACK

KYCKLINGFILÉER JENSENS
PULLED PORK

ORKIDE 
2-STÄNGLAD

5990
/ST3990

/ST
9059/KG99

5 FÖR

:-

1:-
/PAKET

Max 2 st/kund
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/HG

VÅR EGEN 
POTATISSALLAD

49990
/HG

TEXMEX-

SKINKA
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180G 
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400G
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400G X-TRA
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MAJS 400G
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Max 2 st/kund

1:-
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Max 2 st/kund
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HUSHÅLLSPAPPER 4-PACK
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PULLED PORK

ORKIDE 
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5990
/ST3990

/ST
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:-
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KAFFEBRÖD
BULLAR/WIENERBRÖD

BLANDA SOM DU VILL!

990
/KG

SATSUMAS

OST 
 FRÅN ARLA

90
/KG

Max 2st/kund
59

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

9049/ST

ALLA

SURDEGSBRÖD

:-19/ST

  HALLON/ 

MARÄNGTÅRTA

6 BITAR

:-10
3 FÖR

FÄRSK
RYGGBIFF/ 

ENTRECOTE

/KG129:- 15:-/ST

POTATIS  
5 KG I SÄCK

1 ÅR I ÄLVÄNGEN
TORSDAG 23/10
Tipspromenad för alla barn. 
Klings glass bjuder på dinétårta
med kaffe. Germont bjuder på 
desserostar.

FREDAG 24/10
KL 14.00 bjuder vi på  kanske Sveriges 
längsta tårta. Ansiktsmålning för alla barn. 
Rydbergs chark bjuder på 
smakprover. Fjällbrynt bjuder 
på ost med vårt egna bröd 
till. Lejonet och björnen 
bjuder på glass.
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Niclas Hylander, Peter Eriksson, Sandra Andersson,
Lars-Erik Eriksson , Daniel Eriksson, Marie Engström, Danijela Todorovic

Välkommen att kontakta oss!
Alebutiken, Ale Torg , -  .

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 499 kvm.
EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Tornvägen 5. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 127 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 165 000 kr/bud. TOMT 1 441
kvm. EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Talliden 11. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 5 rok, 114 + 60 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 685 000 kr/bud. TOMT 970 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Skyttelvägen 12. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 7 rok, 145 + 45 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 234 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Svalörtsvägen 27. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 113 + 8 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 5 714
kr/månad. EP 100 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutsvägen 13. ALE Sandra Andersson 0303-21 10 36.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 173 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Kyrkbacken 12. ALE
Peter Eriksson 0303-211048.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 127+15 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 3 296
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bryggarebacken 15. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 6 rok, 110 + 110 kvm
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TOMT 923 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Stinsvägen
30. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALVHEM 6 rok, 145 + 10 kvm
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Ett par föreställningar har arrangören tvingats ställa in, 

men till de fyra avslutande 
föreställningarna har biljett-
försäljningen tagit fart.

– Den här pjäsen är väl 
värd ett besök. Det är inget 
drama av Shakespeare utan 
snarare en komedi. Det är 
en väldigt rolig teater att 
spela och åskådarna bjuds på 

många skratt, säger Rebecka 
Konradsson.

Regissör är Åza Rydberg 
och om man ska tro Rebecka 
Konradsson har hon lyckats 
väldigt väl med sitt uppdrag.

– Verkligen! Bra teater 
och bra regi.

Biljetter till ”En mid-

sommarnattsdröm” fi nns 
att köpa på biblioteket i 
Nödinge, Allans i Älvängen 
eller på Café Molin i Skepp-
landa. Missa inte chansen att 
se världshistoriska verk av 
lokala förmågor.

JONAS ANDERSSON

Sista chansen att se Teater-
vindens ”En midsommarnatts-
dröm” i Ale Kulturrum är tors-
dag-söndag den här veckan.

Fyra chanser kvar att se ”En midsommarnattsdröm”

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 15 oktober
Rattfylleri
På Alingsåsvägen i Alafors 
kontrolleras en person-
bilsförare som medtas för 
provtagning. Mannen, som 
är född 1972 och hemma-
hörande i Nol, misstänks för 
drograttfylleri, narkotika-
brott samt brott mot vapen-
lagen. 

Mopedinsats i Ale. 27 
fordon kontrolleras. Två 
olovliga körningar samt en 
drograttfylla rapporteras.

Fredag 17 oktober
Trafi kolycka
I höjd med Q-Star-macken 
i Lilla Edet är det en äldre 
man på cykel som blir 
påkörd av en mindre lastbil. 
Mannen flygs med ambu-
lanshelikopter till Sahlgren-
ska sjukhuset med allvarliga 
skador.

På länsväg 1996 Prässebo 
kör en personbil i diket. 
Föraren är en man i 60-års-
åldern. Han medtas för prov-
tagning misstänkt för rattfyl-
leri. Inga personskador. Bilen 
bärgas.

Söndag 19 oktober
Skadegörelse
Ett gäng killar i 15-20-års-
åldern kastar en pappers-
korg så att skyltfönstret till 
Synoptik i Älvängen krossas.

Bostadsinbrott på Nytorp-
svägen i Älvängen. Oklart 
vad som tillgripits.

På E45 i Alvhem befinner 
sig två älgar på fel sida om 
viltstängslet. Flera polisbi-
lar och jägare till platsen. 
Varken jägare eller polis 
hittar några älgar på angiven 
plats.

Måndag 20 oktober
Inbrott
Inbrott rapporteras från 
Bohusskolan. Flera gitarrer 
och hörlurar tillgrips.

NÖDINGE. Nu är sista chansen att se ”En midsom-
marnattsdröm”.

Teatervinden bjuder in till de fyra sista föreställ-
ningarna i Ale Kulturrum torsdag-söndag.

– Vi hoppas på en bra avslutning med mycket 
publik, säger Rebecka Konradsson, en av skådespe-
larna.

Nu har Sandra Frånlund  
börjat hos oss. Välkomna!

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15  VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV  0303-106 19  JEANETTEOCO.SE

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9–18,  Lördag 10-14

Köp en Subaru

och var med i

utlottningen av en

i vinter med oss!
4x4 KÖRSKOLA

En ny jaktkompis?
En trygg vän i alla väder...

Från 254.900:-

I samarbete 
med JG-JaktKöp en ny Subaru av oss, få 5000:-  i presentkort i friluftsbutiken JG-Jakt!

ÄVENTYRSBILEN!

Vi har öppet!
Mån kl 14.00-18.00
Tis kl 12.00-18.00
Tor kl 12.00-18.00
Lör kl 09.30-13.00
Sön kl 10.00-13.00
Inlämning alla dagar!BYGGMÄSTAREGATAN VID LEKIA

PÅ HELA
SORTIMENTET

Gäller  
25/10–2/11

REA Huset bågnar!!1
Hjälp oss att tömma

P.s Vi söker volentärer Info: Tel. 0303-121 21, 070-208 76 34 / ikk2hand.se

2014

CASHBACK
HÖSTKAMPANJ

UNDER PERIODEN 
15 SEPTEMBER – 31 OKTOBER 2014

NÄR DU KÖPER EN PENTAX KAMERA

GER VI UPP TILL 
1000:- TILLBAKA

Nytorget 1 Kungälv  |  mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14  |  www.bomansfoto.se

f t

2014

CASHBACK
HÖSTKAMPANJ

PASSA PÅ!
ERBJUDANDET GÄLLER TILL 31 OKTOBER
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Fyra chanser kvar att se ”En midsommarnattsdröm”

POLIS
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På Alingsåsvägen i Alafors 
kontrolleras en person-
bilsförare som medtas för 
provtagning. Mannen, som 
är född 1972 och hemma-
hörande i Nol, misstänks för 
drograttfylleri, narkotika-
brott samt brott mot vapen-
lagen. 

Mopedinsats i Ale. 27 
fordon kontrolleras. Två 
olovliga körningar samt en 
drograttfylla rapporteras.

Fredag 17 oktober
Trafi kolycka
I höjd med Q-Star-macken 
i Lilla Edet är det en äldre 
man på cykel som blir 
påkörd av en mindre lastbil. 
Mannen flygs med ambu-
lanshelikopter till Sahlgren-
ska sjukhuset med allvarliga 
skador.

På länsväg 1996 Prässebo 
kör en personbil i diket. 
Föraren är en man i 60-års-
åldern. Han medtas för prov-
tagning misstänkt för rattfyl-
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svägen i Älvängen. Oklart 
vad som tillgripits.

På E45 i Alvhem befinner 
sig två älgar på fel sida om 
viltstängslet. Flera polisbi-
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SKEPPLANDA. Thomas 
Ravellis målvaktsställ 
från bronsmatchen i VM 
1994 är till salu.

Det går att buda på 
kläderna fram till den 
30 november.

Utgångspriset är 10 
000 kronor och peng-
arna som försäljningen 
genererar ska skänkas 
till välgörande ändamål.

Det har gått drygt 20 år se-
dan som vi upplevde den ma-
kalösa sommaren när Sveri-
ges fotbollslandslag bärgade 
sitt VM-brons i USA. En av 
bronshjältarna var målvak-
ten Thomas Ravelli, som 
blev något av ett nationalhel-
gon då han iklädde sig rollen 
som matchhjälte i kvartsfi na-
len mot Rumänien och sedan 
höll nollan mot Bulgarien i 
matchen om tredje pris.

– Bronsmatchen mot Bul-
garien spelades den 16 juli 
1994 inför 91 500 åskådare 
på Rose Bowl, Pasadena. Det 
är Ravellis mundering från 
just den matchen som nu 
fi nns till försäljning, förkla-
rar Tomas Johansson från 
Skepplanda.

Tomas Johansson är en 
trogen Blåvittsupporter, har 
följt laget i vått och torrt från 

det att han var liten och bod-
de i Göteborg.

– På 90-talet hängde jag 
mycket på Kamratgården 
och lärde känna spelarna. Jag 
var med på IFK:s guldfester 
1994, -95 och -96, berättar 
Tomas.

– Det var Thomas Ravelli 
som gav mig målvaktsmun-
deringen, som dessutom är 
signerad, i samband med en 
träning. Jag har haft stäl-
let hängandes hemma, men 
tyckte att det kunde vara en 

bra grej att låta sälja det för 
den goda sakens skull.

Ravellis målvaktskläder 
med tröja, byxa och strum-
por kommer nu att ramas in 
i plexiglas och sedan hängas 
upp på Molins Café i Skepp-
landa.

– Hit är man välkommen 
för att buda på målvaktsstäl-
let. Sista dagen att lämna sitt 
anbud är den 30 november. 
Utgångspriset är 10 000 kro-
nor, säger Jonas Molin äga-
re till Café Molin.

Idén att involvera Café 
Molin i försäljningen fi ck 
Tomas Johansson i samband 
med Julklappshjälpen i fjol, 
som blev en succé.

– Då skänkte jag bandy- 
och hockeyklubbor. För-
hoppningsvis kan Thomas 
Ravellis klassiska matchställ 
väcka en viss nyfi kenhet och 

intresse bland folk.
Vid en eventuell för-

säljning, vart skänker du 
pengarna?

– Det har jag inte riktigt 

bestämt ännu, men det ska 
i alla fall vara något med en 
lokal förankring, avslutar 
Tomas Johansson.

JONAS ANDERSSON

Thomas Ravellis målvaktsmundering från bronsmatchen i Fotbolls-VM 1994 finns nu till försäljning på Café Molin i Skepplanda. Ut-
gångspriset ligger på 10 000 kronor och vid en eventuell försäljning kommer pengarna att gå till välgörande ändamål. Till vänster 
Jonas Molin och Tomas Johansson.

Ravellis målvaktsdräkt till salu
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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

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

– Pengarna till
välgörande ändamål

Sista dagen 
att lämna sitt 
anbud är den 
30 november. 

Utgångspriset är 
10 000 kronor.
JONAS MOLIN
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SKEPPLANDA. Thomas 
Ravellis målvaktsställ 
från bronsmatchen i VM 
1994 är till salu.

Det går att buda på 
kläderna fram till den 
30 november.

Utgångspriset är 10 
000 kronor och peng-
arna som försäljningen 
genererar ska skänkas 
till välgörande ändamål.

Det har gått drygt 20 år se-
dan som vi upplevde den ma-
kalösa sommaren när Sveri-
ges fotbollslandslag bärgade 
sitt VM-brons i USA. En av 
bronshjältarna var målvak-
ten Thomas Ravelli, som 
blev något av ett nationalhel-
gon då han iklädde sig rollen 
som matchhjälte i kvartsfi na-
len mot Rumänien och sedan 
höll nollan mot Bulgarien i 
matchen om tredje pris.

– Bronsmatchen mot Bul-
garien spelades den 16 juli 
1994 inför 91 500 åskådare 
på Rose Bowl, Pasadena. Det 
är Ravellis mundering från 
just den matchen som nu 
fi nns till försäljning, förkla-
rar Tomas Johansson från 
Skepplanda.

Tomas Johansson är en 
trogen Blåvittsupporter, har 
följt laget i vått och torrt från 

det att han var liten och bod-
de i Göteborg.

– På 90-talet hängde jag 
mycket på Kamratgården 
och lärde känna spelarna. Jag 
var med på IFK:s guldfester 
1994, -95 och -96, berättar 
Tomas.

– Det var Thomas Ravelli 
som gav mig målvaktsmun-
deringen, som dessutom är 
signerad, i samband med en 
träning. Jag har haft stäl-
let hängandes hemma, men 
tyckte att det kunde vara en 

bra grej att låta sälja det för 
den goda sakens skull.

Ravellis målvaktskläder 
med tröja, byxa och strum-
por kommer nu att ramas in 
i plexiglas och sedan hängas 
upp på Molins Café i Skepp-
landa.

– Hit är man välkommen 
för att buda på målvaktsstäl-
let. Sista dagen att lämna sitt 
anbud är den 30 november. 
Utgångspriset är 10 000 kro-
nor, säger Jonas Molin äga-
re till Café Molin.

Idén att involvera Café 
Molin i försäljningen fi ck 
Tomas Johansson i samband 
med Julklappshjälpen i fjol, 
som blev en succé.

– Då skänkte jag bandy- 
och hockeyklubbor. För-
hoppningsvis kan Thomas 
Ravellis klassiska matchställ 
väcka en viss nyfi kenhet och 

intresse bland folk.
Vid en eventuell för-

säljning, vart skänker du 
pengarna?

– Det har jag inte riktigt 

bestämt ännu, men det ska 
i alla fall vara något med en 
lokal förankring, avslutar 
Tomas Johansson.

JONAS ANDERSSON

Thomas Ravellis målvaktsmundering från bronsmatchen i Fotbolls-VM 1994 finns nu till försäljning på Café Molin i Skepplanda. Ut-
gångspriset ligger på 10 000 kronor och vid en eventuell försäljning kommer pengarna att gå till välgörande ändamål. Till vänster 
Jonas Molin och Tomas Johansson.

Ravellis målvaktsdräkt till salu
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Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

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

– Pengarna till
välgörande ändamål

Sista dagen 
att lämna sitt 
anbud är den 
30 november. 

Utgångspriset är 
10 000 kronor.
JONAS MOLIN
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Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB 
KAMPANJ!

Tel förs: 0303-62 090
Öppet: mån-fre 9-18, lör 10-15
www.bilab.se

Transporter Skåp 2,0 TDI 102 hk inkl. Cargopaket
Utrustad med bl.a. AC, parkeringsvärmare, dragkrok, 

NU: 214.900:– exkl moms (ord. pris 240.900:–) eller 2.490:–/mån*

Volkswagen Transporter. 
Det prisvärda originalet.

Bränsleförbrukning Transporter skåp vid blandad körning från 7,2l/100 km, 190 g CO2/km. *Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar så 
långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15
www.karebybil.se

Mitsubishi köper man hos

Tjeckernas bästsäljare 
Skoda Octavia kommer 
nu i ny kostym redo att 
ta sig an kuperade land-
skap och lerig terräng. 

Fyrhjulsdriften från 
Haldex gör nya Octavia 
Scout till en riktig skog-
smulle och karossens 
oömma utseende kantas 
av robusta stötfångare, 
skyddslister och plastin-
klädda hjulhus. 

Vi är likt scouterna 
redo för en ordentlig 
provkörning i tyska 
Hamburg.

Skoda Octavia Combi har 
vunnit en rad prestigefulla 
utmärkelser och nu kommer 
familjefavoriten i en tuffa-
re förpackning med högre 
markfrigång. Jämför vi kom-
bin med Scouten så har mark-
frigången höjts med 3,3 cen-
timeter och mäter nu 17,1. 
Det är inte speciellt mycket, 
men räcker faktiskt till.

Nya Scout är i botten en 
Octavia Combi men har be-
gåvats med ett lite ruffare ut-
seende. Profilen känns verk-
ligen muskulös med robusta 
stötfångare och svarta plastin-
klädda hjulhus, trösklar och 

skyddslister. Kontrasterande 
till det svarta är takrailsen och 
backspegelkåporna som har 
aluminiumlook. 

Inredningen är i stort sett 
densamma som i Octavia 
bortsett från ett Scout-em-
blem i nederkant av ratten 
och på växelspaksknoppen. 
Utrymmena är riktigt gene-
rösa och här kan du lasta hela 
610 liter bagage eller 1 740 
som mest om du väljer att fäl-
la baksätet. 

Tjeckernas fiffiga prylar 
i form av den dubbelsidiga 
bagagerumsmattan, varnings-
väst under förarsätet, skräp-
korg i passagerardörren och 
isskrapan i tanklocket får man 
även till nya Scout. Dessutom 
finns säkerhetssystem som 
automatisk broms, varning 
vid körfältsbyte, trötthetsvar-
nare och adaptiv farthållare 
med avståndshållare till fram-
förvarande bil.

Säker framkomlighet
Tre motoralternativ kommer 
att finnas till kundernas för-
fogande, alla turboladdade 
fyror med start/stopp-teknik. 
De två dieslarna är på 150 
(258 900:-) respektive 184 
hästkrafter (284 100:-) samt 
en bensinare på 180 hästar 
(264 500:-). Den mindre die-
seln har en sexväxlad manu-
ell låda som standard medan 

den stora oljebrännaren och 
bensinaren har en sexväxlad 
automat. 

Skodan är glädjande nog 
en riktig arbetshäst och får 
nu dra upp till två ton. Driv-
systemet är det senaste från 
svenska Haldex och beräknar 
hela tiden hur kraften mellan 
fram- och bakaxel ska fördelas 

för att få en så optimal driv-
ning som möjligt. 

Annars ligger merparten, 
upp till 90 procent, på fra-
maxeln vilket ger den bräns-
leeffektivaste drivningen och 
dessutom har bilen fått 25 
procent bättre grepp. Skoda 
Octavia Scout är en trevlig 
bekantskap med förstklassiga 

utrymmen för både åkande 
och bagage. Dessutom har bi-
len säker framkomlighet med 
fyrhjulsdrift och därmed blir 
hela begreppet lite som med 
scoutrörelsen. Alltid redo!

Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson

Alltid redo med Scout

SKODA OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI 4X4

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamax-
lar och fyra ventiler per cyl. 
Max effekt: 184 hk mellan 
3 500–4 000 varv/min. Max 
vridmoment: 380 Nm mellan 
1 750-3 250 varv/min.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 6-växlad 
DSG-låda.
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare. Fram: 
McPherson-fjäderben. Bak: 
multilänkaxel. 
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,3 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 268, längd 469, bredd 
181, höjd 153. Tjänstevikt 
1 559. Bränsletank 55 liter.   
Prestanda: Toppfart 219 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 7,8 sek.
Förbrukning/Miljö: 5,1 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 134 g/km. 
Pris: 284 100 kronor. 
Plus: Mycket valuta för peng-
arna, komforten går inte klaga 
på, fyrhjulsdriften och jisses, 
vilka utrymmen.
Minus: Dragpaketet kostar 
7 900 kr extra.

Skoda Octavia Scout 2,0 TDI 4x4.

Nissan Juke.

Ögonbrynslyftaren 
Nissan Juke väcker 
många reaktioner och 
den fräcka designen 
sticker verkligen ut från 
mängden.

Det är fyra år sedan 
japanerna lanserade 
Juke och sedan starten 
har den sålts i över 
430 000 exemplar i 
Europa.
Designen är av typ ”love it or 
hate it” och utseendet kantas 

av en omarbetad front samti-
digt som den svulstiga baken 
fått en ny stötfångare. 

Inuti är det mesta sig likt 
och den motorcykelinspire-
rade inredningen lever kvar, 
men en nyhet är ett öpp-
ningsbart panoramatak som 
du kan kryssa för i tillvals-
listan.

Hitta din stil
Med hjälp av ”Nissan De-
sign Studio” kan du pimpa 
allt ifrån backspeglar, trösk-

lar, ratt, stolar, takvinge och 
fälgar för att sätta din per-
sonliga touch på bilen. Juke 
har fått rejäl kritik för sin 
låga bagagevolym, men nu 
har man fixat till detta och 
crossovern sväljer hela 40 
procent mer bagage, vilket 
resulterar i 345 liter. 

Under huven erbjuds ben-
sinare på 94, 115 respektive 
117 hästkrafter samt dieslar 
på 110 respektive 190. Lite 
senare kommer även Nismo 
RS på 220 hästar och önskas 

fyrhjulsdrift så finns det en-
bart till den största dieseln. 
Nissan Juke känns pigg på 
vägen fast någon körupp-
levelse utöver det vanliga 
bjuds det knappast på. 

Utseendet är tufft och 
möjligheten att knåpa ihop 
sin egna unika bil gör nya 
Nissan Juke extra intressant. 
Priset för den helgalna ja-
panen startar från 151 490 
kronor.

Jenny Nilsson
Staffan Swedenborg 

Designa din egen Nissan Juke
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KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

BOKA DIN 2015 FÖR 
SÄKER LEVERANS 

TILL VÅREN!

Sista söndagen för 
säsongen! Öppet 12-15

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

Vilken bilmodell är po-
pulärast i världen?

Ford hävdar, för andra 
året i rad, att Focus 
innehar hederstiteln 
och förra året såldes 
1 097 618 exemplar av 
den populära bilen.

Tycker du att siffrorna 
är svåra att greppa?

Okej, då kan vi istället 
skriva att det såldes 
drygt två Ford Focus 
i minuten under hela 
2013.

Nu är det dags för 
storsäljaren att få sig 
ett lyft och än en gång 
rullar våra tankar till - 
Aston Martin.   

För att upprätthålla de fina 
försäljningssiffrorna så går 
det minsann inte att ligga på 
latsidan. En bilmodell måste 
hela tiden kännas fräsch och 
därför lanseras nu en rejält 
uppdaterad Ford Focus, 
trots att den tidigare model-
len bara har tre år på nacken.

Från att ha haft en lite 
småknubbig design så har 
nya Ford Focus blivit klas-

sens snygging och det kan 
vi tacka Aston Martin för. 
Grillen är nästan en identisk 
kopia av den brittiska gentle-
mannabilen och man undrar 
ju när en stämningsansökan 
dimper ner i brevlådan hos 
Ford. Strålkastarna sträcker 
sig elegant över framskär-
marna och huven har fått ett 
par stilfulla veck.

Skärmar och dörrar är 
arvegods från gamlingen 
samtidigt som bakpartiet 
känns bekant trots föränd-
rade lysen. Om vi hoppar in 
bakom ratten så upptäcker 
man snabbt att interiören 
förfinats och förbättrats. 
Ratten är helt ny och på den 
uppfräschade mittkonsolen 
finns ett helt nytt infotain-
mentsystem som styrs med 
en åttatums pekskärm.

Systemet går naturligt-
vis att få med navigation 
och röststyrning – fast på 
engelska. Då räcker det att 
säga ”i´m hungry” så visar 
färgskärmen genast vägen 
till närmsta tapassylta, då vi 
befinner oss i Spanien.    

Liten men stor 
Har du minsta beslutsång-

est så är inte motorläsningen 

att leka med. Inledningsvis 
erbjuds fem bensinare i ef-
fektspannet 100 till 250 häst-
krafter och fyra turbodieslar 
från 95 till 180.  Vi har kon-
centrerat oss på den trecylin-
driga 1-litersbensinaren som 
finns med antingen 100 eller 
125 hästkrafter. 

Det här är ”kioskvältar-
motorn” i gänget och trots 
det lilla formatet så räcker 
maskinen faktiskt till under 
provkörningen i spanska 
Malaga. Ford har även job-
bat flitigt på chassisidan med 
nya stötdämpare och vassare 
styrning, vilket gör susen för 
köregenskaperna. 

Dessutom är säkerhetssys-
temen många och effektiva 
– bland annat finns ”automa-
tisk nödbroms” som fung-
erar i alla hastigheter. Sys-
temet använder sig av radar 
och om föraren inte reagerar 
inför ett hinder eller fara så 
tar bilen över kommandot 
och bromsar. Prislappen 
börjar från 163 400 kronor 
och det är riktigt prisvärt. 
Speciellt för dig som g(r)illar 
Aston Martin!

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf

Efter fjorton timmar på 
ett flygplan tvärs över 
Atlanten så sitter vi 
bakom ratten på lyxhy-
briden Lexus NX 300h.

Vi kör längs First 
Avenue i den amerikan-
ska staden Seattle och 
trafikrytmen är behag-
ligt sansad.

Designen är makalös 
snygg och komforten på 
topp.

Ändå börjar prislap-
pen på rimliga 361 700 
kronor så frågan är hur 
mycket lyx man får för 
pengarna?

Vi är i staterna för att 
ta reda på svaret. 

Lexus vill in i matchen med 
de tyska konkurrenterna och 
om allt går enligt planerna så 
ska nya NX stå för en tredje-
del av japanernas försäljning. 
Men det är lite i grevens tid 
man ger sig in i kampen om 
suvkunderna - men japa-
nerna gör det i alla fall med 
bravur.

Lexus NX bjuder på skar-
pa veck och vågad design. 
Den maffiga spindelgrillen 
får alla att haja till och in-
under strålkastarna finns en 
ljusslinga med hela 39 lys-
dioders. För att ytterligare 
höja SUV-känslan så har 
NX svarta hjulhuskanter och 

FORD FOCUS 1,0 ECOBOOST TITANIUM 5-D

Motor: 3-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 125 hk 
vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 170 Nm vid 1 
400 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell. 
Fjädring: Fram: McPher-
son-fjäderben. Bak: Multil-
änkaxel.
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
11 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/

sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 265, längd 436, bredd 
182, höjd 148. Tjänstevikt 1 
402. Bränsletank 55 liter.   
Prestanda: Toppfart 193 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 11 sek.
Förbrukning/Miljö: 4,9 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 114 g/km.
Pris: 195 400 kronor.  
Plus: Elegant och snyggt ut-
seende, avancerad säkerhets-
teknik. vassa köregenskaper.
Minus: Snåla garantier.

Snyggast i Seattle
dubbelfärgade backspeg-
lar. Den sluttande taklinjen 
övergår till sist i en liten bak-
vinge och nedanför sticker 
ljusramperna ut en bit från 
karossen. Men bilen har inte 
bara utseendet – även inred-
ningen är läcker. 

Varje detalj känns ge-
nomtänkt och en snabbtitt 
på mugghållarna räcker för 
att övertyga oss. Botten har 
nämligen begåvats med ett 
greppvänligt gummi som 
gör att man inte behöver ta 
båda händerna från ratten 
för att skruva loss korken. 
Strax bredvid finns även en 
liten platta och här kommer 
en riktig nyhet – induktiv 
laddning. Genom att lägga 
mobilen på den lilla plattan 
så laddas den automatiskt, 
helt utan sladd. Tyvärr är 
det bara Nokia och Samsung 
som stödjer finessen. Än så 

länge…
Under huven arbetar en 

bensinfyra på 155 hästkraf-
ter och maskinen kamperar 
ihop med två elmotorer – en 
främre på 143 hästar och 
en bakre på 68. Tja, om du 
är ute efter fyrhjulsdrift vill 
säga. Nöjer du dig med en-
bart framhjulsdrift så utgår 
den bakre elmotorn och du 
sparar 12 000 spänn. Köre-
genskaperna är riktigt bra 
och det är lätt att få lite för 
tung högerfot. 

Men vi försöker sansa oss 
under provturen i Seattle - 
man vet ju aldrig vad som 
ligger i medtrafikanternas 
handskfack. Så det känns 
tryggt att vår Lexus NX är 
utrustad med ett digert sä-
kerhetspaket som inklude-
rar adaptiv farthållare med 
autobroms, körfältsassistans, 
döda-vinkel-varnare och 

dessutom ett varningssystem 
för bakomvarande objekt vid 
backning. 

Tänk dock på att de flesta 
paketen är tillval till instegs-
versionen för 361 700. Vill 

du hellre köpa en fullkletad 
NX så är det bara slå till på 
en Executive. Priset höjs 
visserligen till 536 100 kro-
nor, men det är prisvärt och 
tankarna går till ordspråket 

”veni, vidi, Visa”. 
Jag kom, jag såg och jag 

handlade!

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf

Lexus NX 300h AWD.

Ford Focus 1,0 EcoBoost Titanium 5-d.

Populärast i bilvärlden



cirka 5 000 kronor, förklarar 
Clas.

Vilka är det som flyttar 
till Lödöse?

– Företrädelsevis folk från 
Göteborg, men vi har också 
fått en helt ny kundgrupp 
från Ale. Tidigare var det nå-
gon enstaka Alebo som kom 
på en visning i Lilla Edets 
kommun, nu är situationen 
en helt annan, berättar Nic-
las Grönvall.

Vad är det som gör 
Ekeberg så attraktivt?

– Bra kommunikationer, 
vi har nya E45 och pendel-
tågsstationen bara ett sten-

kast härifrån. Närheten till 
naturen uppskattas också, 
säger Niclas Grönvall.

– Vi är oerhört glada över 
att gång- och cykelvägen till 
stationen är färdig, men vi 

hoppas också att kommu-
nen står fast vid sitt löfte och 
iordningställer en lekplats i 
området, inflikar Clas Carls-
son.

Söndagens visning är öp-

pen för alla. Såväl Niclas 
Grönvall som Clas Carlsson 
kommer att finnas på plats 
för att svara på frågor.

JONAS ANDERSSON
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LILLA EDET. Center-
partiet, Moderaterna, 
Miljöpartiet och Kristde-
mokraterna har forme-
rat sina styrkor för den 
kommande mandatpe-
rioden.

Julia Färjhage (C) ef-
terträder Peder Engdahl 
(M) i rollen som opposi-
tionsråd.

– Vi ska driva en aktiv 
och granskande opposi-
tionspolitik, visa på ett 
alternativ för kommun-
invånarna, säger Färjha-
ge till lokaltidningen.

Vid en pressträff i förra veck-
an presenterade oppositions-
partierna sin laguppställning 
inför den mandatperiod som 
nu väntar. Kristdemokrater-
na ingår fortfarande i samar-
betet trots att de inte längre 
har något mandat i fullmäk-
tige.

– I en tid som denna är det 
viktigt att visa på alternativen 
och skillnaderna i politiken. 
Vi kommer vara en aktiv och 
granskande opposition med 
siktet inställt på maktskifte 
2018. Nu har vi en tid fram-
för oss där vi kan fördjupa 
och förbättra vår politik för 

en långsiktigt hållbar utveck-
ling i Lilla Edet. Jag ser fram 
emot att sätta igång med det 
arbetet, säger Julia Färjhage, 
tillträdande oppositionsråd i 
Lilla Edet. 

Var det självklart att 
Centerpartiet skulle 
tilldelas kommunalråds-
posten?

– Det har skett förhand-
lingar mellan partierna bak-
om lykta dörrar. Självklart 
hade valresultatet betydelse, 
säger Peder Engdahl.

Revanschsugna
Företrädarna för de fyra 
oppositionspartierna visar 
upp en enad front och är 
revanschsugna efter årets 
valresultat som gav Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Folkpartiet förnyat för-
troende i majoritet.

– Vi är en homogen grupp 
även om vi har olika åsikter 
i vissa frågor. Däremot är vi 
överens om budgeten och ef-
ter sommaren presenterade 
vi en gemensam skolvision 
som vi tänker jobba vidare 
med, förklarar Peder Eng-
dahl.

Det finns tre områden 
som oppositionen väljer att 
fokusera sitt arbete på under 
de kommande fyra åren; sko-

lan, miljön och att utveckla 
Lilla Edets kommun.

– Skolan måste bli bätt-
re, det är en den springan-
de punkten. När vi pratar 
miljö så handlar det om att 
ta ansvar samtidigt som det 
stärker kommunens konkur-
renskraft. Med utveckling 
då menar vi hela Lilla Edets 
kommun, bland annat här i 

Lödöse där vi står nu, säger 
Julia Färjhage.

Oppositionen passar ock-
så på att ge en känga till nu-
varande majoritet, som de 
hävdar inte tar ansvar för 
den ekonomiska situationen.

– Det ekonomiska läget 
är väldigt bekymmersamt. 
Det kan bli tal om tvångs-
förvaltning om det fortsät-

ter på samma sätt som nu. 
Räddningen hittills har varit 
AFA-pengarna, men det har 
inte inneburit att vi har fått 
en högre kvalitet, säger Pe-
der Engdahl.

– Vi måste lyfta på varje 
sten och hitta nya lösningar.

Var det aldrig aktuellt 
att försöka få med Folk-
partiet i ert samarbete?

– I valrörelsen fördes sam-
tal med Folkpartiet, men när 
valresultatet blev känt så be-
stämde de sig ganska snabbt 
att fortsätta sitt samarbete 
med S och V, avslutar Julia 
Färjhage.

JONAS ANDERSSON

OPPOSITIONEN

Följande personer antar rollen som vice ordförande i:
Kommunstyrelsen – Julia Färjhage (C)
Kommunfullmäktige – Camilla Olofsson (M)
Utbildningsnämnden – Michael Grönlund (M)
Omsorgsnämnden – Tommy Nilzén (MP)
Individnämnden – Paulina Svenungsson (C)
Samhällsbyggnadsnämnden – Zara Blidevik (M)
Miljö- och byggnämnden – Peder Engdahl (M)
Kultur- och fritidsnämnden – Carina Andersson (C)

Några av oppositionens företrädare den kommande mandatperioden. Från vänster: Tommy Nilzén (MP), Peder Engdahl (M), Julia 
Färjhage (C), Michael Grönlund (M), Paulina Svenungsson (C) och Carina Andersson (C).

Siktar på maktskifte om fyra år
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LÖDÖSE. Husen ploppar 
upp ett efter ett.

Ekeberg växer sakta 
men säkert.

Snickar Carlssons äga-
re Clas Carlsson är utan 
konkurrens den mest 
framgångsrika entre-
prenören i området.

Nu till helgen arrangerar 
Snickar Carlsson tillsam-
mans med Fastighetsbyrån 
en visningshelg på Ekeberg. 
Det finns ett färdigbyggt hus 
som intresserade köpare kan 
kika runt i.

– Det är betydligt svå-
rare att sälja ett hus på rit-
ning. Framgångsreceptet för 
Snickar Carlsson har varit 
man har kunnat visa inflytt-
ningsklara bostäder i dess 
rätta miljö, säger fastighets-

mäklare Niclas Grönvall.
Hittills har Snickar Carls-

son uppfört elva arkitektrita-
de lösvirkeshus och planerar 
för ytterligare fyra under 
2015.

– Vi kan erbjuda ett mo-
dernt och tillika bekvämt bo-
ende med en förhållandevis 
liten trädgård att hålla ord-
ning på. Det tilltalar små-
barnsfamiljer likväl som den 
äldre generationen, förklarar 
Clas Carlsson.

Det hus som exponeras på 
söndag har en bostadsyta på 
97 kvadratmeter med ett till-
hörande uterum på 17 kvm, 
isolerat och med golvvärme. 
Carport ingår också.

– Prisbilden är fortfaran-
de vettig om du jämför med 
Göteborg med omnejd. Du 
får ett bekymmerslöst boen-
de till en månadskostnad av 

– Modernt boende till vettig prisbild
Ekeberg fortsätter växa

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

LILLA EDET. Avfallsverk-
samheten kommer från och 
med den 1 november att 
övergå i kommunal regi.

Personalen på återvin-
ningscentralen, chauffö-
rerna och kundtjänst lyder 
fortsättningsvis direkt un-
der Lilla Edets kommun.

– Vissa rutiner ses över 
för att ytterligare förbättra 
servicen, i övrigt kommer 
kommuninvånarna inte 

märka av övergången, säger 
Linda Holmer, teknisk ad-
ministratör på Lilla Edets 
kommun.

Sedan Samhällsbygg-
nadsnämnden fattade beslut 
om att driva avfallsverksam-
heten i egen regi har för-
valtningen arbetat med att 
rigga organisationen inför 
övertagandet.

– Vi har bland annat an-
ställt två chaufförer som ska 

köra de nya blå sopbilarna, 
förklarar Linda Holmer.

Lördagen den 8 novem-
ber håller återvinningscen-
tralen i Göta öppet hus. 
Kommuninvånarna ges då 
möjlighet att träffa dem 
som jobbar med avfallsverk-
samheten.

– Vad det gäller återvin-
ningscentralen finns ett för-
slag från nämnden till full-
mäktige att besluta om sex 

fria besök per år för samt-
liga hushåll. Som fallet är 
nu så har villaägare sex fria 
besök och lägenhetsinneha-
vare bara två, säger Linda 
Holmer.

Noterbart i övrigt är att 
Lilla Edets kommun från 
den 1 november debiterar 
för vatten och avlopp samt 
för avvikande tjänster vilka 
vissa av dem tidigare varit 
gratis.   JONAS ANDERSSON

Avfallsverksamheten övergår i kommunal regi

 Byggherre Clas Carlsson och mäklare Niclas Grönvall framför det hus som kommer att visas i  
 Ekeberg på söndag. Snickar Carlsson har hittills uppfört elva hus i området och planerar för  
 ytterligare fyra under nästa år. 

JULMARKNAD
Västerlanda Bygdegård

Lördag 22 november 11-15

Hantverk • Tunnbrödsbakning
Lotterier • Kaffe med hembakat

Glögg o pepparkakor
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LÖDÖSE. En före detta 
butikslokal som får nytt 
liv.

Fredagen den 14 no-
vember öppnar Direk-
ten.

– Vi ska ha ett brett 
serviceutbud och 
förhoppningsvis bli en 
uppskattad mötesplats 
för ortsbefolkningen, 
säger ägaren Magdalena 
Trönnberg.

När den tidigare ägaren till 
servicebutiken vid Statoil 
tvingades klappa igen köpte 
paret Trönnberg konkursboet. 
Tanken var först att hyra ut 
lokalen för verksamhet, men 
ganska snart kom Magdalena 
på andra tankar.

– De vi träffade hade inga 
hållbara affärsidéer. Jag tänkte 
att det är lika bra att göra slag 
i saken på egen hand.

Direkten är en organisation 
för fria handlare som agerar 
tillsammans i en kedja. Idag 
fi nns närmare 200 Direkten-

butiker över hela Sverige. Var-
je butiksägare skräddarsyr sitt 
sortiment efter sitt geografi ska 
läge.

– Vi tänker brett och vill 
fylla de luckor av service och 
tjänster som saknas i Lödöse. 
När 45:an passerade precis ut-
anför knuten fanns en helt an-
nan genomströmning av folk. 
Det gäller att anpassa sorti-
mentet efter hur verkligen ser 
ut i dagens läge.

Några livsmedel blir det 
inte tal om, däremot kommer 
Direkten att erbjuda hemgjor-
da mackor, korv, kaffe och så 
vidare.

– Vi har skapat en mysig fi -

kahörna där det ska upp en tv, 
berättar Magdalena.

Dricka, lösgodis, lågpris-
tobak och kvällstidningar blir 
ett självklart inslag. Verksam-
heten kompletteras dessutom 
med solarium, uthyrning av 
släp- och hästkärror samt att 
man blir ombud för DHL och 
Schenker.

– Vi har målat om huset 
och renoverat butiksdelen. 
Inredningen går i Direktens 
profi l, förklarar Magdalena 
Trönnberg.

Direkten kommer att vara 
öppen veckans alla dagar 
och just nu håller Magdalena 
Trönnberg på att rekrytera 

personal.
– Personal väljer vi efter hur 

trevliga de är. På en liten ort är 
det extra viktigt att bemötan-
det är hundraprocentigt.

Pizzerian blir kvar i fast-
igheten och Statoils bensin-
pumpar kommer även fort-
sättningsvis att utgöra en 
dragningskraft tror Magdale-
na Trönnberg.

– Det fi nns en uttalad am-
bition om att man ska hålla 
samma låga drivmedelspris 
som konkurrenterna i närom-
rådet. Det är många bilister 
som åker hit för att tanka och 
det ska vi dra nytta av.

JONAS ANDERSSON

Direkten öppnar i Lödöse

Direkten öppnar i Lödöse fredagen den 14 november. Magdalena Trönnberg hälsar välkommen till 
en invigningshelg med massor av erbjudanden.
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HARDESJÖ BIL
Skade- Lack- & Servicecenter
Göteborgsvägen 56, Älvängen

Lördag 25 oktober hjälper vi dig att skifta till vinterhjul 
för endast 150 kr om du har eller tecknar Volvokort. 
Erbjudandet gäller både på Stendahls Bil i Lilla Edet och 
Stenungsund samt på Hardesjö Bil i Älvängen.

Lördag 25 oktober kl 10-14

PS. Glöm inte nyckeln 

till låsmuttern! 

150krOrd.pris 275:–

VINTERDÄCK FRÅN: 1.295:-
Gäller Continental Ice Contact eller Nokian Hakka 8. 
Dimension (195/65/15) Dubbat.

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. 
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

VI B
JU

DER PÅ FIK
A

VOLVO SERVICE

ORIGINALSERVICE FRÅN
199:-/MÅN.

RENAULT SERVICE

ORIGINALSERVICE FRÅN 
149:-/MÅN.

DAGS FÖR DÄCKBYTE

LILLA EDET. Lena Palm 
fortsätter som kommunchef. 
Kommunstyrelsen beslutade 
i förra veckan att ge henne 
ett nytt förordnade. Den nya 
perioden sträcker sig fram till 
31 december.

Lena Palm började som 
kanslichef 2006. I mars förra 

året tog hon över som kom-
munchef efter Johan Fritz, 
ett uppdrag som nu fortsätter.

– Jag är glad över det fort-
satta förtroendet. Lilla Edets 
kommun är inne i en spän-
nande tillväxtfas. Den nya 
infrastrukturen har gett oss 
ökade möjligheter. Vi står 

inför en stor utmaning då vi 
behöver göra satsningar för 
att utveckla kommunen yt-
terligare, samtidigt som vi 
behöver få en ekonomi i ba-
lans, säger Lena Palm i en 
kommentar på kommunens 
hemsida.

JONAS ANDERSSON

Kommunchef får fortsatt förtroende

LÖDÖSE. Fotvårdstera-
peut Annica Laxman har 
fl yttat in hos Rubb & 
Stubb.

Efter upprepade 
inbrott fi ck hon nog 
och övergav lokalen i 
Älvängen.

– Det känns kanonbra 
här i Lödöse, säger An-
nica till Alekuriren.

I mars 2013 öppnade Annica 
Laxman Älvdalens Fotvårds-
clinic i södra Älvängen. Lo-
kalen, tillhörande Paridons 
Måleri, har emellertid varit 
utsatt för inbrott vid ett fl er-
tal tillfällen.

– Jag ville komma därifrån 
och när det här erbjudandet 
dök upp fanns inget att tveka 
på, säger Annika Laxman.

Lokalen hon huserar i är 
betydligt mindre än tidigare, 
men å andra sidan har till-
gängligheten förbättrats.

– Jag har många kunder 
som kommer från den här 
regionen och de är tacksam-
ma för att de slipper åka så 

långt. Dessutom har jag be-
rikats med arbetskamrater, 
fem glada frisörer som lättar 
upp stämningen, säger An-
nica.

Inackorderingen hos 
Rubb & Stubb har även ge-
nererat en del nya kunder.

– Så är det och då har jag 
bara varit igång i några veck-
or, avslutar Annica Laxman.

JONAS ANDERSSON

Annica Laxman är medicinsk 
fotvårdsterapeut som driver 
Älvdalens Fotvårdsclinic. Nu 
har hon flyttat sin verksam-
het från Älvängen till Rubb & 
Stubb i Lödöse.

Från Älvängen till Lödöse

DRIVE THE CHANGE

stendahlsbil.se / renault.se

VÄLKOMMEN PÅ 
TRANSPORTBILSKVÄLL
ONS 22 OKT  – STENUNGSUND 
TOR 23 OKT – LILLA EDET 
KL 16.00 - 20.00

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

DRAR MINDRE. DRAR IN MER.
NU FINNS NYA RENAULT TRAFIC HOS OSS

FRÅN 0,59 L/MIL
UPP TILL 4,15 M LASTLÄNGD
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LÖDÖSE. En före detta 
butikslokal som får nytt 
liv.

Fredagen den 14 no-
vember öppnar Direk-
ten.

– Vi ska ha ett brett 
serviceutbud och 
förhoppningsvis bli en 
uppskattad mötesplats 
för ortsbefolkningen, 
säger ägaren Magdalena 
Trönnberg.

När den tidigare ägaren till 
servicebutiken vid Statoil 
tvingades klappa igen köpte 
paret Trönnberg konkursboet. 
Tanken var först att hyra ut 
lokalen för verksamhet, men 
ganska snart kom Magdalena 
på andra tankar.

– De vi träffade hade inga 
hållbara affärsidéer. Jag tänkte 
att det är lika bra att göra slag 
i saken på egen hand.

Direkten är en organisation 
för fria handlare som agerar 
tillsammans i en kedja. Idag 
fi nns närmare 200 Direkten-

butiker över hela Sverige. Var-
je butiksägare skräddarsyr sitt 
sortiment efter sitt geografi ska 
läge.

– Vi tänker brett och vill 
fylla de luckor av service och 
tjänster som saknas i Lödöse. 
När 45:an passerade precis ut-
anför knuten fanns en helt an-
nan genomströmning av folk. 
Det gäller att anpassa sorti-
mentet efter hur verkligen ser 
ut i dagens läge.

Några livsmedel blir det 
inte tal om, däremot kommer 
Direkten att erbjuda hemgjor-
da mackor, korv, kaffe och så 
vidare.

– Vi har skapat en mysig fi -

kahörna där det ska upp en tv, 
berättar Magdalena.

Dricka, lösgodis, lågpris-
tobak och kvällstidningar blir 
ett självklart inslag. Verksam-
heten kompletteras dessutom 
med solarium, uthyrning av 
släp- och hästkärror samt att 
man blir ombud för DHL och 
Schenker.

– Vi har målat om huset 
och renoverat butiksdelen. 
Inredningen går i Direktens 
profi l, förklarar Magdalena 
Trönnberg.

Direkten kommer att vara 
öppen veckans alla dagar 
och just nu håller Magdalena 
Trönnberg på att rekrytera 

personal.
– Personal väljer vi efter hur 

trevliga de är. På en liten ort är 
det extra viktigt att bemötan-
det är hundraprocentigt.

Pizzerian blir kvar i fast-
igheten och Statoils bensin-
pumpar kommer även fort-
sättningsvis att utgöra en 
dragningskraft tror Magdale-
na Trönnberg.

– Det fi nns en uttalad am-
bition om att man ska hålla 
samma låga drivmedelspris 
som konkurrenterna i närom-
rådet. Det är många bilister 
som åker hit för att tanka och 
det ska vi dra nytta av.

JONAS ANDERSSON

Direkten öppnar i Lödöse

Direkten öppnar i Lödöse fredagen den 14 november. Magdalena Trönnberg hälsar välkommen till 
en invigningshelg med massor av erbjudanden.
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Göteborgsvägen 56, Älvängen

Lördag 25 oktober hjälper vi dig att skifta till vinterhjul 
för endast 150 kr om du har eller tecknar Volvokort. 
Erbjudandet gäller både på Stendahls Bil i Lilla Edet och 
Stenungsund samt på Hardesjö Bil i Älvängen.

Lördag 25 oktober kl 10-14
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DAGS FÖR DÄCKBYTE

LILLA EDET. Lena Palm 
fortsätter som kommunchef. 
Kommunstyrelsen beslutade 
i förra veckan att ge henne 
ett nytt förordnade. Den nya 
perioden sträcker sig fram till 
31 december.

Lena Palm började som 
kanslichef 2006. I mars förra 

året tog hon över som kom-
munchef efter Johan Fritz, 
ett uppdrag som nu fortsätter.

– Jag är glad över det fort-
satta förtroendet. Lilla Edets 
kommun är inne i en spän-
nande tillväxtfas. Den nya 
infrastrukturen har gett oss 
ökade möjligheter. Vi står 

inför en stor utmaning då vi 
behöver göra satsningar för 
att utveckla kommunen yt-
terligare, samtidigt som vi 
behöver få en ekonomi i ba-
lans, säger Lena Palm i en 
kommentar på kommunens 
hemsida.

JONAS ANDERSSON

Kommunchef får fortsatt förtroende

LÖDÖSE. Fotvårdstera-
peut Annica Laxman har 
fl yttat in hos Rubb & 
Stubb.

Efter upprepade 
inbrott fi ck hon nog 
och övergav lokalen i 
Älvängen.

– Det känns kanonbra 
här i Lödöse, säger An-
nica till Alekuriren.

I mars 2013 öppnade Annica 
Laxman Älvdalens Fotvårds-
clinic i södra Älvängen. Lo-
kalen, tillhörande Paridons 
Måleri, har emellertid varit 
utsatt för inbrott vid ett fl er-
tal tillfällen.

– Jag ville komma därifrån 
och när det här erbjudandet 
dök upp fanns inget att tveka 
på, säger Annika Laxman.

Lokalen hon huserar i är 
betydligt mindre än tidigare, 
men å andra sidan har till-
gängligheten förbättrats.

– Jag har många kunder 
som kommer från den här 
regionen och de är tacksam-
ma för att de slipper åka så 

långt. Dessutom har jag be-
rikats med arbetskamrater, 
fem glada frisörer som lättar 
upp stämningen, säger An-
nica.

Inackorderingen hos 
Rubb & Stubb har även ge-
nererat en del nya kunder.

– Så är det och då har jag 
bara varit igång i några veck-
or, avslutar Annica Laxman.

JONAS ANDERSSON

Annica Laxman är medicinsk 
fotvårdsterapeut som driver 
Älvdalens Fotvårdsclinic. Nu 
har hon flyttat sin verksam-
het från Älvängen till Rubb & 
Stubb i Lödöse.

Från Älvängen till Lödöse

DRIVE THE CHANGE

stendahlsbil.se / renault.se

VÄLKOMMEN PÅ 
TRANSPORTBILSKVÄLL
ONS 22 OKT  – STENUNGSUND 
TOR 23 OKT – LILLA EDET 
KL 16.00 - 20.00

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

DRAR MINDRE. DRAR IN MER.
NU FINNS NYA RENAULT TRAFIC HOS OSS

FRÅN 0,59 L/MIL
UPP TILL 4,15 M LASTLÄNGD

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN OKTOBER 2014

 Lunch på träffpunkten Hägern
Alla dagar, kl. 12.15-13.15.

Träffpunkten Hägern, Käppslängaregatan 4A, Lilla Edet

Luncha tillsammans! På träffpunkten Hägern kan du 

som är över 65 år äta lunch och samtala tillsammans 

med andra. Lunchen kostar 70 kr (du kan också köpa ett 

häfte med 10 kuponger för 670 kr). Kontakta köket på 

Träffpunkten Hägern på 0520-65 98 50, vardagar mellan 

kl. 9-14, så berättar de hur beställning och betalning av 

lunchen går till.

 Aktiviteter på biblioteket i Lilla Edet

Språkcafé - 6 och 20 november, 4 och 18 december kl. 15-16
Öva svenska genom att samtala med andra. Du behöver

inte anmäla dig. Vi bjuder på fi ka. Välkommen!

Bokcirkel - 11 november, 9 december kl. 10-11.

Kom och samtala om de böcker du läst och tipsa

andra om dina favoriter.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

Dags att nominera
KULTURSTIPENDIUM

Är du eller någon/några du känner en 

talang inom det kulturella området och vill 

fortsätta att utvecklas inom området? Sök 

kulturstipendiet. Prissumma: 7 000 kronor.

KULTURPRIS

Vet du någon eller några som har varit 

kommunen till glädje inom det kulturella 

området och har en anknytning till kommu-

nen? Nominera till kulturpriset. 

Prissumma: 3 000 kronor.

UNGDOMSPRIS

Vet du en ungdom som är duktig inom sin 

idrott, har hedrat sin förening på något sätt 

eller gjort något positivt för kommunen? 

Nominera till ungdomspriset. 

Prissumma: 1 000 kronor.

Sök och nominera senast 9 november på

» lillaedet.se/utmarkelser

  Avfallsverksamhet i egen regi
   Avfallsverksamheten kommer från och med 1 november

   2014 att skötas av Lilla Edets kommun. Personalen på

återvinningscentralen, chaufförerna och kundtjänst

kommer bestå av personal från kommunen. 

Kundtjänst 
Har du frågor kring avfall och VA är du

välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

E-post: tekniska@lillaedet.se

Telefon: 0520-65 97 00

Telefontider:

Måndag kl. 9-12 och kl. 13-16

Tisdag - torsdag kl. 9-12

Vi svarar även övrig kontorstid i mån av tid.

Öppet hus på återvinningscentralen
Kom och träffa oss som jobbar med avfallsverksamheten i 

kommunen. Lördag 8 november, kl. 8-14, har vi öppet hus på 

återvinningscentralen i Göta. Vi bjuder på fi ka. Välkommen!
8
NOV

På lillaedet.se/avfall hittar du mer information om kommunens avfallsverksamhet samt öppet- och hämtningstider.

Höstlov
Vecka 44 är det dags för höstlov för alla skolelever.

Under lovet anordnas många aktiviteter i kommunen.

Bland annat kan du testa på friidrott, gå på bio eller

varför inte delta i låtskrivarverkstad, DJ-workshop

eller kommunens höstlovs-LAN i Folkets hus? För de

allra yngsta barnen anordnas det bland annat fl era

teaterföreställningar. Läs mer på

» lillaedet.se/hostlov

Höstlovs-LAN 2014
Fredag 31 oktober, kl. 12 till lördag 1 november, kl. 16

Stora salongen, Folkets hus, Lilla Edet. Ålder: 13-18 år

Missa inte höstens LAN i Folkets Hus! Spela, umgås och 

tävla i turneringar med schyssta priser. Pris för LAN-pass 

inkl. mat och fi ka är 200 kr. Övernattningsmöjligheter 

fi nns. Sista anmälningsdag är fredag 24 oktober kl. 16, 

först till kvarn gäller. Läs mer och gör din anmälan på

» lillaedet.se/LAN

Våld i nära relationer
Har du blivit utsatt för våld eller hot om 

våld? Känner du dig otrygg i din relation?

Eller har du själv tappat kontrollen över din 

ilska någon gång? På samtalsmottagningen får 

du möjlighet att berätta och få råd och stöd i 

hur du kan gå vidare till ett liv fritt från våld.

Du har rätt att vara anonym. Inga avgifter tas

ut och inget registreras eller journalförs.

I samarbete med Trollhättans stad och

Vänersborgs kommun.

Samtalsmottagningen för våldsutsatta
0520-398 70, valdsutsatt@trollhattan.se

Samtalsmottagningen för våldsutövare
0520-49 58 58, valdsutovare@trollhattan.se

Höstlov

Kommunen söker kontaktfamiljer
Som kontaktfamilj eller kontaktperson kan du hjälpa ett 

barn, en tonåring eller en vuxen som behöver lite extra 

stöd eller stimulans. Läs mer och gör intresseanmälan på

» lillaedet.se/kontaktfamilj

Sök till vuxenutbildningen
Välkommen att söka våra grundläggande och gymnasiala

kurser som startar 19 januari 2015. Webbanmälan är

öppen mellan 3 november - 15 december.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Informationskväll om gymnasievalet
Tisdag 11 november, kl. 17-18.30

Foajén, kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. 

Funderar du på vad du ska välja för program? Vill du som 

vårdnadshavare känna dig delaktig och kunna ge stöd i 

valsituationen? Välkommen på informationskväll i 

kommunhuset i Lilla Edet. Läs mer på

» lillaedet.se/gymnasieval

Kom och träffa dina politiker

Ortsutvecklingsmöten
4 november Ström, Strömskolans matsal

10 november Lödöse, Tingbergsskolans matsal

11 november Nygård, Nygårdsskolan

17 november Göta, Finska föreningen

25 november Hjärtum, Hjärtums bygdegård

26 november Västerlanda, Västerlanda bygdegård

2 december Lilla Edet, Fuxernaskolans aula

Vi vill höra dina idéer och förslag till hur 

kommunen kan utvecklas. Du får också

lyssna till vad som är på gång i kommunen.  

• Fiberutveckling i kommunen.

Per Persson, kommunens bredbandssamordnare.

• Avfallsverksamheten i egen regi.

Britt-Inger Norlander, teknisk chef.

Mötena börjar kl. 19. Välkommen!

» lillaedet.se/ortsutveckling

» lillaedet.se/hostlov
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FREDAGEN DEN 14 NOVEMBER SMÄLLER DET!!!
- DÅ ÖPPNAR VI DIREKTEN LÖDÖSE

Ni hittar oss vid Statoi l
i  Lödöse.  Varmt välkommen! Lödöse

Telefon ti l l  oss
0520-66 03 50

LÅGPRIS-
TOBAK

SLÄPVAGNS-
UTHYRNING 

ÄVEN HÄSTSLÄP

KIOSK

ID/
KÖRKORTS-

BILDER
SOLARIUM FIKA-

HÖRNA

HEMMA-
GJORDA 
MACKOR

BENSIN OCH 
DIESEL TILL
BRA PRIS

LÖDÖSE. I före detta 
vårdcentralens lokaler 
blir det förskola.

Naturmontessori Väst 
planerar att dra igång 
verksamheten i mars 
nästa år.

– Vi vet att det finns 
ett behov förskoleplat-
ser i den här delen av 
kommunen, säger för-
skolechef Lina Nelin.

Naturmontessori Väst driver 
förskolor på flera andra ställ-
en, bland annat i Kungälv 
och i Alafors.

– Kungälv och Alafors är 
renodlade Montessoriför-
skolor, i Lödöse kommer 
verksamheten att vara in-
spirerad av Montessori och 
byggas upp av de pedago-
ger som blir anställda, säger 
Lina Nelin.

– Nu går vi in i en pro-
cess där vi söker efter drivna 
pedagoger som gillar vårt 
arbetssätt, bland annat det 

faktum att man vistas myck-
et utomhus. Rekryteringen 
ser jag emellertid inte som 
något problem, det är redan 
personer som har kontaktat 
mig då de hört ryktet om vår 
etablering.

Förskoleverksamheten i 
Lödöse är godkänd för 45 
barn. Hur många avdelning-
ar som startas upp till våren 
styrs av antalet intresserade.

– På vår hemsida finns en 
länk till ansökan. På hemsi-
dan kan man också läsa mer 
om vårt koncept, förklarar 
Lina Nelin.

Är lokalerna i stort 
behov av renovering?

– Nej, faktiskt inte. Fast-
igheten är i gott skick. Gol-
ven är fräscha och behöver 
egentligen bara poleras upp 
och sedan krävs lite färg på 
väggarna. Mest handlar det 
att få till inredningen på det 
sätt som vi önskar, avslutar 
Lina Nelin.

JONAS ANDERSSON

Ny förskola i Lödöse

SPF Göta Älvdalsbygden 
firade 35-årsjubileum den 8 
oktober i Hjärtumsgården. 
Närmare hundratalet med-
lemmar hade hörsammat in-
bjudan till jubileumsfesten.

Efter en välkomstdrink 
och mingel inledde SPF-kö-
ren med några sånger. Ord-
förande Kerstin Anderson 
hälsade alla välkomna och 
redogjorde kort för förening-
ens historia. Festen hölls på 
dagen 35 år efter bildandet.

Sedan var det dags för 
förtäring; en stor landgång. 
I anslutning till maten fram-
förde gruppen MÅR Music 
ett cirka 45 minuter långt 
program med visor blandat 
med lättsamma historier.

Till kaffet serverades 
hembakade fantastiska tårtor. 
Distriktsordförande Kjell 
Hansson passade på att tacka 

för inbjudan och den fantas-
tiska medlemsutveckling för-
eningen haft under året. En 
av de två bästa i distriktet!

En tradition vid jubi-
leumsfesterna är att med-
lemmar, som på något sätt 
aktivt arbetat för föreningens 
utveckling under minst fem 
år, uppmärksammas. I år var 
det ett tiotal. Även trion som 
vann distriktsuttagningen till 
”Hjärnkoll” uppmärksam-
mades och deltagarna i boule, 
som också vunnit en distrikt-
stävling. Huvudansvarig för 
festen, Gunilla Wallstedt, 
tackades också med en stor 
blombukett.

Som vanligt avslutades 
med lotterier. Dick Berg-
ström hade skänkt en skär-
gårdstavla, signerad av ho-
nom och utgjorde första pris 
i ett särskilt lotteri.

SPF Göta Älvdalsbygden firade sitt 35-årsjubileum i Hjärtums-
gården.

Jubileumsfirande
i Hjärtumsgården

PRÄSSEBO. Prässebo fi-
ber ekonomisk förening 
är bildad.

Det skedde vid ett 
möte i bygdegården i 
onsdags.

– Vi hade 62 besökare 
och fick in 48 medlem-
skap omedelbart efter 
mötet, säger ordföran-
den Gunnar Hall.

Efter ett halvår av förbe-
redelser var arbetsgruppen 
redo att bjuda in till ett all-
mänt möte i Prässebo byg-
degård.

– Det fungerade som en 
stämma där vi gick igenom 
stadgar och där mötet be-
slutade att bilda en förening, 
förklarar Gunnar Hall.

– Vår strävan är att få fi-
bernät på landet. De kom-
mersiella aktörerna står inte 
och knackar på dörren pre-
cis. Det gäller att fixa det 
själv och det sker oftast ge-
nom att folket i bygden bild-
ar en ekonomisk förening, 
säger Hall.

Målsättningen är att ha 

fibernät på plats 2016. Cirka 
400 fastigheter finns inom 
det berörda området, som 
sträcker sig strax norr om 
Nygård, via Prässebo och till 
Vanderydsvattnet.

– Det omfattar också fast-
igheterna i Ale-Skövde, förbi 
Låcktorp och upp till Bo-
dasjön, poängterar Gunnar 
Hall.

– Vi har haft väldigt god 
hjälp av Per Persson, fiber-
samordnare i Ale och Lilla 
Edets kommuner.

Hur många medlemmar 
hoppas ni på?

– Vi har som mål 200 
medlemmar. Ju högre an-
slutningsgrad desto mer 
EU-bidrag kan vi få. 

Har ni någon kostnads-
kalkyl?

– Nej, ingen detaljerad 
plan ännu. Riktvärdet säger 
att kostnaden brukar ligga på 
15-20 000 kronor per anslu-
ten fastighet. Det beror på 
hur många som ansluter sig 
och till viss del hur terrängen 
ser ut, avslutar Gunnar Hall.

JONAS ANDERSSON
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Fiberförening bildad i Prässebo
Intresset för onsdagens möte i Prässebo bygdegård var stort. Till våren öppnar en ny förskola i vårdcentralens före detta  

 lokaler i Lödöse. Lina Nelin är förskolechef på Natur-  
 montessori Väst som kommer att stå bakom verksamheten. 



VECKA 43         NUMMER 39|32

FREDAGEN DEN 14 NOVEMBER SMÄLLER DET!!!
- DÅ ÖPPNAR VI DIREKTEN LÖDÖSE

Ni hittar oss vid Statoi l
i  Lödöse.  Varmt välkommen! Lödöse

Telefon ti l l  oss
0520-66 03 50

LÅGPRIS-
TOBAK

SLÄPVAGNS-
UTHYRNING 

ÄVEN HÄSTSLÄP

KIOSK

ID/
KÖRKORTS-

BILDER
SOLARIUM FIKA-

HÖRNA

HEMMA-
GJORDA 
MACKOR

BENSIN OCH 
DIESEL TILL
BRA PRIS

LÖDÖSE. I före detta 
vårdcentralens lokaler 
blir det förskola.

Naturmontessori Väst 
planerar att dra igång 
verksamheten i mars 
nästa år.

– Vi vet att det finns 
ett behov förskoleplat-
ser i den här delen av 
kommunen, säger för-
skolechef Lina Nelin.

Naturmontessori Väst driver 
förskolor på flera andra ställ-
en, bland annat i Kungälv 
och i Alafors.

– Kungälv och Alafors är 
renodlade Montessoriför-
skolor, i Lödöse kommer 
verksamheten att vara in-
spirerad av Montessori och 
byggas upp av de pedago-
ger som blir anställda, säger 
Lina Nelin.

– Nu går vi in i en pro-
cess där vi söker efter drivna 
pedagoger som gillar vårt 
arbetssätt, bland annat det 

faktum att man vistas myck-
et utomhus. Rekryteringen 
ser jag emellertid inte som 
något problem, det är redan 
personer som har kontaktat 
mig då de hört ryktet om vår 
etablering.

Förskoleverksamheten i 
Lödöse är godkänd för 45 
barn. Hur många avdelning-
ar som startas upp till våren 
styrs av antalet intresserade.

– På vår hemsida finns en 
länk till ansökan. På hemsi-
dan kan man också läsa mer 
om vårt koncept, förklarar 
Lina Nelin.

Är lokalerna i stort 
behov av renovering?

– Nej, faktiskt inte. Fast-
igheten är i gott skick. Gol-
ven är fräscha och behöver 
egentligen bara poleras upp 
och sedan krävs lite färg på 
väggarna. Mest handlar det 
att få till inredningen på det 
sätt som vi önskar, avslutar 
Lina Nelin.

JONAS ANDERSSON

Ny förskola i Lödöse

SPF Göta Älvdalsbygden 
firade 35-årsjubileum den 8 
oktober i Hjärtumsgården. 
Närmare hundratalet med-
lemmar hade hörsammat in-
bjudan till jubileumsfesten.

Efter en välkomstdrink 
och mingel inledde SPF-kö-
ren med några sånger. Ord-
förande Kerstin Anderson 
hälsade alla välkomna och 
redogjorde kort för förening-
ens historia. Festen hölls på 
dagen 35 år efter bildandet.

Sedan var det dags för 
förtäring; en stor landgång. 
I anslutning till maten fram-
förde gruppen MÅR Music 
ett cirka 45 minuter långt 
program med visor blandat 
med lättsamma historier.

Till kaffet serverades 
hembakade fantastiska tårtor. 
Distriktsordförande Kjell 
Hansson passade på att tacka 

för inbjudan och den fantas-
tiska medlemsutveckling för-
eningen haft under året. En 
av de två bästa i distriktet!

En tradition vid jubi-
leumsfesterna är att med-
lemmar, som på något sätt 
aktivt arbetat för föreningens 
utveckling under minst fem 
år, uppmärksammas. I år var 
det ett tiotal. Även trion som 
vann distriktsuttagningen till 
”Hjärnkoll” uppmärksam-
mades och deltagarna i boule, 
som också vunnit en distrikt-
stävling. Huvudansvarig för 
festen, Gunilla Wallstedt, 
tackades också med en stor 
blombukett.

Som vanligt avslutades 
med lotterier. Dick Berg-
ström hade skänkt en skär-
gårdstavla, signerad av ho-
nom och utgjorde första pris 
i ett särskilt lotteri.

SPF Göta Älvdalsbygden firade sitt 35-årsjubileum i Hjärtums-
gården.

Jubileumsfirande
i Hjärtumsgården

PRÄSSEBO. Prässebo fi-
ber ekonomisk förening 
är bildad.

Det skedde vid ett 
möte i bygdegården i 
onsdags.

– Vi hade 62 besökare 
och fick in 48 medlem-
skap omedelbart efter 
mötet, säger ordföran-
den Gunnar Hall.

Efter ett halvår av förbe-
redelser var arbetsgruppen 
redo att bjuda in till ett all-
mänt möte i Prässebo byg-
degård.

– Det fungerade som en 
stämma där vi gick igenom 
stadgar och där mötet be-
slutade att bilda en förening, 
förklarar Gunnar Hall.

– Vår strävan är att få fi-
bernät på landet. De kom-
mersiella aktörerna står inte 
och knackar på dörren pre-
cis. Det gäller att fixa det 
själv och det sker oftast ge-
nom att folket i bygden bild-
ar en ekonomisk förening, 
säger Hall.

Målsättningen är att ha 

fibernät på plats 2016. Cirka 
400 fastigheter finns inom 
det berörda området, som 
sträcker sig strax norr om 
Nygård, via Prässebo och till 
Vanderydsvattnet.

– Det omfattar också fast-
igheterna i Ale-Skövde, förbi 
Låcktorp och upp till Bo-
dasjön, poängterar Gunnar 
Hall.

– Vi har haft väldigt god 
hjälp av Per Persson, fiber-
samordnare i Ale och Lilla 
Edets kommuner.

Hur många medlemmar 
hoppas ni på?

– Vi har som mål 200 
medlemmar. Ju högre an-
slutningsgrad desto mer 
EU-bidrag kan vi få. 

Har ni någon kostnads-
kalkyl?

– Nej, ingen detaljerad 
plan ännu. Riktvärdet säger 
att kostnaden brukar ligga på 
15-20 000 kronor per anslu-
ten fastighet. Det beror på 
hur många som ansluter sig 
och till viss del hur terrängen 
ser ut, avslutar Gunnar Hall.
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Fiberförening bildad i Prässebo
Intresset för onsdagens möte i Prässebo bygdegård var stort. Till våren öppnar en ny förskola i vårdcentralens före detta  

 lokaler i Lödöse. Lina Nelin är förskolechef på Natur-  
 montessori Väst som kommer att stå bakom verksamheten. 
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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog åtta par. 
Medel var 84 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
1. Ronny Andersson/Torsten Johansson  103
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        102
3. Göte Olsson/Nils Lindström                 95
4. Marie-Louise Björklund/ 
Karl-Eric Nilsson                                      88

BRIDGE

BASKET

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

HU14 Kvarnby Basket 
– Ale Basket F01   4 – 83
HU13 Kullavik Basket 
– Ale Basket   34 – 43

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Myggenäs 5-5 (3-1, 
2-1, 0-3)
Mål SIS: Daniel Dahlman 2, Daniel 
Antonsson, Niklas Petterson, Almir 
Mehmedagic. Matchens kurrar: Daniel 
Dahlman 3, Almir Mehmedagic 2, 
Daniel Antonsson 1.

Ale IBF – FBC Lerum 8-6 (3-1, 
2-2, 3-3)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, 
Alexander Sörensen 2, Rasmus 
Nordgren, Hans Sahlback- Nilsson, 
Mattias Hansson och Martin Eriksson 
1 vardera. Matchens kurrar: Fredrik 
Herlogsson 3, Mattias Hansson 2, 
Hampus Sahlback-Nilsson 1.

Division 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 
3-11 (1-3, 1-4, 1-4)
Mål SIS: Carolina Björkner 4, Linda 
Karlsson 2, Natalie Hjertberg 2, Elin 
Fridh 2, Emma Asplund. Matchens 
kurrar: Carolina Björkner 3, Malin 
Bernhardsson 2, Elin Fridh 1.

Division 4 Göteborg västra
Kongelf – Ale HF 19-26
Niclas Ericsson två revben
David Nielsen 2, Hampus Eskilsson 1.
Mål Ale: Nicolas Myrén 6, Michael Stri-
gelius 5, Jonathan Franzén 4, Simon 
Liljeblad 4, Daniel Rehn 3, Mattias 
Wahlqvist 3, Joakim Samuelsson. 

Division 4 Göteborg, damer
AHK-09 – Ale HF 10-15
Mål Ale: Amanda Franzén 4, Malin 
Franzén 3, Sandra Dahlqvist 3, Sara 
Johansson 2, Sissel Steenberg 2, Sofia 
Johansson.
Matchens kurrar: Amanda Franzén 2, 
Malin Franzén 1.
Kommentar: Säsongen har startat 
mycket bra för Ale HF:s damer, som i 
fredags tog sin tredje raka seger. Laget 
har fått tillbaka spelglädjen och det 
syns på planen. Ett mycket
bra försvarsspel och ett varierande 
anfallsspel lade grunden till segern 
över Alingsås. 

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Finlandia/Pallo 
1-5 (1-3)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden.
Matchens kurrar: Eglinor Zaimi 3, Joa-
cim Fougelberg 2, Filiph Jonemark 1.

Neutrala – Nol IK 2-3
Mål NIK: Bojan Illic 2, Oliver Axelsson. 
Kommentar: Redan klara seriesegrar-
na Nol IK vann även årets sista match. 
Det betyder att NIK vann 18 av årets 
20 seriematcher. En hygglig säsong!

Nödinge SK – Hälsö BK 1-6
Mål NSK: Simon Enyck.

Division 7C Göteborg
Bjurslätts IF – Surte IS 4-7 (3-1)
Mål SIS: Alen Kovacevic 2, Jonas 
Brolin 2, Ömer Yaspian 2, John 
Landstedt.
Matchens kurrar: Calle Pitinski 3, 
Christopher Willhelmsson 2, Mitch 
Mitch 1.

Kval till division 1, damer
Stenungsunds IF – Skepplanda 
BTK 2-0 (1-0)

BOHUS. Surte IS IBK:s 
herrar hade 5-2 inför 
tredje perioden.

Ändå fick man nöja sig 
med en poäng i mötet 
med Myggenäs.

– Förra veckan hade vi 
marginalerna med oss, 
idag var det tvärtom, 
konstaterade Surteträ-
naren Tobbe Engström.

Surte IS IBK får fortsätta 
vänta på första trepoänga-
ren i division tre. I lördags 
var det nära, men gästande 
Myggenäs lyckades sätta 
stopp för segervrålet genom 
att kvittera med blott fyra 
sekunder kvar av matchen.

– Sättet vi tappar poäng-
en på är tungt. När bara en 
minut återstod visade tavlan 
5-3 och när domaren blåste 
av var det likt förbannat 5-5. 
Hur som helst, livet går vida-
re. Vi har spelat tre matcher 
i trean och tagit poäng i två 
av dem. Det är ingen dåligt 
start. Jag är nöjd. Nu job-
bar vi vidare, betonar Tobbe 
Engström.

Hemmalaget fick en bra 

start på dagen när Daniel 
Antonsson skickade in led-
ningsmålet efter sex minuter. 
Gästerna kvitterade, men 
Surte var inte klara. Niklas 
Pettersson och notoriske 
målskytten Daniel Dahl-
man prickade in tvåan och 
trean.

– En stark förstaperiod 
har varit vårt signum i år. Vi 
har faktiskt vunnit samtliga. 
Nu får vi fokusera på att lära 
oss förvalta ledningar på ett 
smart sätt. Där har vi fort-
farande en del att lära, säger 
Engström.

Myggenäs trycker på i 
jakten på reducering. Surte 
får mest ägna sig åt att freda 
eget mål och hamnar stund-
tals långt ner i banan. Det 
dröjer dock sju minuter in i 
tredje perioden innan Myg-
genäs reducerar till 5-3, men 
närmare än så såg gästerna 
inte utan att komma i Bo-
hushallen.

– Tyvärr får jag en känsla 
av att vi var räddare för att 
förlora poäng än hungriga 
på att bärga första segern. 
Med minuten kvar trycker 
de in 5-4 och med bara fyra 
sekunder kvar får de också 
in en kvittering. Vi skulle 
självklart inte ha låtit dem 
skjuta när så lite återstår av 

matchen, menar Tobbe Eng-
ström som redan ser fram 
mot fredagskvällens möte 
med Walkesborg som vunnit 
en och förlorat två matcher i 
serieupptakten.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Ale IBF:s 
nybygge är långt ifrån 
klart, men de första 
byggstenarna har onek-
ligen placerats rätt.

Laget tog tredje 
raka segern genom att 
bemästra FBC Lerum 
hemma i torsdags kväll.

– Vår förstakedja 
levererar just nu och då 
vinner vi utan att glän-
sa, säger tränare Tobias 
Hellman.

Han var självklart mycket 
nöjd över tredje fullpoäng-
aren på lika många försök, 
men erkände samtidigt 
att det nya lagbygget med 
många oprövade kort bara är 
i sin linda.

– Vi har mycket kvar att 
jobba med, men det är ju 
lättare och roligare när det 
går bra redan från början, sä-
ger Tobias Hellman som höll 

med om att det blev onödigt 
spännande.

När Mattias Hansson 
satte 6-3 åtta minuter in i 
tredje perioden såg matchen 
ut att vara avgjord, men Le-
rum ångade på och trots att 
de tvingades till ett ofrivilligt 
målvaktsbyte lät de sig inte 
störas. Två snabba reduce-
ringar och 6-5 med nio mi-
nuter kvar att spela.

– Jag hann aldrig bli oro-
lig. Vår förstalina var på bra 
humör idag. Det var viktigt 
att vi fick in en boll så snabbt 
igen. Det lugnade oss och 
stressade Lerum, menar 
Hellman.

Återigen var det firma 
Alexander Sörensen, Fred-
rik Herlogsson och mål-
skytten Mattias Hansson 
som jublade högst. Strax där-
efter satte Rasmus Nord-
gren spiken i kistan med 8-5 
i en snabb omställning.

– Vi spelar efter våra re-
surser. Idag var det egent-
ligen bara vår förstakedja 
som lyckades etablera tryck i 
anfallszon, men det gör ing-

et. Du kan backa hem och 
snålspela. Till sist vinner du 
bollen och då gäller att ta 
chansen. Jag håller med nor-
ske Drillo om att ett anfall 
behöver inte vara längre än 
sju sekunder, säger Hellman 
som gläds åt ett stort intresse 
runt A-laget.

– I tisdags var vi 31 spela-

re som tränade. Det är snudd 
på för många, men det vågar 
man ju inte säga. Då är man 
snart ensam!

Vid ställningen 2-1 i för-
sta perioden tilldömdes Ale 
ett straffslag efter att Mattias 
Hansson fällts i ett friläge. 
Fredrik Herlogsson, hem-
malagets skarpskytt, skott-

fintade tre gånger innan han 
lade över bollen på backhand 
och elegant lyfte in 3-1. 
Blicken mot den överlistade 
keepern blir ett bestående 
minne från matchen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kattlebergs RF:s pon-
nyryttare var i lördags på 
Alingsås Ryttarsällskap och 
tävlade i tredje omgången av 
Ponnyallsvenskan hoppning, 
division 3.

I laget red Åsa Marm-
kvist på Ruta, Emma Karls-
son på Babuschkas Krasotka, 
Amanda Wendt på Rob-

by och Rebecca Loman 
på Beauty Flight och laget 
kammade hem en andrapla-
cering i Trollhätteseriens 
tredje omgång. Utöver detta 
tog de också hem några indi-
viduella placeringar:

Klass 1, LC+ D-ponny: 
4. Emma Karlsson och Ba-
buschkas Krasotka. Klass 

2, LB D-ponny: 5. Rebecca 
Loman och Beauty Flight, 
6. Emma Karlsson och Ba-
buschkas Krasotka.

Resultaten räckte dock 
inte till en placering i seriens 
final, men tjejerna är taggade 
för revansch till nästa år.

Tungt poängtapp för Surte
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Daniel Antonsson öppnade 
målskyttet för Surte IS IBK i 
den oavgjorda matchen mot 
Myggenäs.

Niklas Pettersson är sist på bollen som Myggenäs keeper inte 
lyckas hålla. Målet betydde 2-1 till Surte.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Myggenäs 5-5

INNEBANDY

Tredje raka för Ale IBF

Division 3 Göteborg
Ale IBF – FBC Lerum 8-6 (3-1, 2-2, 3-3)

INNEBANDY

 Ponnyryttarna Rebecca Loman och Emma Karlsson från  
 Kattlebergs RF tillsammans med hästen Beauty Flight.

Kattlebergs RF tävlade i Alingsås

Där satt den. Rasmus Nordgren sköt viktiga 8-5 och gav Ale IBF en lugnare resa till tre nya poäng.



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

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

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

Tobias Sigestrand 
0

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

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

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN
VILL DU OCKSÅ VARA MED

Vi har lag från pojkar och flickor
födda 2008 till Oldboys

KOM UPP TILL VIMMERVI

Tider och kontaktpersoner hittar du  
på våra lags hemsidor

-------------------------------------------------------
NSK Fotboll har nominerats till ENERGIPRISET  

av Göteborgs fotbollförbund.

Heja fram oss till Globen och Fotbollsgalan.
Du gör det från din dator och/eller mobil

genom att gå in på länken
www.energipriset.eon.se

leta upp Nödinge SK och klicka på den röda
Heja på! knappen

Tack för ditt stöd



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

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

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

Tobias Sigestrand 
0

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

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

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN
VILL DU OCKSÅ VARA MED

Vi har lag från pojkar och flickor
födda 2008 till Oldboys

KOM UPP TILL VIMMERVI

Tider och kontaktpersoner hittar du  
på våra lags hemsidor

-------------------------------------------------------
NSK Fotboll har nominerats till ENERGIPRISET  

av Göteborgs fotbollförbund.

Heja fram oss till Globen och Fotbollsgalan.
Du gör det från din dator och/eller mobil

genom att gå in på länken
www.energipriset.eon.se

leta upp Nödinge SK och klicka på den röda
Heja på! knappen

Tack för ditt stöd

gruppen, säger Tersing.
Till matchen mot Skara 

får Göta klara sig utan Johan 

Lilja som är avstängd.
– Däremot hoppas vi få 

tillbaka Erik Leionen som 

varit sjuk, avslutar Marcus 
Tersing.

JONAS ANDERSSON

NUMMER 39         VECKA 43| 35SPORT

GÖTA. Det blev en riktig 
kvalrysare på Ryrsjö-
vallen i lördags.

Marcus Olsson gjorde 
hattrick, men det var 
Niclas Graffs högerka-
non i krysset som blev 
matchavgörande.

– Vi fick retroaktiv 
utdelning efter den 
försmädliga förlusten 
borta mot Tidaholm, 
förklarar GBK:s tränare 
Marcus Tersing.

Kvalfotboll är något alldeles 
speciellt. Små marginaler 
brukar vara signifikativt för 
den här typen av matcher 
och det har Göta BK fått 
erfara i dubbel bemärkel-
se. Premiäromgången borta 
mot Tidaholms GoIF inne-
bar förlust med matchens 
enda mål efter en minst sagt 
tveksamt dömd straff i den 

83:e minuten.
– Fruktansvärt tungt. Vi 

gjorde visserligen ingen jät-
tematch, men förtjänade 
åtminstone en poäng, säger 
Tersing.

Inför lördagens hemma-
möte med Gislaved, som 
också stod utan poäng, hade 
Tersing lovat full gas framåt.

– Det blev lite grann av 
rock´n roll eftersom båda la-
gen var i behov av en vinst. 
Efter ett tidigt ledningsmål 
kunde gästerna vrida över 
matchbilden till sin favör, 
berättar Marcus Tersing.

Anslagstavlan visade 1-2 
när paussignalen ljöd och då 
var goda råd dyra för hem-
malaget.

– Visst var det deppigt i 
omklädningsrummet, men 
vi bestämde oss för att gå ner 
på en fembackslinje och satsa 
på omställningar. Det slog 
väl ut.

Ett hattrick av sylvasse 
forwarden Marcus Olsson 
gjorde att Göta BK kunde 
återta ledningen. När sedan 

Gislaved fick en spelare ut-
visad trodde många att saken 
var klar. Smålänningarna 
vägrade dock att ge slaget 
förlorat och lyckades åstad-
komma en kvittering.

Chockade
Matchuret tickade upp mot 
83 minuter när bollen lan-
dade hos Niclas Graff som 
för ovanlighetens skull lät 
högerfoten tala. 4-3 och tre 
blytunga kvalpoäng var ett 
faktum.

– Alla blev nog lika chock-
ade när Niclas slog till med 
högern. Det ser man inte 
ofta, skrattar Tersing.

Segern innebär att dröm-
men om division 3 fortfaran-
de lever för Göta. Då krävs 
emellertid seger borta mot 
Skara FC. Samtidigt måste 
resultatet i matchen Tida-
holm-Gislaved gå Götas väg.

– Tidaholm får inte vinna 
med fler mål än oss. Vi har 
fokus på vår match och slår 
vi Skara tror jag vi har stora 
chanser att kunna vinna kval-

MÖLNLYCKE. Pixbo Wal-
lenstam på bortaplan 
tillhör alltid årets tuffas-
te uppgifter.

Söndagens drabbning 
var undantaget som be-
kräftar regeln för Surtes 
innebandydamer.

Det blev en förkros-
sande seger.

Efter en trevande start gjor-
de Surte ett antal taktiska 
omdisponeringar och kunde 
gå till pausvila i ledning 3-1.

– Vi blev lite passiva och 
trängda av deras höga press, 
men när vi väl kom överens 
om hur vi skulle spela oss 
förbi dem gick det lättare. 
Ledningen var kanske inte 
helt rättvis å andra sidan var 
vi helt överlägsna i mittperi-
oden, men fick då ”bara” hål 

på dem vid fyra tillfällen. Vi 
skapade tillräckligt mycket 
för att ha gjort det dubb-
la, menade Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Slutperioden spelade Sur-
te av och Pixbos unga lag 
gavs ett större utrymme, 
men resultatet gick i över-
lägsen stil till gästerna i Wal-
lensamhallen. Lagkapten, 
Carolina Björkner, sköt tre 
av sina fyra mål i den sista 
akten.

– Hon var planens gigant 
och dominerade fullständigt, 
men det fanns många att 
lyfta fram denna kväll. Elin 
Fridh spelade sjundefor-
ward, vilket inte alltid är så 
lätt. Det märkte vi inget av, 
Elin svarade för en kanon-
prestation oavsett med vilka 
hon spelade. Katja Kontio 
och Natalie Hjertberg har 
växt i kostymen och är su-
veräna match efter match. 
På söndag mot Partille får 

vi tyvärr klara oss utan Na-
talie som då spelar SM med 
distriktslaget. Dessvärre fick 
vi även en fotskada på Linda 
Karlsson, men har vi tur är 
det en lättare stukning som 
lägger sig på några dagar, in-
formerade Pasanen.

Efter tre omgångar är 
Surte fortfarande obesegrat. 
Exakt samma poäng har Par-
tille IBS som är nästa mot-
ståndare till rakning. 

– Jag har tippat dem som 
seriesegrare och därmed 
måste denna match anses 
vara säsongens svåraste. Vi 
får dem i rätt läge. Våra tje-
jer sprudlar av energi och 
självförtroende. Jag tror det 
kan bli en mycket jämn och 
sevärd match. Det kommer 
bli tuffa tag, avslutade Tom-
mi Pasanen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Surtes målglada damer imponerade

Division 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 3-11

INNEBANDY

– Göta BK tog skön revansch 
Hattrick av Marcus Olsson

Kval till divsion 3
Göta BK – Gislaveds IS 4-3 (1-2)

FOTBOLL

Jubel i Göta BK. Niclas Graff har precis slagit in 4-3 mot Gislaved och gratuleras av tremålsskyt-
ten Marcus Olsson.

Mr Hattrick. Marcus Olsson var ett ständigt hot mot Gislaveds försvar. Niclas Graff fick sista ordet på Ryrsjövallen i lördags. Här i kamp med Gislaveds Alfred Norén.   
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Natalie Hjertberg, i förgrunden, Katja Kontio, i bakgrunden, svarade på nytt för en strålande 
insats när Surtes innebandydamer krossade Pixbo borta med hela 11-3.



Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F02 kl 12:00                   
NÖDINGE – BK HEID
F00 kl 13:40                   
NÖDINGE – ORUST/BOHUSLÄN
DAM DIV 2 kl 15:00                   
NÖDINGE –  
GÖTEBORG FINEST

VECKANS
MATCHER
SÖNDAG 26 OKTOBER

ALE KULTURRUM

I måndags spelade Bohus 
IF pingisseniorer sin andra 
seriematch för säsongen. 
Drabbningen skedde mot 
Torslanda IK och slutresul-
tatet skrevs till 7-7.

Detta var första poäng-
tappet sedan Bohus IF 
återupptog seniorpingisen 
(hela förra säsongen gick 
utan ett enda poängtapp) 
så minerna var inte allt för 
dystra, även om matchut-
vecklingen tidigt tydde på 
en ny seger.

Laget mönstrade samma 
startfyra som matchen i 
lördags.

– Kanske satt matchen 
från i lördags fortfarande i 
benen på oss, säger ankaret 
Peter Kornesjö. 

– Vi avslutade vår förra 
match för 50 timmar sedan 
och det är tufft att hinna 
ladda om både fysiskt och 
mentalt.

Inledningsvis fi ck Peter 
stryk sin singel men efter 
det radade BIF upp fem 
segrar.

– Vi skulle stängt 
matchen där. Nu fi ck 
motståndarna luft un-
der vingarna och tog två 
raka singlar, mot Peter 
och Magnus, säger Åke 
Mentor.

– Efter detta följde två 

dubblar och med tanke på 
vårt fantastiska dubbelspel 
från förra säsongen blev vi 
nog lite övermodiga, säger 
Johnny Sallander.

Istället för att avgöra 
matchen lyckades Torslan-
da knipa båda dubblarna 
och ställningen var helt 
plötsligt 5-5.

Efter detta fi ck Åke 
Mentor stryk i tre raka set 
och sedan lyckades Johnny 
Sallander kvittera till 6-6 
efter en stenhård femse-
tare.

De två avslutande sin-
glarna blev helt avgörande 
och Peter Kornesjö fi ck 
stryk i tre raka set efter 
att ha fått en del oturliga 
kantbollar och nätrullare 
emot sig i avgörande lägen 
i seten. Nu blev istället 
Magnus Sjösten stor 
hjälte genom att vinna 
sista singeln och rädda en 
poäng.

– Magnus har varit 
het på träningarna den 
senaste tiden, säger Peter 
Kornesjö, så det var ingen 
överraskning att Magnus 
skulle avgöra.

Nu blickar vi fram emot 
nästa match mot BTK 
Linne om två veckor.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis 

Kryss för Bohus IF pingisseniorer

VECKA 43         NUMMER 39|36 SPORT

EL FIXARNA I ALE

MATCHDAGS

ALE HF – BALTIC

www.laget.se/alehf

Div 4 herrar 
ALE KULTURRUM (Fd. Gymnasiet) 

Söndag 26 oktober kl 16.45

- ÄLSKA HANDBOLL

ÄLVÄNGEN. Det blev 
stryk för ÄIK i epilogen 
på Älvevi.

Spelet var relativt 
jämn, men gästerna 
betydligt visade en 
helt annan effektivitet i 
straffområdet.

Resultatet innebär att 
Älvängen slutar femma 
i serien.

Älvängens IK, som svarat för 
en stark höstsäsong, lyckades 
inte rå på tabelltvåan Finlan-
dia/Pallo.

– Vi svarar för en okej in-
sats, men gör dessvärre en 

del misstag i egen box och 
blir straffade, förklarar trä-
naren Peter ”Erra” Eriks-
son.

Gästerna tog ledningen 
i den sjunde minuten, men 
kort därefter kunde Niklas 
Pålsheden kvittera till 1-1. 
Ställningen var 1-3 i paus 
och när ÄIK försökte fl ytta 
upp positionerna i den andra 
halvleken läckte det bakåt.

– Vi gör en bra höst igen. 
Problemet är att vi tappar 
för många poäng under vår-
säsongen. Nu får vi sätta oss 
ned och analysera vad det 
beror på, säger Eriksson.

Blir du kvar i klubben?
– Ja, jag har gjort klart för 

ytterligare ett år i ÄIK, av-
slutar Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Niklas Pålsheden blev ÄIK:s sista målskytt för säsongen i 
1-5-förlusten hemma mot Finlandia/Pallo.
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Stryk för
ÄIK i epilogen

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Finlandia/Pallo AIF 1-5

FOTBOLL

KUNGÄLV. Ett sargat 
Ale HF med bara två 
avbytare lyckades ändå 
ta en övertygande seger 
borta mot Kongelf.

Fysiken och ett 
suveränt målvaktsspel 
avgjorde.

Ändå tycker jag att 
vår träningsfl it borde 
vara bättre, säger Ale-
tränaren Janne Franzén.

Ale HF tog sin andra raka 
seger i division fyra. Kongelf 
bjöd motstånd i 40 minuter, 
men fi ck sedan ge sig. Gäs-
terna var rustad med en bätt-
re kondition och dessutom 
två omutliga målvakter i Da-
vid Nielsen och Hampus 
Eskilsson.

David var fantastiskt bra 
och egentligen förstod jag 
inte varför han valde att byta, 
men när Hampus kom in och 
spikade igen gick det inte att 
beskylla honom för valet. 
Han hade väl sett att Ham-
pus var het på träningen och 
ville ge honom chansen, sä-
ger Janne Franzén.

Innan matchen var det 
annars lite oroligt eftersom 
de rutinerade pjäserna, båda 
vänsterhänta, Per Johan-
nesson och Niclas Ericsson 
tvingades anmäla frånvaro.

Per har en ond axel. Han 
landade lite illa i premiären. 
Niclas fi ck en smäll mot rev-

benen i söndags och det visa-
de sig vara sprickor i två rev-
ben. Han blir borta ett par 
veckor nu, berättar Franzén.

Tillbaka i Ale HF:s A-lag 
var istället ett annat bekant 
ansikte, Michael Strigelius, 
som visade sin närvaro ge-
nom att bomba in fem mål.

Strigelius blir en tillgång 
för oss. Kul att han är med 

på allvar igen!
På söndag kommer serie-

ledande Baltic på besök i Ale 
Kulturrum, då är det upp till 

bevis!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Division 4 Göteborg västra
Kongelf – Ale HF 19-26

HANDBOLL

– Bortaslog Kongelf

Ale HF tog
andra skalpen

Joakim Samuelsson och hans lagkamrater i Ale HF har fått en bra start på säsongen. Andra raka 
segern kom borta mot Kongelf. Nu väntar serieledande Baltic. 

NUMMER 39         VECKA 43| 37NÖJE

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

 

TORP. Streaplers är dansbandet 
som blir bättre och bättre för 
varje år som går.

Som ett årgångsvin helt 
enkelt.

– Då passar det väl bra att vi 
ger ut ett eget vin också, skrat-
tar sångaren Kenny Samuels-
son från Torp.

Bandmedlemmarna i Stre-
aplers är hemma igen efter 
sitt besök på Bruno Ohlzons 
vingård Languedoc-Roussil-
lon i södra Frankrike.

– Det var vår chaufför som 
fi xade kontakten med Bruno 
och på den vägen är det, för-
klarar Kenny Samuelsson.

För 30 år sedan var Bruno 
en elitserieback som smäll-
de in motståndarforwards i 
hockeysargerna, nu för tiden 
smeker hans känsliga fi ngrar 
istället vinrankorna vid byn 
Villeneuve-Minervois – 15 
km från medeltidsstaden 
Carcassonne.

– Vi ser detta som en kul 
grej och förhoppningsvis 
något som ska uppskattas av 
våra fans runtom i landet. 
Samtidigt är det viktigt att 
vi vårdar vårt varumärke och 
känner att det vin som vi sät-
ter vårt namn på också ska ha 
högsta kvalitet, säger Kenny 
och fortsätter:

– Vi tvekade inte en se-
kund när Bruno bjöd ner oss 
till vingården. Vi gavs möj-
lighet att ta del av processen 
och provsmaka det vin som 
ska fi nnas på Systembolaget 
första veckan i december.

Till en början släpps Stre-
aplers vin i en stilfull desig-
nad trälåda om sex fl askor.

– Det blir en begränsad 
upplaga. Därefter ska vinet 
fi nnas som beställningsvara 
hos Systembolaget.

Hur skulle du vilja re-
censera ert eget rödvin?

– Det är ett okomplicerat 
vin, precis som vår musik.

Under vistelsen i Frankri-
ke passade Streaplers på att 
ha arbetsmöte för den nya 
plattan, som är under pro-
duktion och med beräknad 

release i maj nästa år.
– Vin i all ära, det är trots allt mu-

siken vi brinner för. Vår senaste skiva 
”Hela veckan lång” blev en succé och 
uppföljaren kommer defi nitivt inte 
att bli sämre, lovar Kenny Samuels-
son.

JONAS ANDERSSON

Bland vinrankorna i södra Frankrike. I början av december släpper dansbandet 
Streaplers ett eget rödvin på Systembolaget. Från vänster ses Kenny Samuelsson, 
Anders Larsson, Kjetil Granli, Per Lundin och Henrik Göransson.
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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 18.00
Entré: 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.

Figaros bröllop 
Lördag 15 november kl 19.00

Textad på svenska. 
Entré 200:-, matbiljett: 140:-

Kapten Sabeltand
Söndag 26 okt kl 15.00

Matiné 60 kr

Bröllopskaos

Onsdag 22 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Muminfamiljen på rivieran

Söndag 26 okt kl 18.00
Onsdag 29 okt kl 19.00 

Entré 80 kr

Söndag 2 nov kl 15.00
Matiné 60 kr

Fury

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

– Rusning att vänta till Systembolaget

Streaplers
släpper eget vin
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Ale Torg

F02 kl 12:00                   
NÖDINGE – BK HEID
F00 kl 13:40                   
NÖDINGE – ORUST/BOHUSLÄN
DAM DIV 2 kl 15:00                   
NÖDINGE –  
GÖTEBORG FINEST

VECKANS
MATCHER
SÖNDAG 26 OKTOBER

ALE KULTURRUM

I måndags spelade Bohus 
IF pingisseniorer sin andra 
seriematch för säsongen. 
Drabbningen skedde mot 
Torslanda IK och slutresul-
tatet skrevs till 7-7.

Detta var första poäng-
tappet sedan Bohus IF 
återupptog seniorpingisen 
(hela förra säsongen gick 
utan ett enda poängtapp) 
så minerna var inte allt för 
dystra, även om matchut-
vecklingen tidigt tydde på 
en ny seger.

Laget mönstrade samma 
startfyra som matchen i 
lördags.

– Kanske satt matchen 
från i lördags fortfarande i 
benen på oss, säger ankaret 
Peter Kornesjö. 

– Vi avslutade vår förra 
match för 50 timmar sedan 
och det är tufft att hinna 
ladda om både fysiskt och 
mentalt.

Inledningsvis fi ck Peter 
stryk sin singel men efter 
det radade BIF upp fem 
segrar.

– Vi skulle stängt 
matchen där. Nu fi ck 
motståndarna luft un-
der vingarna och tog två 
raka singlar, mot Peter 
och Magnus, säger Åke 
Mentor.

– Efter detta följde två 

dubblar och med tanke på 
vårt fantastiska dubbelspel 
från förra säsongen blev vi 
nog lite övermodiga, säger 
Johnny Sallander.

Istället för att avgöra 
matchen lyckades Torslan-
da knipa båda dubblarna 
och ställningen var helt 
plötsligt 5-5.

Efter detta fi ck Åke 
Mentor stryk i tre raka set 
och sedan lyckades Johnny 
Sallander kvittera till 6-6 
efter en stenhård femse-
tare.

De två avslutande sin-
glarna blev helt avgörande 
och Peter Kornesjö fi ck 
stryk i tre raka set efter 
att ha fått en del oturliga 
kantbollar och nätrullare 
emot sig i avgörande lägen 
i seten. Nu blev istället 
Magnus Sjösten stor 
hjälte genom att vinna 
sista singeln och rädda en 
poäng.

– Magnus har varit 
het på träningarna den 
senaste tiden, säger Peter 
Kornesjö, så det var ingen 
överraskning att Magnus 
skulle avgöra.

Nu blickar vi fram emot 
nästa match mot BTK 
Linne om två veckor.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis 

Kryss för Bohus IF pingisseniorer

VECKA 43         NUMMER 39|36 SPORT

EL FIXARNA I ALE

MATCHDAGS

ALE HF – BALTIC

www.laget.se/alehf

Div 4 herrar 
ALE KULTURRUM (Fd. Gymnasiet) 

Söndag 26 oktober kl 16.45

- ÄLSKA HANDBOLL

ÄLVÄNGEN. Det blev 
stryk för ÄIK i epilogen 
på Älvevi.

Spelet var relativt 
jämn, men gästerna 
betydligt visade en 
helt annan effektivitet i 
straffområdet.

Resultatet innebär att 
Älvängen slutar femma 
i serien.

Älvängens IK, som svarat för 
en stark höstsäsong, lyckades 
inte rå på tabelltvåan Finlan-
dia/Pallo.

– Vi svarar för en okej in-
sats, men gör dessvärre en 

del misstag i egen box och 
blir straffade, förklarar trä-
naren Peter ”Erra” Eriks-
son.

Gästerna tog ledningen 
i den sjunde minuten, men 
kort därefter kunde Niklas 
Pålsheden kvittera till 1-1. 
Ställningen var 1-3 i paus 
och när ÄIK försökte fl ytta 
upp positionerna i den andra 
halvleken läckte det bakåt.

– Vi gör en bra höst igen. 
Problemet är att vi tappar 
för många poäng under vår-
säsongen. Nu får vi sätta oss 
ned och analysera vad det 
beror på, säger Eriksson.

Blir du kvar i klubben?
– Ja, jag har gjort klart för 

ytterligare ett år i ÄIK, av-
slutar Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Niklas Pålsheden blev ÄIK:s sista målskytt för säsongen i 
1-5-förlusten hemma mot Finlandia/Pallo.
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Stryk för
ÄIK i epilogen

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Finlandia/Pallo AIF 1-5

FOTBOLL

KUNGÄLV. Ett sargat 
Ale HF med bara två 
avbytare lyckades ändå 
ta en övertygande seger 
borta mot Kongelf.

Fysiken och ett 
suveränt målvaktsspel 
avgjorde.

Ändå tycker jag att 
vår träningsfl it borde 
vara bättre, säger Ale-
tränaren Janne Franzén.

Ale HF tog sin andra raka 
seger i division fyra. Kongelf 
bjöd motstånd i 40 minuter, 
men fi ck sedan ge sig. Gäs-
terna var rustad med en bätt-
re kondition och dessutom 
två omutliga målvakter i Da-
vid Nielsen och Hampus 
Eskilsson.

David var fantastiskt bra 
och egentligen förstod jag 
inte varför han valde att byta, 
men när Hampus kom in och 
spikade igen gick det inte att 
beskylla honom för valet. 
Han hade väl sett att Ham-
pus var het på träningen och 
ville ge honom chansen, sä-
ger Janne Franzén.

Innan matchen var det 
annars lite oroligt eftersom 
de rutinerade pjäserna, båda 
vänsterhänta, Per Johan-
nesson och Niclas Ericsson 
tvingades anmäla frånvaro.

Per har en ond axel. Han 
landade lite illa i premiären. 
Niclas fi ck en smäll mot rev-

benen i söndags och det visa-
de sig vara sprickor i två rev-
ben. Han blir borta ett par 
veckor nu, berättar Franzén.

Tillbaka i Ale HF:s A-lag 
var istället ett annat bekant 
ansikte, Michael Strigelius, 
som visade sin närvaro ge-
nom att bomba in fem mål.

Strigelius blir en tillgång 
för oss. Kul att han är med 

på allvar igen!
På söndag kommer serie-

ledande Baltic på besök i Ale 
Kulturrum, då är det upp till 

bevis!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Division 4 Göteborg västra
Kongelf – Ale HF 19-26

HANDBOLL

– Bortaslog Kongelf

Ale HF tog
andra skalpen

Joakim Samuelsson och hans lagkamrater i Ale HF har fått en bra start på säsongen. Andra raka 
segern kom borta mot Kongelf. Nu väntar serieledande Baltic. 
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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

 

TORP. Streaplers är dansbandet 
som blir bättre och bättre för 
varje år som går.

Som ett årgångsvin helt 
enkelt.

– Då passar det väl bra att vi 
ger ut ett eget vin också, skrat-
tar sångaren Kenny Samuels-
son från Torp.

Bandmedlemmarna i Stre-
aplers är hemma igen efter 
sitt besök på Bruno Ohlzons 
vingård Languedoc-Roussil-
lon i södra Frankrike.

– Det var vår chaufför som 
fi xade kontakten med Bruno 
och på den vägen är det, för-
klarar Kenny Samuelsson.

För 30 år sedan var Bruno 
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JONAS ANDERSSON

Bland vinrankorna i södra Frankrike. I början av december släpper dansbandet 
Streaplers ett eget rödvin på Systembolaget. Från vänster ses Kenny Samuelsson, 
Anders Larsson, Kjetil Granli, Per Lundin och Henrik Göransson.
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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 18.00
Entré: 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.

Figaros bröllop 
Lördag 15 november kl 19.00

Textad på svenska. 
Entré 200:-, matbiljett: 140:-

Kapten Sabeltand
Söndag 26 okt kl 15.00

Matiné 60 kr

Bröllopskaos

Onsdag 22 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Muminfamiljen på rivieran

Söndag 26 okt kl 18.00
Onsdag 29 okt kl 19.00 

Entré 80 kr

Söndag 2 nov kl 15.00
Matiné 60 kr

Fury

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

– Rusning att vänta till Systembolaget

Streaplers
släpper eget vin
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Välkomna!
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Söndag 26 okt kl 15 - ca 17.30

Sång, musik och vitsar

NÖDINGE. En heldag 
med prova-på-aktivite-
ter, underhållning och 
föreläsningar.

På måndag arrangeras 
Seniormässa 60+ i Ale 
Kulturrum.

– Allt man kan tänka 
sig för kropp och själ, 
förklarar äldrepedagog 
Carina Wallström.

Kommunens uppsökande 
verksamhet gjorde ett ar-
rangemang för ett par år 
sedan och i fjol bjöds det in 
till en äldredag med fokus på 
trygghet och säkerhet.

– Nu går vi hela vägen 
och gör en Seniormässa. Vi 
har fått med oss en mängd 
utställare som kommer att 
vara med under hela dagen, 
förklarar kommunens dietist 
Jenny Sallander som ingår i 
arrangörsgruppen.

Temat för mässan är frisk-
vård i olika avseenden. På 
scenen kommer det att bli 
yoga och gympa med Friskis 
& Svettis. Besökarna ges 
möjlighet att få taktil massa-

ge och de som vill kan testa 
sitt blodtryck.

– Vi hoppas och tror på 
många besökare. Vi bjuder 
på kaffe och smörgås när 
dörrarna öppnar klockan tio 
och senare fi nns sopplunch 
att köpa för en billig peng. 
Det är naturligtvis fri entré 
och på närvarolotten kan 
man vinna fi na priser, förkla-
rar Lotti Klug som har fått 
det hedersamma uppdraget 
att vara konferencier och 
lotsa gästerna genom de oli-
ka programpunkterna.

För den musikaliska un-
derhållningen svarar Roy 
Sällström och mannekäng-
uppvisningen har kläder från 
Seniorshoppen.

– Kontant betalning är det 
som gäller denna dag, po-
ängterar Lotti.

Av utställarna som kom-
mer att fi nnas på plats i Nö-
dinge kan nämnas Västtrafi k, 
Jörns Bussresor, Folktand-
vården, studieförbunden 
ABF och SV samt Röda Kor-
set.

JONAS ANDERSSON

Roy Sällström kommer att stå för den musikaliska underhåll-
ningen på Seniormässan 60+ som arrangeras i Ale Kulturrum nu 
på måndag.

Seniormässa i Nödinge
Totalt var vi 35 stycken 
som deltog vid årets Till-
sammansläger, som var på 
Råddehult, i Boråstrakten. 
Fem av oss var tonåring-
ar, vilket var extra trevligt. 
Vädret var riktigt skönt och 
vi kunde vara utomhus med 
poängpromenad, bad, fi ske 
och svampplockning.

Bibelstudierna var om 
Bibelns syn på rättvisa och 
solidaritet och leddes av 
pastor Per och vår förra 
ungdomsledare Daniel. Leif 
var såklart kökschef och 
styrde de olika matlagen till 
stordåd, som varma mackor, 
grönsakssoppa, pannbiff och 
kycklingsallad.

På lördagskvällen roade vi 
varandra med charader, klu-
righeter, sång och en uppskat-
tad repris av ÅNK. Sönda-
gens verkstadsgudstjänst var 
fi n, med bland annat nattvard 
och solosång.

Helgen 19-21 september 
innehöll, överraskande nog, 
också en sönderslagen toa-
lettdörr och en krossad ruta, 
med efterföljande besök på en 
vårdcentral.

Var du inte med på lägret 
denna gång, blir det nog en 
ny möjlighet nästa år.

Michael Olausson

Surte missionsförsamling 
har varit på läger igen

NÖDINGE. I Riksteaterns 
utmanande uppsättning 
av Gudshjälmen öppnar 
Linus Fellbom upp för 
livsomvälvande frågor 
och vardaglig provoka-
tion.

Hur bemöter vi ök-
ande religiös fanatism, 
med bra religion eller 
ingen religion alls? 

Och hur hanterar man 
att en närstående har en 
helt annan sanning än 
en själv? 

Torsdagen den 30 
oktober visas Gudshjäl-
men i Ale Kulturrum.

Hyllade Cecilia Nilsson 
spelar Agneta, professor i 
naturvetenskap och känd för 
sin fräna religionskritik. När 
hennes son Tomas, spelad 
av Peter Perski, berättar 
att han ska lämna sin karriär 
som jurist för att skola om 
sig till präst sätts marken 
under Agnetas fötter i gung-

ning. Det blir startskottet 
för en rad uppslitande och 
dråpliga konfl ikter. I Linus 
Fellboms avskalat estetiska 
iscensättning, som är så 
långt ifrån rekvisitateater 
man kan komma, viner frå-
gor om lojalitet, kärlek, tro 
och existens genom luften i 
de upphetsade diskussioner-
na. För varför fi nns vi? Och 
fyller glädjen och lidandet i 
en människas liv egentligen 
någon funktion?

 – När någon 
tvärsäkert påstår ”så här 
är det” blir jag genast 
misstänksam, jag vänder mig 
alltid instinktivt mot det 
som påstås vara sanningar, 
för mig fi nns så många fl er 
frågor än säkra svar, säger 
Linus Fellbom som själv står 
för översättning, regi, ljus 
och scenografi .

– En av de saker som jag 
tycker gör pjäsen så spän-
nande är att det nästan är 
omöjligt att inte ha en åsikt 

om frågorna den brottas 
med, den är en vattendelare, 
det kommer förhoppnings-
vis röra upp en hel del 
känslor, fortsätter han.

Riksteatern, som gästat 
Nödinge vid ett fl ertal 
tillfällen tidigare under åren, 
bjuder här på en dramatisk 
komedi om relationer, kär-
lek och religion.

– Vi har haft två högklas-
siga teaterföreställningar 
tidigare i höst och nu sätter 
vi pricken över i:et med 
Gudshjälmen. I huvudrollen 
får vi se Guldbaggebelönade 
Cecilia Nilsson, säger Mar-
gareta Nilson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

JONAS ANDERSSON
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Hedda Gullander som Ester, 
Peter Perski som Tomas, Ce-
cilia Nilsson som Agneta, Per 
Burell som Harry i Gudshjäl-
men.
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GUDSHJÄLMEN

Gudshjälmen av Mick Gor-
don och A.C. Grayling, hade 
urpremiär på Soho Theatre 
i London 2006, då med 
titeln On – Religion, Linus 
Fellbom gjorde för övrigt 
ljus till uruppförandet. 
Riksteaterns uppsättning 
av Gudshjälmen regisseras 
alltså nu av Linus Fell-
bom som tidigare satt upp 
publik- och kritikersuccéer-
na Rikard III och Fordrings-
ägare för Riksteatern.

Dramatisk komedi om
kärlek, tro och existens
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Jag läste Paula Örns 
kritik mot att SD kan 
få infl ytande i Ale kom-

mun. Detta är en följd av att 
Ales väljare har sagt sitt. Det 
är 1 911 personer som röstat 
på dem. Det är tredje största 
parti i Ale och dem vill du 
ta infl ytandet från. Det 
är nästan som att förklara 

dessa väljare ”personer med 
mindre vetande”, vilket jag 
tycker är oförskämt. Sedan 
kan jag tycka vad jag vill om 
deras politik, men det står ju 
var och en fritt att tycka och 
tänka vad den personen vill, 
för min del är varje individ 
en människa som får ha sina 
egna åsikter. 

Personligen har jag i 
min umgängeskrets både 
zigenare och negrer, lesbiska 
som bögar – fattig eller rika, 
för mig är de lika. Den lek i 
sandlådan som förs på reger-
ingsnivå är inte värdig i Ale 
kommun. Har du en annan 
inställning behåll den för dej 
själv. Ditt parti, är ju även 

de för en demokrati. Att nu 
försöka att sparka undan SD 
är inte lätt, det skulle gjorts 
vid första debatten innan 
de blev etablerade. Då ville 
inte Socialdemokraterna stå 
vid samma sida som Jimmy 
Åkesson, då skulle debat-
ten förts, då hade de bara 
invandrarpolitiken, och då 

hade SD aldrig kommit in i 
riksdagen. 

Idag är de ett parti bildat 
i demokratisk ordning. 
För att återgå till Ale. Vad 
beträffar Tyrone Hansson 
en person med båda fötterna 
på jorden, som vet vad han 
vill. Jag har läst de insändare 
som spytt galla över honom, 

det är alltid svårt att bli av 
med en av de bästa spelarna 
i laget. Det är bara att ta nya 
friska tag. Måtte den bäste 
för Ales bästa vinna.

Sven Rydén 
Aledemokraterna

Angående Paula Örns kritik på alliansen och SD

PRO Ale Norra

PRO ALE NORRA

Kaffe med dopp

Kom och heja fram vårt lag!
Välkomna!

PRO Ale Norra
möter

PRO Trollhättan
I Ale Norras lag ingår medlemmar 
från Surte-Bohus och Ale Norra.

”PROvetarna”
En riksomfattande tävling 

mellan PROföreningar

OBS! Tiden!Ons 29 okt kl 14
Medborgarhuset, Alafors

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
NOL-ALAFORS

Onsdag 29/10 kl 18.00
Folketshus i Nol

Nomineringar till nämnder

MEDLEMSMÖTE
NÖDINGE S-FÖRENING

Onsdag 29/10 kl 18.30
Ale Kulturrum (fd gymnasiet) sal 105

Nomineringar till nämnder 
och styrelser.

I förra veckan kun-
de vi läsa att Mikael 
Berglund (M) fort-

farande är sugen på att få 
fortsätta regera och vägrar 
”kasta in handduken” trots 
sin och Alliansens valför-
lust. Alliansens fi ck 32,9% 
mot de rödgrönas 45,5%. 
Han behöver stöd från 
många – även SD för att 
få igenom valen till olika 
ordförandeposter bland 
andra kommunalråd samt 
budget. Diskussioner pågår 
och Aledemokraterna har nu 
banat väg för SD:s stöd för 
Alliansen. Framtid i Ale har 
också förvånansvärt allierat 
sig och Tyrone Hansson 
uttryckte förra veckan att 
SD:s eventuella stöd för 
Berglund innebär att han 
”inte behöver ursäkta sig”. 
M i Ale går helt emot sin 
partilinje centralt och de 
fl esta av Sveriges kommuner 

och öppnar för något nytt 
skrämmande försök – något 
unikt i Sverige. Varför be-
höver man överhuvudtaget 
fundera på hur man skall 
göra? Borde det inte vara 
en självklarhet att samverka 
över blockgränserna istället 
för med ett främlingsfi ent-
ligt parti?

Nu är frågan – var står de 
övriga ”Allianspartierna”? 
FP har till exempel haft en 
hög profi l (inte minst lokalt) 
i att inte bygga sin politik 
och regera med hjälp av SD. 
C och KD likaså och 
centralt måste dessa partier 
bäva för hur lokalpolitikerna 
nu kommer att agera. FP, C 
och KD – varför hör vi inget 
nu från er i denna fråga efter 
valet? Är ni verkligen be-
redda att också att till varje 
pris få sitta kvar och lägga 
budgetar med SD:s stöd 
och bli beroende av dem? 
Vi är många som är mycket 
besvikna på den brist på be-
sked som råder från er samt 
på oviljan att vilja ta ansvar 
för den uppkomna situatio-
nen och samverka över de så 
kallade blockgränserna. 

”Besviken boende i Ale”

Tänker alliansen 
regera till varje pris?

Jag läser på insändarsi-
dan och hör folk säga: 
”Alla ska/borde komma 

upp ur sandlådan”.
”Kom upp ur sandlådan, 

styr med oss”, får man höra 
från den rödgröna rörelsens 
anhängare.

”Alliansen är dåliga förlo-
rare, som inte kan/vågar låta 
de rödgröna styra” är andra 
ord jag också har hört.

”SD kan man inte styra 
med, för de är rasister”.

 

En liten undran, V (dess-
förinnan VPK = vänsterpar-
tiet kommunisterna) borde 
väl rimligen också städa ur 
garderoberna, innan de utta-
lar sig. Ryssarna (alltså kom-
munister) var ju inte direkt 
snälla under andra världskri-
get. De tog död på både Ju-
dar och Zigenare(romer), en 
förfärlig mängd människor. 
Eller, ta Kina där kommu-
nisterna styr. Vem kan säga 
att deras styrelseskick är till 
gagn för folket, som bor där. 

Det fi nns fl er exempel, men 
detta kan kanske räcka.

 ”Kom upp ur sandlådan” 
säger man. Ja, gör det. Låt 
alla komma till tals, alltså 
även SD.

I skolan försöker man 
pränta in i barn att det är 
fult att ”mobba” andra, men 
att som vuxen ”mobba” alla 
som delar SD:s åsikter är 
tydligen OK. Vari ligger 
skillnaden?

Dessutom, visst ska vi 
ta emot folk, som behöver 

komma hit av olika orsaker, 
men hur många klarar vi av?

Det är ju ändå miljontals 
fl yktingar ute i världen. Det 
kostar mycket att härbär-
gera alla, som kommer hit. 
Ponera att alla skulle vilja 
komma hit, nu vet vi att så 
inte är fallet, men om det 
nu vore så. Var ska vi sätta 
gränsen? Vid 1million/år, 
5millioner/år eller var ska 
gränsen sättas.

 
Bosse

Nu när regnet och 
höstmörkret har 
kommit in så skulle 

jag vilja rikta ett stort tack 
och några värmande ord 
till er som var inblandade 
kring organisationen kring 
avvecklingen av Himla-
skolans högstadium och 
utformandet av Da Vinci 
skolan. Visst blev både vi 
föräldrar och elever oroliga 
när beskedet kom, men det 
sköttes ytterst professionellt 
och Joakim Östling lyssna-
de in våra funderingar kring 
organisationen. 

Idag är min erfarenhet 
att jag inte hört en enda 

tonåring som uttryckt 
något negativt kring Da 
Vinci skolan utan snarare 
tvärtom, de är positiva och 
har bara gott att säga om 
skolan. 

Så till alla er lärare, rek-
torer och övrig personal på 
Da Vinci skolan som dagli-
gen tar hand om våra tonår-
ingar och försöker ge dem 
kunskap och erfarenheter 
inför livet – fortsätt med ert 
fantastiska arbete.

När man kommer hem 
och möts av ett gäng tonår-
ingar som lyriskt beskriver 
hur god mat de ätit idag i 
Da Vinci skolans bamba så 

blir man som förälder så 
glad. Tack till er i bamba 
som lägger ner sådant en-
gagemang i matlagningen 
och även ser till att de som 
önskar kan få frukost.

Nu ett ord till er politi-
ker, oavsett vem av er som 
nu kommer att besluta om 
budgeten så hoppas jag av 
hela mitt hjärta att ni står 
fast vid det ni sa innan valet 
och gör en budget där ni 
verkligen satsar på skolan 
i Ale kommun. Jag hoppas 
också att ni på allvar tagit 
del av projektet ” I Ales 
skolor vill vi lära oss mer” 

och lägger budget efter vad 
som framkommit under det 
arbetet.

Det är alltid så lätt att 
skuldbelägga någon när ett 
resultat inte visar det man 
hade hoppats på. Därför är 
det så oerhört viktigt att vi 
tar ett gemensamt ansvar 
att vända trenden om att 
skolan i Ale inte är i topp så 
med andra ord kan vi alla, 
politiker, elever, föräldrar 
och lärare,  tillsammans se 
till att vi får Sveriges bästa 
skolor i Ale kommun.

Förälder till elev på 
Da Vinci skolan

Värmande ord i höstmörkret 
till Da Vinci skolan

 Varför behöver 
man överhu-
vudtaget funde-
ra på hur man 

skall göra? Borde det 
inte vara en självklar-
het att samverka över 
blockgränserna istället 
för med ett främlings-
fi entligt parti?
”BESVIKEN BOENDE I ALE”

Låt alla får vara med – även SD!
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs Församlingshem  
kl. 10.00 torsdagen den 23 oktober

Förmiddagscafé

Från Starrkärr till Nidaros.

Vi visar bilder och berättar om 
sommarens pilgrimsvandring 
från Starrkärr via Stiklestad till 
Nidarosdomen i Trondheim. En 
vandring på 14 mil.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kyrkofullmäktige
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 5 november
kl. 18.30

i Starrkärrs församlingshem.
Ärenden enligt utsänd kallelse.

Kurt Nielsen, ordförandeHÖSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 30/10 och fre 31/10 kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 25 kronor

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

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

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

Vismässa ”Något bortom 
bergen” Söndag 26 oktober 
kl 11 i Surte kyrka.
Visor av Dan Andersson, Gunnar 
Kampe sjunger och predikar.

 
Anki Grosshög underhåller. Fika och trevlig gemenskap. 
Alla är välkomna!

Förra lördagen var det 
dags för Spelmanslaget 
Kafferast att spela upp i 
Skepplanda bygdegård. I 
samarbete med Skepplanda 
Hembygdsförening anord-
nades en musikkväll med 
allsång, härliga låtar, varvat 
med roliga historier och 
upptåg.

Det var stor uppslut-
ning av en förväntansfull 
publik som passade på att 
ta lotter och mingla runt 
innan musiken tog sin 
början. Spelmanslaget med 
sin tiomannauppsättning 
drog igång och fi ck genast 
publiken med på noterna. 
Flera nyckelharpor, fi oler, 
dragspel, gitarr, bas, fl öjt 
och kashong, en slags trum-
ma, låter verkligen mäktigt. 
Det blev många härliga 
låtar, musikkryss och en hel 
del allsång.

I pausen serverade 

Skepplanda Hembygdsför-
ening kaffe, smörgåsar och 
kakor. Det blev lottdragning 

och det var många lyckliga 
vinnare som fi ck hämta sina 
vinster. Mot slutet av musik-
kvällen drogs alla stolar mot 
väggen och det spelades upp 
till dans. Många tog chansen 
att svänga runt i vals, schot-
tis och foxtrot.

Kvällen avslutades med 
Benny Anderssons vackra 

sång, Vår sista dans, som 
framfördes på ett utomor-
dentligt vis av Kafferast som 
även är goda sångare. Det 
blev en minnesvärd kväll 
och vi som var där hoppas 
att detta evenemang åter-
kommer snart.

Siv Grahn

Många kom till Skepplanda bygdegård förra lördagen för att lyssna till Spelmanslaget Kafferast.
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Kafferast spred glädje i Skepplanda bygdegård

De gamla ska dö. De 
unga kan dö. Någon 
yttrade de orden 

en gång och jag har många 
gånger fått dessa sanningar 
bekräftade.

För en vecka sedan be-
sökte jag en verkligt gammal 
vän. 104 år fyllde hon. Jag 
skulle vilja få hembud, sa 
hon trots att hon är rörlig 
både till kropp som intellekt.

För 16 år sedan vid den 
här tiden omkom 63 ung-
domar i Backabranden. De 
unga kan dö.

Nu smyckar vi våra käras 
gravar och tänder gravljusen 
som lyser upp höstmörkret 
och ger en stark skönhet 
åt de sista vilorummen. 
Se, med vilken omsorg 
människorna vördar deras 
minnen som gått före. Vid 
begravningen brukar prästen 
avslutningsvis yttra: Herre 
låt ditt eviga ljus lysa för 
honom/henne. Jag brukar 
lägga till: Och en gång också 
för oss! Ordet och även 
föremålet LJUS ger en fi n 
blid av det outsägliga, det 
som är bortom och bakom 
som Dan Andersson dikta-
de. (Omkring tiggarn från 
Luossa)

På senare år har en ny 
tradition skapats. Den, att 
personal från kyrkan fi nns 
på plats vid kyrkogårdarna 
fredagen föra Alla Helgons 
Dag. Följaktligen fi nns präst 
och diakon i kapellet på 
Surte kyrkogård 12.00 lik-
som 14.30 i Nödinge kyrka. 
Stilla musik ljuder och det 

ges möjlighet för samtal om 
så önskas. 

I norden blir naturen en 
spegling av människans liv. 
Särskilt lövträden förkunnar, 
att nu går kretsloppet mot 
vila. Knopparna för vårens 
blad och blom fi nns där 
redan i grenverket men det 
nya livet får vänta tills ljuset 
vänder åter. Så påminns vi 
om människors, din och min 
livscykel. Träd är bland det 
vackraste som fi nns, eller 
hur! 

Nu väntar en helg av still-
het, eftertanke och minnen.

Gud hjälp mig att inte 
fl y från allvaret och sorgen, 
utan lyssna på vad de för-
söker säga mig. Ingenting 
kan göras ogjort, det som 
har hänt kommer inte att 
förändras. Men jag kommer 
att förändras. Var med mig 
Gud i det so sker med mig.   
Led mig och håll mig kvar. 
Sorgen är den andra sidan 
av kärleken, påminn mig 
när jag glömmer det. I Jesu 
namn, amen.

En god och ljus helg önskar jag dig!
Gunnar Kampe

Vikarierande präst i Nödinge pastorat

Inför Allhelgonahelgen
BETRAKTELSE

110 medlemmar fyllde 
Nödinge församlingshem 
till bristningsgränsen i 
tisdags. Gösta Mårdborg 
underhöll med ett fan-
tastiskt kåseri om kända 
svenskar ackompanjerat 
av vackra bilder. Fre-
dagsvandringen gick runt 
Gerdsken i Alingsås. Det-
ta för att undvika kollision 
med älgjägarna.

Det regnade när vi gav 
oss iväg från Ale, men 
ändå ställde 26 vandrare 
upp. Under vandringen 
svek oss inte heller vädrets 
makter. Som vanligt hade 
Gösta Mårdborg gjort en 
noggrann rekognosering. 
Att förbättringen av stigen 
inte var färdig kunde man 
inte lasta honom för.

Att våra fredagsvand-
ringar är populära vittnar 
det faktum att ett par 
valde att fi ra sin guldbröl-
lopsdag samtidigt.

Denna vecka går vand-
ringen i Rördalen, Bohus. 
Vi besöker Björsjöås och 
Trollsjönäs.

Nu börjar planeringen 
av nästa års vandringar 
och kommittén är tacksam 
för tips om lämpliga pro-
menader.

Den 27 oktober, är det 
Seniormässa i före detta 
gymnasiet. Den 28 okto-
ber besöker vi Skepplanda 
kyrka och hembygdsför-
eningens lokaler.

26-28 november 
planeras en resa till den 
berömda julmarknaden i 
Rostock. Häng med så att 
resan blir av.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
på gång

Har din man slutat
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 22 okt Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa. Sön 26 okt
Nols kyrka kl 17 Förbönsguds-
tjänst. Starrkärrs kyrka kl 11 
Mässa. Älvängens kyrka kl 11 
Mässa.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 26 okt kl 10 
Mässa Wetterling, ons 29 okt 
kl 18.30 Veckomässa. Hålanda 
sön 26 okt kl 12 Familjeguds-
tjänst Wetterling. S:t Peder sön 
26 okt kl 10 Mässa Olenius,
tisd  28 okt kl 18 Mässa med 
inspirationskväll. Ale-Skövde 
sön 26 okt kl 12 Gudstjänst 
Olenius, ons 29 okt kl 12.30 
Gemenskapslunch. Tunge 
sön 26 okt se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 21 okt kl 8.30-9.30 Bön kl 
14.00 Bibelsamtalsgruppen.
Ons 22 okt kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet kl 18-19 Bön. Tors 
23 okt kl 18.15 Hobby. Fre 24 
okt kl 20 Vision’14 - kvällsmöte 
med Therese Liljeblad. Lör 25 
okt kl 10-13 Second Hand & 
Café kl 19 Vision’14 - kvälls-
möte med Jonas Andersson. 
Sön 26 okt kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten kl 11 Gudstjänst 
- Elias Berg predikar, Äventy-
ret, Kyrkkaffe, kl 16 Vision’14 
- finalmöte med Jonas Anders-
son. Mån 27 okt kl 10 RPG 
Stavgång. Tis 28 okt kl 8.30-
9.30 Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 22 okt kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Fredag-Sön-
dag 24-26 okt. VISION 14 
Ekumenisk Ungdomshelg i 
Smyrnakyrkan, Älvängen Mer 
info kommer. Alla välkomna 
till gudstjänsterna. Tis 28 okt 
kl 15.45 Konfa Älvängen. Ons 
29 okt kl 18.30 Spårar - Upp-
täckarScout.

Nödinge Församling
Tors 23 okt kl 16 i Nödinge 
kyrka: Konsert ”Ögonstenar”. 
Barnkörerna The Rookies, 
Singing Kids, Popkören och 
Young Voices under ledning 
av Johanna Werder. Sön 
26 okt kl 11 i Surte kyrka: 
Vismässa ”Något bortom 
bergen”. Visor av Dan 
Andersson, Gunnar Kampe 
sjunger och predikar. Kl 13 
i Surte kyrka: Finsk mässa, 
Lisa Sorvoja. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsmässa, Dan 
Hansson. 

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 22 okt kl 19 FÖRSAM-
LINGSFORUM Samtal och 
tankar runt den kristna tron.
To 23 okt kl 19.30  Körövning.
Fre-Sön 24 -26 okt ”Se värl-
den”  Vision 14 - en undom-
skonferens på hemmaplan, 
Kvällsmöten i Smyrnakyrkan. 
Fre kl 20 Kvällsmöte med The-
rese Liljeblad, lovsångsbandet 
m fl c:a 21.30  Konsert med 
Backlights. Lör kl 19  Möte 
med Jonas Andersson lovsångs-
bandet m fl. Sön kl 16 Avslut-
ningsmöte Jonas Andersson 
lovsångsbandet m fl. Sön 26 okt 
kl 11 Gudstjänst Leif Jöngren, 
sång: Mattias Larsson, SSK,  
Servering. Mån 27 okt kl 18  
Spårarscout; kl 18.30 Upptäck-
arscout. Tis 28 okt kl 10 Tis-
dagsbön kl 10-13 Stickcafé; kl 
16 Konfirmandgruppen. Tors 
30 okt kl 15 RPG i Smyrnaky:  
Rodney Sjöberg Trollhättan: 
”Gammaldags.

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
församling.
Sön kl 10 Högmässa, Wester-
gaard, kl 14 Finsk högmässa, 
Olenius. Tis kl 9 Mässa i förs 
hem, Westergaard. Ons kl 
18.30 Mässa, Nordblom.

Surte missionsförsamling, 
en del av Equmeniakyrkan.
Ons 22 okt 18.30 Tonår.
Ons 22 okt 19 Gemensam bön i 
Pingstkyrkan, Bohus.
Onsd 22 okt kl 21 Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Söndag 26 okt kl 11 Gudstjänst. 
Thomas Nilsson. Fika. Höst-
marknadsplanering.
Mån 27 okt kl 19 Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 29 okt kl 15 
Onsdagsträff: Sång och musik 
med Degerbo duo. Ons 29 okt 
kl 18.30 Tonår. Ons 29 okt 21 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen!

Bohus pingstkyrka
Ons 22 okt kl 19 Ekum bön i 
Bohus. Sön 26 okt kl 11 Lars 
Rehnlund.

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

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.

 
PG 90 20 90-0   www.barncancerfonden.se

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

PREDIKOTURERTACK

DÖDSFALL

Harriet Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
17 oktober begravningsguds-
tjänst för Harriet Johansson, 
Älvängen. Officiant var kyr-
koherde Vivianne Wetterling.

Kerstin Andersson, Nol har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.
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Starrkärrs Församlingshem  
kl. 10.00 torsdagen den 23 oktober

Förmiddagscafé

Från Starrkärr till Nidaros.

Vi visar bilder och berättar om 
sommarens pilgrimsvandring 
från Starrkärr via Stiklestad till 
Nidarosdomen i Trondheim. En 
vandring på 14 mil.
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Kyrkofullmäktige
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 5 november
kl. 18.30

i Starrkärrs församlingshem.
Ärenden enligt utsänd kallelse.

Kurt Nielsen, ordförandeHÖSTLOVS-
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bjuds på 
saft och
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NÖDINGE FÖRSAMLING
Ögonstenar! Torsdag 23 okt kl 16  
i Nödinge kyrka.
Konsert med barnkörerna The 
Rookies, Singing Kids, Popkören 
och Young Voices under ledning av 
Johanna Werder.

Vismässa ”Något bortom 
bergen” Söndag 26 oktober 
kl 11 i Surte kyrka.
Visor av Dan Andersson, Gunnar 
Kampe sjunger och predikar.

 
Anki Grosshög underhåller. Fika och trevlig gemenskap. 
Alla är välkomna!

Förra lördagen var det 
dags för Spelmanslaget 
Kafferast att spela upp i 
Skepplanda bygdegård. I 
samarbete med Skepplanda 
Hembygdsförening anord-
nades en musikkväll med 
allsång, härliga låtar, varvat 
med roliga historier och 
upptåg.

Det var stor uppslut-
ning av en förväntansfull 
publik som passade på att 
ta lotter och mingla runt 
innan musiken tog sin 
början. Spelmanslaget med 
sin tiomannauppsättning 
drog igång och fi ck genast 
publiken med på noterna. 
Flera nyckelharpor, fi oler, 
dragspel, gitarr, bas, fl öjt 
och kashong, en slags trum-
ma, låter verkligen mäktigt. 
Det blev många härliga 
låtar, musikkryss och en hel 
del allsång.

I pausen serverade 

Skepplanda Hembygdsför-
ening kaffe, smörgåsar och 
kakor. Det blev lottdragning 

och det var många lyckliga 
vinnare som fi ck hämta sina 
vinster. Mot slutet av musik-
kvällen drogs alla stolar mot 
väggen och det spelades upp 
till dans. Många tog chansen 
att svänga runt i vals, schot-
tis och foxtrot.

Kvällen avslutades med 
Benny Anderssons vackra 

sång, Vår sista dans, som 
framfördes på ett utomor-
dentligt vis av Kafferast som 
även är goda sångare. Det 
blev en minnesvärd kväll 
och vi som var där hoppas 
att detta evenemang åter-
kommer snart.

Siv Grahn

Många kom till Skepplanda bygdegård förra lördagen för att lyssna till Spelmanslaget Kafferast.
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Kafferast spred glädje i Skepplanda bygdegård

De gamla ska dö. De 
unga kan dö. Någon 
yttrade de orden 

en gång och jag har många 
gånger fått dessa sanningar 
bekräftade.

För en vecka sedan be-
sökte jag en verkligt gammal 
vän. 104 år fyllde hon. Jag 
skulle vilja få hembud, sa 
hon trots att hon är rörlig 
både till kropp som intellekt.

För 16 år sedan vid den 
här tiden omkom 63 ung-
domar i Backabranden. De 
unga kan dö.

Nu smyckar vi våra käras 
gravar och tänder gravljusen 
som lyser upp höstmörkret 
och ger en stark skönhet 
åt de sista vilorummen. 
Se, med vilken omsorg 
människorna vördar deras 
minnen som gått före. Vid 
begravningen brukar prästen 
avslutningsvis yttra: Herre 
låt ditt eviga ljus lysa för 
honom/henne. Jag brukar 
lägga till: Och en gång också 
för oss! Ordet och även 
föremålet LJUS ger en fi n 
blid av det outsägliga, det 
som är bortom och bakom 
som Dan Andersson dikta-
de. (Omkring tiggarn från 
Luossa)

På senare år har en ny 
tradition skapats. Den, att 
personal från kyrkan fi nns 
på plats vid kyrkogårdarna 
fredagen föra Alla Helgons 
Dag. Följaktligen fi nns präst 
och diakon i kapellet på 
Surte kyrkogård 12.00 lik-
som 14.30 i Nödinge kyrka. 
Stilla musik ljuder och det 

ges möjlighet för samtal om 
så önskas. 

I norden blir naturen en 
spegling av människans liv. 
Särskilt lövträden förkunnar, 
att nu går kretsloppet mot 
vila. Knopparna för vårens 
blad och blom fi nns där 
redan i grenverket men det 
nya livet får vänta tills ljuset 
vänder åter. Så påminns vi 
om människors, din och min 
livscykel. Träd är bland det 
vackraste som fi nns, eller 
hur! 

Nu väntar en helg av still-
het, eftertanke och minnen.

Gud hjälp mig att inte 
fl y från allvaret och sorgen, 
utan lyssna på vad de för-
söker säga mig. Ingenting 
kan göras ogjort, det som 
har hänt kommer inte att 
förändras. Men jag kommer 
att förändras. Var med mig 
Gud i det so sker med mig.   
Led mig och håll mig kvar. 
Sorgen är den andra sidan 
av kärleken, påminn mig 
när jag glömmer det. I Jesu 
namn, amen.

En god och ljus helg önskar jag dig!
Gunnar Kampe

Vikarierande präst i Nödinge pastorat

Inför Allhelgonahelgen
BETRAKTELSE

110 medlemmar fyllde 
Nödinge församlingshem 
till bristningsgränsen i 
tisdags. Gösta Mårdborg 
underhöll med ett fan-
tastiskt kåseri om kända 
svenskar ackompanjerat 
av vackra bilder. Fre-
dagsvandringen gick runt 
Gerdsken i Alingsås. Det-
ta för att undvika kollision 
med älgjägarna.

Det regnade när vi gav 
oss iväg från Ale, men 
ändå ställde 26 vandrare 
upp. Under vandringen 
svek oss inte heller vädrets 
makter. Som vanligt hade 
Gösta Mårdborg gjort en 
noggrann rekognosering. 
Att förbättringen av stigen 
inte var färdig kunde man 
inte lasta honom för.

Att våra fredagsvand-
ringar är populära vittnar 
det faktum att ett par 
valde att fi ra sin guldbröl-
lopsdag samtidigt.

Denna vecka går vand-
ringen i Rördalen, Bohus. 
Vi besöker Björsjöås och 
Trollsjönäs.

Nu börjar planeringen 
av nästa års vandringar 
och kommittén är tacksam 
för tips om lämpliga pro-
menader.

Den 27 oktober, är det 
Seniormässa i före detta 
gymnasiet. Den 28 okto-
ber besöker vi Skepplanda 
kyrka och hembygdsför-
eningens lokaler.

26-28 november 
planeras en resa till den 
berömda julmarknaden i 
Rostock. Häng med så att 
resan blir av.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
på gång

Har din man slutat
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 22 okt Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa. Sön 26 okt
Nols kyrka kl 17 Förbönsguds-
tjänst. Starrkärrs kyrka kl 11 
Mässa. Älvängens kyrka kl 11 
Mässa.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 26 okt kl 10 
Mässa Wetterling, ons 29 okt 
kl 18.30 Veckomässa. Hålanda 
sön 26 okt kl 12 Familjeguds-
tjänst Wetterling. S:t Peder sön 
26 okt kl 10 Mässa Olenius,
tisd  28 okt kl 18 Mässa med 
inspirationskväll. Ale-Skövde 
sön 26 okt kl 12 Gudstjänst 
Olenius, ons 29 okt kl 12.30 
Gemenskapslunch. Tunge 
sön 26 okt se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 21 okt kl 8.30-9.30 Bön kl 
14.00 Bibelsamtalsgruppen.
Ons 22 okt kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet kl 18-19 Bön. Tors 
23 okt kl 18.15 Hobby. Fre 24 
okt kl 20 Vision’14 - kvällsmöte 
med Therese Liljeblad. Lör 25 
okt kl 10-13 Second Hand & 
Café kl 19 Vision’14 - kvälls-
möte med Jonas Andersson. 
Sön 26 okt kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten kl 11 Gudstjänst 
- Elias Berg predikar, Äventy-
ret, Kyrkkaffe, kl 16 Vision’14 
- finalmöte med Jonas Anders-
son. Mån 27 okt kl 10 RPG 
Stavgång. Tis 28 okt kl 8.30-
9.30 Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 22 okt kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Fredag-Sön-
dag 24-26 okt. VISION 14 
Ekumenisk Ungdomshelg i 
Smyrnakyrkan, Älvängen Mer 
info kommer. Alla välkomna 
till gudstjänsterna. Tis 28 okt 
kl 15.45 Konfa Älvängen. Ons 
29 okt kl 18.30 Spårar - Upp-
täckarScout.

Nödinge Församling
Tors 23 okt kl 16 i Nödinge 
kyrka: Konsert ”Ögonstenar”. 
Barnkörerna The Rookies, 
Singing Kids, Popkören och 
Young Voices under ledning 
av Johanna Werder. Sön 
26 okt kl 11 i Surte kyrka: 
Vismässa ”Något bortom 
bergen”. Visor av Dan 
Andersson, Gunnar Kampe 
sjunger och predikar. Kl 13 
i Surte kyrka: Finsk mässa, 
Lisa Sorvoja. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsmässa, Dan 
Hansson. 

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 22 okt kl 19 FÖRSAM-
LINGSFORUM Samtal och 
tankar runt den kristna tron.
To 23 okt kl 19.30  Körövning.
Fre-Sön 24 -26 okt ”Se värl-
den”  Vision 14 - en undom-
skonferens på hemmaplan, 
Kvällsmöten i Smyrnakyrkan. 
Fre kl 20 Kvällsmöte med The-
rese Liljeblad, lovsångsbandet 
m fl c:a 21.30  Konsert med 
Backlights. Lör kl 19  Möte 
med Jonas Andersson lovsångs-
bandet m fl. Sön kl 16 Avslut-
ningsmöte Jonas Andersson 
lovsångsbandet m fl. Sön 26 okt 
kl 11 Gudstjänst Leif Jöngren, 
sång: Mattias Larsson, SSK,  
Servering. Mån 27 okt kl 18  
Spårarscout; kl 18.30 Upptäck-
arscout. Tis 28 okt kl 10 Tis-
dagsbön kl 10-13 Stickcafé; kl 
16 Konfirmandgruppen. Tors 
30 okt kl 15 RPG i Smyrnaky:  
Rodney Sjöberg Trollhättan: 
”Gammaldags.

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
församling.
Sön kl 10 Högmässa, Wester-
gaard, kl 14 Finsk högmässa, 
Olenius. Tis kl 9 Mässa i förs 
hem, Westergaard. Ons kl 
18.30 Mässa, Nordblom.

Surte missionsförsamling, 
en del av Equmeniakyrkan.
Ons 22 okt 18.30 Tonår.
Ons 22 okt 19 Gemensam bön i 
Pingstkyrkan, Bohus.
Onsd 22 okt kl 21 Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Söndag 26 okt kl 11 Gudstjänst. 
Thomas Nilsson. Fika. Höst-
marknadsplanering.
Mån 27 okt kl 19 Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 29 okt kl 15 
Onsdagsträff: Sång och musik 
med Degerbo duo. Ons 29 okt 
kl 18.30 Tonår. Ons 29 okt 21 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen!

Bohus pingstkyrka
Ons 22 okt kl 19 Ekum bön i 
Bohus. Sön 26 okt kl 11 Lars 
Rehnlund.

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

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.

 
PG 90 20 90-0   www.barncancerfonden.se

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

PREDIKOTURERTACK

DÖDSFALL

Harriet Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
17 oktober begravningsguds-
tjänst för Harriet Johansson, 
Älvängen. Officiant var kyr-
koherde Vivianne Wetterling.

Kerstin Andersson, Nol har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Finns du som kan hjälpa min 
dotter med gymnasiematmatik 
(Klass 2 B).
Tel. 0736-84 10 31

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 årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

Danska Sjöstensplattor 
50x50. Begagnade.
Tel. 0303-22 95 34

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
Söker lägenhet eller hus att 
hyra, minst 3 rum. Skötsam 
familj med god ekonimi. i Ale, 
gärna Älvängen. 
Tel 0375-72 72 72

Vintergarage/kallgarage för 
min bil, nära Alvhem. 
Christina 0705-47 52 12

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

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 m.m.
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

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

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.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

Världens största grattis 
säger vi till

våra underbara ungar
Moa och Max

som fyller 7 år 25 oktober.
Puss & Kram 

från Mamma & Pappa

GRATTIS

Grattis
Sebastian 

på födelsedagen, 25 år.
Önskar Hanna

Grattis på 4-årsdagen
Stella 22/10
Kram från

mamma och pappa!

Grattis till kapten
Weine Pettersson

onsdag 22/10. Öppet hus?
Kompisarna från

baden baden

ÖVRIGT

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
har dragit igång. Start på 
Älvevi i Älvängen klockan 
10-12. Följande söndag att 
boka in är 26/10. 

Arr: Älvängens IK

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88. Hittelön!

UPPHITTAT

Portmonnä
Portmonnä upphittad utan-
för servicehuset i Nödinge. 
Återfås mot beskrivning.
Vi är på kontoret mellan 
9-12 varje dag.

PRO Nödinge

VECKANS ROS

Veckans ros till Mari-
ana Lundin i Nol, du är vår 
räddning och livskedja.

Zusanne med familj 

BRODERIUTSTÄLLNING
Med fantastiska bilder av 
Eva Wennroth i Ale slöjda-
res lokal Trastvägen 1, Nol, 
lör kl 11-14 25/10-29/11 
(ej 1/11). VÄLKOMNA!
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Jag fyller 50 år.
Det firas med öppet hus
på Skaftvägen 17 i Alafors
fredag 31 oktober från 
klockan 14. Välkomna!

Martin Lundgren
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Finns du som kan hjälpa min 
dotter med gymnasiematmatik 
(Klass 2 B).
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Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan
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Lägenhet köpes 1:a i Nol 
med omnejd. Ev hyres! 
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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
Söker lägenhet eller hus att 
hyra, minst 3 rum. Skötsam 
familj med god ekonimi. i Ale, 
gärna Älvängen. 
Tel 0375-72 72 72

Vintergarage/kallgarage för 
min bil, nära Alvhem. 
Christina 0705-47 52 12

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

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 m.m.
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

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

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.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

Världens största grattis 
säger vi till

våra underbara ungar
Moa och Max

som fyller 7 år 25 oktober.
Puss & Kram 

från Mamma & Pappa

GRATTIS

Grattis
Sebastian 

på födelsedagen, 25 år.
Önskar Hanna

Grattis på 4-årsdagen
Stella 22/10
Kram från

mamma och pappa!

Grattis till kapten
Weine Pettersson

onsdag 22/10. Öppet hus?
Kompisarna från

baden baden

ÖVRIGT

BINGOPROMENAD ÄLVEVI. 
Höstens bingopromenader 
har dragit igång. Start på 
Älvevi i Älvängen klockan 
10-12. Följande söndag att 
boka in är 26/10. 

Arr: Älvängens IK

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88. Hittelön!

UPPHITTAT

Portmonnä
Portmonnä upphittad utan-
för servicehuset i Nödinge. 
Återfås mot beskrivning.
Vi är på kontoret mellan 
9-12 varje dag.

PRO Nödinge

VECKANS ROS

Veckans ros till Mari-
ana Lundin i Nol, du är vår 
räddning och livskedja.

Zusanne med familj 

BRODERIUTSTÄLLNING
Med fantastiska bilder av 
Eva Wennroth i Ale slöjda-
res lokal Trastvägen 1, Nol, 
lör kl 11-14 25/10-29/11 
(ej 1/11). VÄLKOMNA!
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Jag fyller 50 år.
Det firas med öppet hus
på Skaftvägen 17 i Alafors
fredag 31 oktober från 
klockan 14. Välkomna!

Martin Lundgren
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

Kapellvägen, Älvängen
 Vid beställning 
0708-22 35 46 0707-53 63 20

Grillen:
Måndag-lördag kl 10–19

Varm frukostbuffé:  
Måndag-fredag kl 08–10

p
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PROVTRÄNA
Just nu kan du 

provträna hos oss. 
Kontakta din STC-klubb 

för mer info.BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!
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ALLA KLUBBAR

ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN 12 MÅN AUTOGIRO

SISTA CHANSEN
KAMPANJSLUT 31 OKTOBER
JUST NU INGÅR SEX TILLFÄLLEN I PT SMALL GROUP, 
DEN PERFEKTA STARTEN FÖR DIG SOM SNABBT 
VILL NÅ RESULTAT.

JUST NU INGÅR
 » PT SMALL GROUP VÄRDE 795 KR 
Träna med en personlig tränare i grupp om 
8�–�10 personer vid sex olika tillfällen. 

 » RESPASS VÄRDE 500 KR 
Med respasset får du träna på över 
140 klubbar runt om i landet. 

 » SOL- & RELAXKORT VÄRDE 1�000 KR 
Laddat med 1000 kr sol och/eller massage. 

 » 3 VECKOKORT ATT GE BORT VÄRDE 750 KR 
Bjud familj eller vänner på provträning hos oss.

Gym / Kondition / Gruppträning
Sol & Relax / Kidz Club / Barndans
Rehab / Kostrådgivning / Seniorklubb
Personlig träning / Företagshälsovård

VÄRDE

3 045
KR

www.stc.se

GRATIS TRÄNING
TA MED DENNA GULDBILJETT SÅ FÅR DU OCH EN VÄN  

TRÄNA GRATIS I EN HEL VECKA!
Kontakta receptionen på närmsta klubb. Gäller från 18 år under bemannade tider.

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


