
20 nya lägenheter 
i Bohus

Nostalgitripp 
på gång!

Här är talangerna som radar upp segrar oavsett de möter killar eller tjejer. Ale Baskets F01 har ett imponerande facit och 
spelar nu i en serie för HU14 (herrar under 14 år). Det spelar ingen roll, de vinner ändå! Stående från vänster:Mill Lovis, 
Hodzic Aldina, Viktoria Zacharoff, Clara Petersson, Agnes Östelind, Amanda Järvinen. Sittande fr v: Irina Klestova, Milla 
Ekestig, Minna Jaanson, Ellica Sjöborg och Frida Häggblad

Ale Baskets supertjejer

LÄS

19

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

Säkra siffror till fast pris!

LÄS
13

LÄS
09

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

NUMMER 40         VECKA 44         2014         ÅR 19         100% TÄCKNING| | | |

Paula Örn 
praktiserade

LÄS
04

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

2 för

HERRLJUNGA-
CIDER, 1 L

+pant

Max 2 köp/huhåll

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

perfekt på
plockbordet

Gäller 29/10–2/11

TAPAS DE ESPAÑA 
ICA. 150 g.

Jfr. pris 199:33/kg. 

/st

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

VI ÄR TOKIGA!

100.000:-
NU: 214.900:-

NU: 234.900:-
NU: 240.800:- 

Järntorget Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00

Vi står inför förändringar på Axums Järn och 
söker härmed en ny medarbetare. Företaget  
kommer framledes att helt satsa på företags- 
och industriförsäljning och vi söker en person 
som är passande för detta.

Du bör vara tekniskt kunnig och intresserad av försäljning.  
Du bör ha erfarenhet av att arbeta inom någon form av  
tillverkningsindustri eller liknande, utåtriktad, noggrann och 
punktlig med god känsla för service. Arbetsuppgifterna  
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Om du är den person vi söker, kontakta Göran Axelsson  
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Alternativt maila till goran@axums.se

Industrisäljare 
sökes!



Kommunfullmäktige 
valde i måndags 
Paula Örn (S) till 

Kommunstyrelsens nya ord-
förande. En tid av stor osä-
kerhet och politisk turbulens 
är därmed över? Nej, det 
har knappt börjat. Risken är 
överhängande att vi går en 
mycket stormig mandatpe-
riod till mötes i Ale. För att 
undvika detta krävs ett stort 
ledarskap, inte bara av Paula 
Örn, utan i samtliga partier. 
Vad händer om vi inte får 
någon styrning, ingen tydlig 
inriktning på vart Ale ska ta 
vägen de kommande åren? 
Ja, det kan ni nog själva 
räkna ut. Det kommer inte 
att hända någonting och det 
är det värsta scenariot för en 
kommun som strävar efter 
tillväxt.

Det parlamentariska läget 
är det inte mycket att göra 
åt. Valet har haft sin gång 
och förutsättningarna är 
de som nu råder. Jag skulle 
föreslå att partiledarna sätter 
sig vid bordet och försöker 
hitta åtminstone 30 punkter 
som de är överens om. 
Åtgärder som är viktiga för 
att Ale ska kunna fortsätta 
utvecklas. En handlingsplan 
som är brett förankrad och 
ja, jag tycker att den ska vara 
förankrad i samtliga politis-
ka partier i Ale kommun-
fullmäktige. Det är det som 
väljarna har bestämt. Det 

betyder att vissa frågor inte 
kommer att kunna kom-
ma upp på min föreslagna 
30-punktslista. Låt så vara. 
Det får bli en mandatperiod 
där frågor som har en skarp 
skiljelinje mellan blocken får 
ligga åt sidan. Ale kommun 
får driva de frågor som 
politiken kan vara överens 
om. Eftersom skolan är pri-
oriterad hos samtliga partier 
borde den gemensamma 
hållningen i osäkra politiska 
tider vara att storsatsa på 
utbildningssidan. Fokusera 
på områden där det fi nns 
en bred politisk samsyn. 
Undvik konfl ikterna. Dessa 
kan bara lösas om någon är 
i majoritet och något sådant 
råder inte i Ale just nu.

Det allra mesta inom 
politiken är våra folkvalda 
överens om. Det som är 
känsligast är egentligen vem 
som ska få sitta vid makten. 
Nu är det äntligen bestämt 
och den dramatiken är över. 
Det är dags att börja jobba 
för väljarna som sett till att 
ett antal personer fått 
förtroendeuppdrag att 
utveckla Ale fram-
åt. I valrörelsen var 
maten till våra äldre 
en het potatis, men 
jag tror inte att det är 
särskilt svårt att lösa 
problemet. Det är 
ingen ideologisk fråga 
och faktum är att både 

hemtjänsten och den lokala 
krögaren skulle kunna få 
uppdrag att laga mat. Det 
är bara att låta de äldre få 
bestämma. Så var den frågan 
löst.

Ingen ung utan jobb 
var en paradgren för S i 
valrörelsen. Jag tror inte 
Allianspartierna har svårt 
att acceptera ett antal 
nya åtgärder som kanske 
till stora delar dessutom 
fi nansieras av staten? Jag 
tror att det politiska kaoset 
är upp till våra politiker. Vill 
de komma överens så är det 
fullt möjligt att göra det, 
men är ambitionen att bara 
förstöra och göra det svårt 
kan det bli en riktigt jobbig 
mandatperiod.

Nu börjar jobbet

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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
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Distribution 
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tidningens egendom och får inte utnyttjas 
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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 
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FRAMAXEL       400 KR inkl. moms/axel *
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BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 15 nov kl 14

TERVETULOA!

Höstkonsert 
’Hela kyrkan sjunger’ 

 

  Lerum Surte 
Symphonic Band 

 

  med sångsolist  
 Karin Fritzon 

 

i Surtes Missionskyrka 
  Måndag 10 November 

kl. 19.00 
 

 Dirigent: Folke Taubner  
Fri entré , Välkomna 

 
                   Arrangeras tillsammans med 

Välkomna till

Höstfest
i Starrkärrs 
Bygdegård

Anmälan till 
Evy på 74 50 51 eller

Gun på 74 51 22 senast 8 nov

Torsdag 13 nov kl 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

LEADER 
GÖTA ÄLV

Inbjuder Aleborna till diskussion  
om kommande Leader period 

Tisdagen den 4 november  
kl 18.00 i Nödinge Kommunhus 

Anmälan till thomas.sundsmyr@ale.se

Kvinnor och alkohol

Ulf Berggren, överläkare vid 
Kungälvs sjukhus, föreläser om 
bl.a. alkoholens effekter på 
hjärnan.

4 november kl. 18.00–19.30 
Hörsalen Magnolian,  
Kungälvs sjukhus

Mer information:  
www.vgregion.se/ks

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN

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

Gul mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska äpplen, 
morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-70% 
bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil  

LÖRDAG 1/11: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
(ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se
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MÅNDAG 3 NOV 
KL 06.00
Gamla Hotellet i Älvänge

ALAFORS. Dramatiken 
uteblev när socialdemo-
kraten Paula Örn valdes 
till Kommunstyrelsens 
ordförande.

Aledemokraterna 
föreslog att Mikael 
Berglund skulle behålla 
uppdraget, men Mo-
deraternas försteman 
avböjde.

– En stor eloge till 
hur Alliansen valde att 
agera och att vi slapp 
en omröstning, sa Paula 
Örn efteråt.

Den osäkerhet och drama-
tik som har varit kring hur 
Ales politiska ledning ska 
utformas för den komman-
de mandatperioden stillades 
redan förra veckan då kom-
munalråd Mikael Berglund 
meddelade att han inte kan-
diderar till uppdraget som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det blev därför en 
väntad utgång av måndagens 
fullmäktigesammanträde.

Ålderspresident, Jan 
A Pressfeldt (AD), fi ck i 
egenskap av äldst i försam-
lingen förrätta valet av ett 
nytt presidium i Ale kom-
munfullmäktige. Inga-Lill 
Andersson (S) valdes utan 

omröstning. Sverigedemo-
kraterna föreslog förvisso 
Jan Skog (M), men han val-
de omgående att avsäga sig 
kandidaturen fast tog istället 
uppdraget som vice ordfö-
rande. Efter detta var Press-
feldts uppdrag avslutat.

– Det gick snabbt och 
effektivt, nu hälsar jag Inga-
Lill Andersson välkommen 
tillbaka, sa ålderspresiden-
ten.

Han var inte lika len i 
rösten när fullmäktige skul-
le välja kommunstyrelse och 
dess presidium. Valbered-
ningens förslag var som vän-
tat Paula Örn (S) som ordfö-
rande, Mikael Berglund som 
vice ordförande och Björn 
Norberg till andre vice ord-
förande.

Märklig situation
– Det blir en mycket märk-
lig situation. Jag har inget 
emot Paula Örn som person, 
möjligen som politiker, men 
problemet är att hon bara 
representerar en minoritet 
med 23 mandat. Hon har 26 
mandat emot sig. Det fi nns 
däremot en majoritet här 
för Mikael Berglund och jag 
är besviken på att han inte 
vill åta sig uppdraget. Paula 
kommer att bli vingklippt, 
menade Jan A Pressfeldt 
som dock betonade att det 
för kommunens bästa nu är 
att söka breda överenskom-
melser.

Det var en lättad Paula 
Örn som lokaltidningen fi ck 
tag på efter fullmäktigesam-
manträdet.

– För det första är upp-
draget som Kommunsty-
relsens ordförande oerhört 
stort och jag är tacksam för 
det förtroende som har givits 

mig. Jag får det eftersom jag 
representerar den största mi-
noriteten, men det är ingen 
majoritet varför det nu gäl-
ler att vara ödmjuk. Det har 
varit besvärliga veckor fram 
till idag och det kommer att 
bli tufft även fram över. Ut-
maningen att försöka skapa 
majoritet kring en budget 
kommer att bli krävande. 
Om alla parter bara delar 
uppfattningen att vi ska för-
söka komma överens för Ales 
bästa så tror jag nog att vi ska 
hitta en väg framåt, sa Paula 
Örn sent på måndagskvällen.

Inte via media
Hon betonade att det nu 
vore bra om partierna börjar 
kommunicera med varandra 
och inte via media.

– Alliansen har bett om en 
bred inbjudan och det kom-
mer att komma en sådan. 
Vår förhoppning är att få 
med oss alla på tåget och vi 
börjar jobbet med det redan 
imorgon, informerade Paula 
Örn.

Inom kort ska arbetet med 
skolöverenskommelsen som 
samtliga partier förutom 
Framtid i Ale, Sverigedemo-
kraterna och Aledemokra-
terna ingår i, ta nästa steg.

– Att den positiva samver-
kan som fi nns kring att vända 
resultattrenden i Ales skolor 
fortsätter är jätteviktigt, un-
derströk Kommunstyrelsens 
nya ordförande.

Förutom ett antal val till 
fastställdes också utdebite-
ringen av kommunalskatten. 
Den förblir oförändrad, det 
vill säga 21:87 kronor.

I november ska budget 
och verksamhetsplan klub-
bas för 2015. Det är bråttom 
att koma överens.

KOMMUNSTYRELSEN

Paula Örn (S), ordförande
Björn Nordberg (S), 2:e vice 
ordförande
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Sonny Landeberg (MP)
Johnny Sundling (V)
Mikael Berglund (M), vice 
ordförande
Dan Björk (M)
Carina Zito Averstedt (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Åke Niklasson (C)
Robert Jansson (SD)
Ingela Norhall (AD)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Presidiet
Inga-Lill Andersson (S), 
ordförande
Jan Skog (M), 
vice ordförande
Monica Samuelsson (S), 2:e 
vice ordförande

VALBEREDNING

Björn Norberg (S), 
ordförande
Rose-Marie Fihn (FP), 
vice ordförande

Ingen dramatik när Örn valdes
– Mikael Berglund (M) avböjde omröstning

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Om alla parter 
bara delar upp-
fattningen att 
vi ska försöka 

komma överens för Ales 
bästa så tror jag nog 
att vi ska hitta en väg 
framåt,
PAULA ÖRN (S)

Paula Örn (S) valdes till Kommunstyrelsens ordförande i måndags. Aledemokraterna föreslog att 
Mikael Berglund (M) skulle fortsätta, men det blev inte ens någon omröstning i fullmäktige efter-
som Berglund själv valde att avstå.



VECKA 44         NUMMER 40|04

Hösten är här, och med den mörkret. Tänk på att du som går inte syns lika bra som bilar, cyklar 
och bussar. Så var inte rädd för att visa dig. Kom ut ur kuren, ta hand om dig och använd reflex.

Vi ses i trafiken!

Vi vill se 
mer av dig.

ÄLVÄNGEN. Kommu-
nalråd Paula Örn (S) vill 
lära sig mer om företa-
gen i Ale.

Det gör hon som en 
aktiv politikerprao.

I veckan gjorde Paula 
en heldag hos Nordisk 
Rörmärkning i Älväng-
en.

Näringslivsklimatet har bli-
vit klart bättre i Ale de senas-
te åren, men attityderna till 
företagarna hos tjänstemän 
och politiker kan fortfarande 
utvecklas. Paula Örn vill för-
söka bidra i positiv riktning 
och har bestämt sig för att 
söka praoplats hos Aleföre-
tagarna en gång i månaden. 
Första resan gick till Nord-
isk Rörmärkning och företa-
garen Christian Kjellberg. 
Det blev en fullspäckad dag 
som inte handlade om att 
passivt titta på, utan Pau-
la fi ck prova på de fl esta av 
arbetsuppgifterna. Nord-
isk Rörmärkning har en för 
många okänd verksamhet, 
en uppfattning som delades 
av politikerpraon.

– Jag hade faktiskt inte en 
aning om vad rörmärkning 
var för något och är fasci-
nerad av hur många okända 

saker människor försörjer 
sig på. Gravering av skyltar, 
tejptryck, skyltar, etiketter – 
jösses, vad jag har fått se och 
lära mig mycket idag, säger 
Paula och ler.

Betydelsefulla
I sin rundtur i företaget var 
det inte bara annorlunda 
arbetsuppgifter som väckte 
intresse hos kommunalrådet. 
Det var framför allt mötet 
med de som utförde dem.

– Här har alla en unik 
bakgrund, antingen en for-
mell eller en informell ut-
bildning, men alla är de lika 
betydelsefulla för företaget. 
Den som inte har den teore-
tiska utbildningen har det i 
händerna istället, säger Pau-
la imponerat.

För Christian Kjellberg 
var det en medveten strategi 
att låta kommunalrådet få se 
bredden i företaget.

– Vi har fl era mindre av-
delningar och varje individ 
har sitt ansvarsområde. Alla 
är entreprenörer på sin av-
delning och det verkar som 
att de har varit stolta över att 
få visa upp sin yrkeskunskap. 
Jag tror och hoppas att inte 
bara Paula har haft en givan-
de dag, säger Kjellberg.

Paula Örn hade många 

intryck att redogöra för när 
lokaltidningen hälsade på i 
slutet av arbetsdagen.

– Det fi nns självfallet stora 
skillnader mellan att arbeta i 
offentlig och privat sektor. 

En av de största är leverans-
tiden. Här är det snabbare 
puckar, du måste producera 
och få något gjort varje tim-
me. Det känns också som att 
alla kommer varandra lite 

närmare, vilket i  och för sig 
inte är så konstigt i ett litet 
företag. Det har varit oer-
hört givande och kul att få 
prova på så många annor-
lunda arbetsuppgifter. Nu 

hoppas jag att Christian ger 
mig bra referenser så fl er 
företag hör av sig. Det här 
vill jag fortsätta göra, hälsar 
Paula Örn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NORDISK RÖRMÄRKNING

Grundat: 1984
Verksamhet: Rörmärkning, 
tryck av tejp och avspärr-
ningsband, gravering av 
skyltar, alla former av skyl-
tar – stora som små.
Anställda: 6
Omsättning: 7,5 Mkr
Export: 10%

Politikerprao hos Nordisk Rörmärkning i Älvängen. Christian Kjellberg och Maria Westlindh tog hand om kommunalråd Paula Örn (S) 
under en arbetsdag.

– Kommunalrådet synar
det privata näringslivet

Lärorik praktik för Paula
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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

NOV

4
TISDAG

SKEPPLANDA FIBERFÖRENING
KL 19.00 SKEPPLANDA BYGDEGÅRD. Ett 
informationsmöte för intresserade. Observera 
att Skepplanda tätort inte ingår i Skepplanda 

fiberförening.  Mer info på www.skepplandafiber.se.

HÅLLBART FAMILJELIV
Eva Gundahl, familjebehandlare på Älvbarnens 
Familjecentral. När en blir två och sen tre, 
finns det några tips på hur man håller ihop sin 

familj?
 
Bäbismyset är kostnadsfritt. Anmälan: telefon: 0303 33 02 
16, e-post bibliotek@ale.se. Det finns ett begränsat antal 
platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud om ni inte kan 
komma. Programmet är ett samarbete mellan bibliotek, 
kultur och folkhälsan i Ale kommun.

På gång

Skala upp din försäljning  
med små resurser
TORSDAG 6 NOVEMBER KL 18.00-19:30. Webfab Ale, Kvarnvägen 
1A, Surte. Hur ökar du försäljningen med små resurser? Hur 
drar du nytta av nya möjligheter, trender och tjänster? Anton 
Johansson är serieentreprenören som startat ehandelsföretaget 
Headler.se, elbolaget Alltid.se och som tidigare var 
marknadschef  på bloggföretaget Twingly. Han är ofta anlitad 
som rådgivare och jobbar just nu med Fyndiq, Ostogram och 
Vattenfall. Som föreläsare har Anton bland annat föreläst för 
Hillary Clinton och är ofta med som internetexpert i TV4 
Nyhetsmorgon. Välkommen på en inspirationsföreläsning in  
i framtiden med fokus på hur man ökar sin försäljning!

After Work för företagare!
Kom och träffas över en öl, nätverka och mingla med andra 
företagare. TORSDAGEN 30 OKTOBER KL 17.00 är det After 
Work på Mr Johannson i Älvängen.

Varje After Work har ett tema, där vi lägger några minuter 
på att diskutera aktuella frågor som är en del av många 
företagares vardag och utbyter erfarenheter. Denna gången 
är Henrik Wallgren inbjuden att tala på temat: Företagare/
Idol/Superhjälte! Så förändrar du kundens bild av dig och ditt 
företag i tre enkla steg.

Om Henrik Wallgren:
Äventyrare och poet, medverkar regelbundet som bloggare 
i Göteborgs-Postens webb-tidning och är krönikör i GP:s 
Lördagsbilagor.

Anmäl dig gärna på jagkommer@ale.se, och dra gärna med 
dig företagarkollegor. 

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. Telefon: 0303-33 03 33
E-post: caroline.rundlof@ale.se. www.ale.se/energi
 

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.

Aktiviteter för företagare 2014
Starta företagskurs (7 ggr) BRG, Göteborg  
MÅNDAG 3 NOVEMBER
Starta företag-kurs som ger dig verktyg för att starta ditt 
företag! Vid sju kvällsträffar får du kunskap, kontakter – och 
svar på många av dina frågor.

Female Klädkällaren  
ONSDAG 5 NOVEMBER KL 12.00–14.00  
Föreläsare Siv Thuresdotter Kvinnliga Nätverket Coola 
Qvinnor www.coolaqvinnor.se

Inspirationsföreläsning e-handel Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, 
Surte TORSDAG 6 NOVEMBER KL 18.00-19.30
Anton Johansson, grundare av Headler.se (ehandel för 
hörlurar/högtalare), Alltid.se (sälja el på nätet på ett nytt sätt) 
och partner i design/webbyrån. Grebban (göteborgsbaserad). 
Rådgivare till bla Ostogram.se och Fyndiq.se

Starta företagdagen
Folkets Hus, Olof  Palmes Plats 3, Göteborg  
TISDAG 11 NOVEMBER 09.00‐16.00 En bra början på vägen 
mot eget företag är att gå på Starta företas-dagen och få 
information från sju myndigheter.

NYA KURSER PÅ 
KULTURSKOLAN
Filmkurs
Vill du lära dig att göra dina egna filmer? Din egen 
videoblogg, musikvideo, sketcher, kortfilmer, 
dokumentärer? I denna kurs får du lära dig grunderna 
för filmning och redigering samtidigt som du arbetar 
fram din egen film!  Kursstart onsdag 5 nov kl 17.00 Ale 
Kulturrum
Musik i datorn
Vill du lära dig att göra din egen musik? Hiphop, Techno, 
Metal, Indiepop, Jazz, Schlager, Dansband? I denna kurs 
kommer du att få lära dig att göra musik med hjälp av 
dator. Du behöver inte kunna spela något instrument men 
kan du redan så är det också helt okej! Vi tar fasta på det 
roliga med att skapa musik och du kommer att få lära dig 
flera av knepen för att få till en hit! Kursstart onsdag 5 nov 
kl 18.30 Ale Kulturrum
 
För anmälan och information ring, sms:a eller e-post 
kursledare Pelle Andersson, telefon 0725-19 41 73 och 
e-post pelle.andersson@ale.se.

OLYCKSFALL FÖR BÄBISAR
NÖDINGE BIBLIOTEK 10.30–11.30 Joanna 
Kölsch, har en lättare genomgång om vad 
man ska tänka på i hemmet och vad man gör 
om olyckan är framme.

Bäbismyset är kostnadsfritt. Anmälan: telefon: 0303 33 
02 16, e-post bibliotek@ale.se. Det finns ett begränsat 
antal platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud om ni 
inte kan komma. Programmet är ett samarbete mellan 
bibliotek, kultur och folkhälsan i Ale kommun.
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NÖDINGE. När framti-
den stod på programmet 
var inte framtiden där.

Medelåldern var hög 
när Nödinges utvecking 
diskuterades.

Önskemålen var 
mötesdeltagarna dock 
överens om – fl er bo-
städer nära pendeln och 
en uppfräschning av Ale 
Torg.

Ortsutvecklingsmötet i Nö-
dinge fokuserade på utveck-
lingen av de centrala delarna. 
Mötesdeltagarna bjöds in till 
en workshop där de fi ck be-
svara ett antal frågor efter en 
livlig diskussion över en kopp 
kaffe. Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson ville ha fram 
vad ortsborna helst priori-
terar. Inte helt oväntat blev 
svaren fl er centrala bostäder 
nära pendeln, ett utvecklat 
Ale Torg gärna inbyggt och 
helst med grönytor omkring. 
Dessutom påpekade fl era 
vikten av att bevara golfba-
nan och understödja så att 
den kan fortsätta utvecklas, 
då den medför ett stort mer-
värde för Nödinge som bo-
stadsort.

Intresset för att tycka till 
om Nödinges utveckling 
syntes stort hos de som fanns 
på plats.

– Alla generationer fi nns 
inte representerade här idag, 
men det kommer att ges fl er 
tillfällen. Vi kommer att ha 
en utställningshall i gamla 
skoaffären och dessutom lan-
serar vi snart en hemsida för 
att underlätta dialogen med 
er, sa Magnus Blombergsson 
och fortsatte:

– Det är ett stort uppdrag 
vi har fått. Både Nödinge 
och Älvängen ska i framti-
den bli dubbelt så stora. Ex-
pansionen ska ske utan att 
miljön tar skada och till en 
rimlig kostnad. Ett av våra 
största bekymmer och det 
gäller båda centralorterna är 
parkeringar, dessutom är det 
alltid en fråga om bilarna ska 
tillåtas åka igenom centrum 
eller runt. Vill vi ha en grö-
nare stadskärna får vi vara 
beredda att offra lite.

Blombergsson förespråka-
de också att det bör byggas 
en separerad gång- och cy-
kelväg från Ale Torg upp till 
Vimmersjön.

– Det måste vara lättare 
att förfl ytta sig med till ex-
empel cykel i framtiden.
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På Allhelgonaaftonen 
kommer två stora Göte-
borgsprofi ler till Mau-
ritzberg för att spela på vår 
Steinwayfl ygel från 1893. 
Bengt Eriksson, som är 
Steinwaytekniker, kommer 
på fredagsmorgonen för att 
sköta om och stämma instru-
mentet så att de är i topp-
skick till kvällens konsert. 

Kultur på Mauritzberg 
har ett spännande konsert-
program framöver. Under 
året har vi också jobbat en 
del med våra lokaler. Genom 
stöd från bland annat Ale 
kommun har Kultur på 
Mauritzberg kunnat instal-
lera ny el och nytt scenljus 
samt dränerat med mera för 
att publiken ska få det ännu 

bättre kring verksamheten. 
Bengt Forsberg är en 

av våra mest framstående 
svenska pianister. Vi är väl-
digt glada att han kommer 
till Mauritzberg. Bengt 
spelar mycket kammarmu-
sik, ofta med mezzosopra-
nen Ann-Sofi e von Otter. 
De har förutom turnéer 
också gjort en rad hyllade 
inspelningar. Han har också 
på senare år spelat en hel del 
med den unga cellisten An-
dreas Brantelid som vann 
den internationella tävlingen 
Unga Musiker för några år 
sedan. Bengt har anknyt-
ning till bygden eftersom 
hans far Sven Forsberg var 
kyrkoherde i Skepplanda och 
även  tjänstgjorde som präst 

här efter sin pensionering. 
Erik Risberg är också 

en fl itigt anlitad kammar-
musiker. Han är Göteborgs 
Symfonikers pianist och 
undervisar även på Hög-
skolan för Scen och Musik 
i Göteborg. Erik har spelat 
hos oss tidigare, då tillsam-
mans med Göteborgssymfo-
nikernas solofl öjtist Anders 
Jonhäll.

De kommer att spela 
ett stort och mäktigt verk 
för två pianister, nämligen 
Schuberts Grand Duo och 
dessutom Saties Tre stycken 
i päronform.

Efter konserten fi kar vi 
tillsammans – kanske något i 
päronform?

Johan D

Dubbel pianofest med Bengt Forsberg och Erik Risberg

Jobba med din passion!
Välkommen till starta eget mingel med NyföretagarCentrum, Almi, 
Ale kommuns näringslivsenhet, Arbetsförmedlingen samt lokala 
entreprenörer och banker. Bär du på en idé du tror du kan förverkli-
ga genom att starta företag? Här finns de resurser du behöver för att 
ta nästa steg.

Tid: 13:e november kl 18.00–20.00
Plats: Arbetsförmedlingen Ale torg, Nödinge
Anmäl dig till bernt.kallgren@arbetsformedlingen.se
 
De sex bästa affärsplanerna som registrerar företag innan november 
utgång, vinner fri arbetsplats december t.om. april i samverkan med 
Surte Åkeri och Nols företagscenter samt fria banktjänster genom 
Handelsbanken och Swedbank ett helt år. Är det dags att ta steget?
 
För att delta i tävlingen ska du formulera din företagsidé 
på 140 tecken (lika lång som en tweet) och skicka den till 
pia.areblad@ale.se innan 25 november.

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 14, VÅN 5/5 BOAREA CA 32 M²
1 ROK ACCEPTERAT PRIS 625 000 KR AVGIFT 1 649
KR/MÅN VISAS SÖ 2/11 14.30-15.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1 ROK I TOPPSKICK - BOHUS
Helt nyrenoverad bostadsrätt i populära Bohus. Ljusa,
moderna ytskikt, helt nytt badrum och kök. Bra läge, högst
upp i fastigheten med vacker utsikt. Stabil förening.

ADRESS ÅSBACKEN 9 BOAREA CA 146 M² / 6 ROK
TOMTAREA 1131 M² ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 KR
VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Charmigt 1½-planshus med källare, beläget strax ovanför
Bohus centrum. Vacker och stor trädgård med gårdsplan och
ett garage. Huset har äldre standard utvändigt som invändigt
och är i behov av renovering, men fastighetens läge är
fantastiskt och för den som vill satsa finns möjligheterna till
att få ett bra hus efter egna önskemål.

Fler bostäder centralt

Ortsborna fick tycka till i en workshop om Nödinge centrums 
framtida utveckling. Fler bostäder nära pendeln och en uppfräsch-
ning av Ale Torg var gemensamma önskemål.

Stadsarkitekt Magnus Blom-
bergsson inspirerade nödinge-
borna.

Förbundschef Håkan Lundgren 
föredrog om Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

ORTSMÖTE I NÖDINGE

Var: Ale Kulturrum.
När: Torsdag 16 oktober.
Om vad: Räddningstjänst-
förbundets verksamhet 
och Nödinge samhälles 
utveckling.
Citatet: Magnus Blombergs-
son: ”Nödinge har inget 
varumärke, inte ens ett 
dåligt rykte”.
Hur många: 90 besökare.

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



NÖDINGE. När framti-
den stod på programmet 
var inte framtiden där.

Medelåldern var hög 
när Nödinges utvecking 
diskuterades.

Önskemålen var 
mötesdeltagarna dock 
överens om – fl er bo-
städer nära pendeln och 
en uppfräschning av Ale 
Torg.

Ortsutvecklingsmötet i Nö-
dinge fokuserade på utveck-
lingen av de centrala delarna. 
Mötesdeltagarna bjöds in till 
en workshop där de fi ck be-
svara ett antal frågor efter en 
livlig diskussion över en kopp 
kaffe. Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson ville ha fram 
vad ortsborna helst priori-
terar. Inte helt oväntat blev 
svaren fl er centrala bostäder 
nära pendeln, ett utvecklat 
Ale Torg gärna inbyggt och 
helst med grönytor omkring. 
Dessutom påpekade fl era 
vikten av att bevara golfba-
nan och understödja så att 
den kan fortsätta utvecklas, 
då den medför ett stort mer-
värde för Nödinge som bo-
stadsort.

Intresset för att tycka till 
om Nödinges utveckling 
syntes stort hos de som fanns 
på plats.

– Alla generationer fi nns 
inte representerade här idag, 
men det kommer att ges fl er 
tillfällen. Vi kommer att ha 
en utställningshall i gamla 
skoaffären och dessutom lan-
serar vi snart en hemsida för 
att underlätta dialogen med 
er, sa Magnus Blombergsson 
och fortsatte:

– Det är ett stort uppdrag 
vi har fått. Både Nödinge 
och Älvängen ska i framti-
den bli dubbelt så stora. Ex-
pansionen ska ske utan att 
miljön tar skada och till en 
rimlig kostnad. Ett av våra 
största bekymmer och det 
gäller båda centralorterna är 
parkeringar, dessutom är det 
alltid en fråga om bilarna ska 
tillåtas åka igenom centrum 
eller runt. Vill vi ha en grö-
nare stadskärna får vi vara 
beredda att offra lite.

Blombergsson förespråka-
de också att det bör byggas 
en separerad gång- och cy-
kelväg från Ale Torg upp till 
Vimmersjön.

– Det måste vara lättare 
att förfl ytta sig med till ex-
empel cykel i framtiden.
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På Allhelgonaaftonen 
kommer två stora Göte-
borgsprofi ler till Mau-
ritzberg för att spela på vår 
Steinwayfl ygel från 1893. 
Bengt Eriksson, som är 
Steinwaytekniker, kommer 
på fredagsmorgonen för att 
sköta om och stämma instru-
mentet så att de är i topp-
skick till kvällens konsert. 

Kultur på Mauritzberg 
har ett spännande konsert-
program framöver. Under 
året har vi också jobbat en 
del med våra lokaler. Genom 
stöd från bland annat Ale 
kommun har Kultur på 
Mauritzberg kunnat instal-
lera ny el och nytt scenljus 
samt dränerat med mera för 
att publiken ska få det ännu 

bättre kring verksamheten. 
Bengt Forsberg är en 

av våra mest framstående 
svenska pianister. Vi är väl-
digt glada att han kommer 
till Mauritzberg. Bengt 
spelar mycket kammarmu-
sik, ofta med mezzosopra-
nen Ann-Sofi e von Otter. 
De har förutom turnéer 
också gjort en rad hyllade 
inspelningar. Han har också 
på senare år spelat en hel del 
med den unga cellisten An-
dreas Brantelid som vann 
den internationella tävlingen 
Unga Musiker för några år 
sedan. Bengt har anknyt-
ning till bygden eftersom 
hans far Sven Forsberg var 
kyrkoherde i Skepplanda och 
även  tjänstgjorde som präst 

här efter sin pensionering. 
Erik Risberg är också 

en fl itigt anlitad kammar-
musiker. Han är Göteborgs 
Symfonikers pianist och 
undervisar även på Hög-
skolan för Scen och Musik 
i Göteborg. Erik har spelat 
hos oss tidigare, då tillsam-
mans med Göteborgssymfo-
nikernas solofl öjtist Anders 
Jonhäll.

De kommer att spela 
ett stort och mäktigt verk 
för två pianister, nämligen 
Schuberts Grand Duo och 
dessutom Saties Tre stycken 
i päronform.

Efter konserten fi kar vi 
tillsammans – kanske något i 
päronform?

Johan D

Dubbel pianofest med Bengt Forsberg och Erik Risberg

Jobba med din passion!
Välkommen till starta eget mingel med NyföretagarCentrum, Almi, 
Ale kommuns näringslivsenhet, Arbetsförmedlingen samt lokala 
entreprenörer och banker. Bär du på en idé du tror du kan förverkli-
ga genom att starta företag? Här finns de resurser du behöver för att 
ta nästa steg.

Tid: 13:e november kl 18.00–20.00
Plats: Arbetsförmedlingen Ale torg, Nödinge
Anmäl dig till bernt.kallgren@arbetsformedlingen.se
 
De sex bästa affärsplanerna som registrerar företag innan november 
utgång, vinner fri arbetsplats december t.om. april i samverkan med 
Surte Åkeri och Nols företagscenter samt fria banktjänster genom 
Handelsbanken och Swedbank ett helt år. Är det dags att ta steget?
 
För att delta i tävlingen ska du formulera din företagsidé 
på 140 tecken (lika lång som en tweet) och skicka den till 
pia.areblad@ale.se innan 25 november.

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 14, VÅN 5/5 BOAREA CA 32 M²
1 ROK ACCEPTERAT PRIS 625 000 KR AVGIFT 1 649
KR/MÅN VISAS SÖ 2/11 14.30-15.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1 ROK I TOPPSKICK - BOHUS
Helt nyrenoverad bostadsrätt i populära Bohus. Ljusa,
moderna ytskikt, helt nytt badrum och kök. Bra läge, högst
upp i fastigheten med vacker utsikt. Stabil förening.

ADRESS ÅSBACKEN 9 BOAREA CA 146 M² / 6 ROK
TOMTAREA 1131 M² ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 KR
VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Charmigt 1½-planshus med källare, beläget strax ovanför
Bohus centrum. Vacker och stor trädgård med gårdsplan och
ett garage. Huset har äldre standard utvändigt som invändigt
och är i behov av renovering, men fastighetens läge är
fantastiskt och för den som vill satsa finns möjligheterna till
att få ett bra hus efter egna önskemål.

Fler bostäder centralt

Ortsborna fick tycka till i en workshop om Nödinge centrums 
framtida utveckling. Fler bostäder nära pendeln och en uppfräsch-
ning av Ale Torg var gemensamma önskemål.

Stadsarkitekt Magnus Blom-
bergsson inspirerade nödinge-
borna.

Förbundschef Håkan Lundgren 
föredrog om Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

ORTSMÖTE I NÖDINGE

Var: Ale Kulturrum.
När: Torsdag 16 oktober.
Om vad: Räddningstjänst-
förbundets verksamhet 
och Nödinge samhälles 
utveckling.
Citatet: Magnus Blombergs-
son: ”Nödinge har inget 
varumärke, inte ens ett 
dåligt rykte”.
Hur många: 90 besökare.

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

140.514:-
Tack för alla bidrag till insamlingen för "Världens Barn" i Ale 

i samarbete med:

För mer info: www.varldensbarn.se

Nödinge Röda KorskretsSkepplanda Röda KorskretsStarrkärrs Röda Korskrets

ALLANS
Ä L V Ä N G E N

Gustaf
Gustafssons

åkeri
Ale Torg

Friidrott
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SKEPPLANDA. Drogsitu-
ationen utgjorde huvud-
temat för ortsutveck-
lingsmötet i Skepplanda.

Håkan Frank, chef 
för polisenhet Nordost, 
gästade bygdegården.

– Tillgången på narko-
tika är god, dock är den 
inte större här än någon 
annanstans, förklarade 
Håkan.

Kommunens brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klug inledde med att redo-
göra för aktuell brottssta-
tistik innan Håkan Frank 
övertog mikrofonen och 

berättade om det arbete som 
polisenhet Nordost genom-
för i Ale. Han informerade 
bland annat om det sam-
verkansavtal som fi nns med 
kommunen.

– För att bedriva ett bra 
polisarbete är vi behov av 
upplysningar från kommu-
nen och från er. Vi skaffar 
oss en lägesbild av de tele-
fonsamtal och den underrät-
telse vi får, betonade Håkan 
Frank.

– Det viktigaste för oss är 
att fånga upp ungdomarna. 
SSPF (skola, sociala, polis 
och fritid) är ett bra samver-
kansorgan för det.

Ett problem som upp-
märksammats i den nor-
ra delen av kommunen är 
trimmade mopeder och 
EPA-traktorer som stör in-
vånarna.

– Vi har gjort fl era insat-
ser under det gångna året i 
Skepplanda, haft hjälp av bil-
inspektörer och vår egen tra-
fi kpolis. Här har föräldrarna 
ett stort ansvar. Varför ska 
pappa vara där och skruva 
så att mopeden går fortare? 
Tänk er för!

På frågan om Ale kommer 

att få tillbaka sin polisstation 
svarade Håkan Frank:

– Beslutet ligger inte hos 
mig, men jag tror inte att det 
kommer att ske i närtid. Det 
viktigaste är inte var poliser-
na har sitt klädskåp utan att 
det fi nns poliser i området 
när det behövs. Sedan kan 
jag förstå att en polisskylt 
kan ha ett symboliskt värde.

En annan åhörare ef-
terlyste övervakning på 
40-sträckan förbi Garnvin-
deskolan.

– Mejla mig, så ska vi för-
söka hitta resurser till det. 
Jag kan inte säga att vi är där 
i övermorgon, men just den 
här typen av information är 
bra att få. Däremot vill jag än 
en gång betona vikten av att 
vi alla tar vårt ansvar. Vilka är 
det som kör för fort? Jo, det 
är ofta föräldrarna som har 
lämnat sina barn på skolan.

Håkan Frank avrundade 
sitt anförande med att be-
rätta om den nya polisorga-
nisation som träder i kraft 
vid årsskiftet. Nuvarande 23 
länsmyndigheter slås sam-
man och blir en för hela lan-
det. 

– Vi ska bli en effektivare 

myndighet och budskapet 
är att komma närmare in-
vånarna, att ni i Skepplanda 
ska känna att vi är mer när-
varande.

Kommunens drogföre-
byggare, Thomas Berg-
gren, var näste talare och 
tog upp tråden om rådande 
drogsituation i Ale.

– Ungdomars attityd till 
cannabis måste vi jobba med. 
Många anser inte att can-
nabis är knark. Jag kommer 
ihåg hur det var när drogen 
spice kom, det lanserades 
som rena hälsokosten. Sedan 
såg vi hur illa det gick för 
många människor. Vi har på-
börjat en tydlig satsning mot 
cannabis där boken ”Canna-
bis – en olycklig kärlekshis-
toria” är en viktig kugge.

– Vi måste vara med i 
matchen, vara på tå. Tillsam-
mans kan vi göra mycket.

Thomas Berggren tog 
också tillfället i akt att lyfta 
fram föräldraföreningen i 
Skepplanda BTK.

– För ett år sedan tog de 
kontakt med mig. De hade 
förstått att klubbhuset på 
Forsvallen kunde utnyttjas 
till mer än bara fotboll. Man 

startade upp Fredagsmys och 
för några veckor sedan vet 
jag att man hade tema blåljus 
med besök av polis och rädd-
ningstjänst. Ett mycket bra 
initiativ!

Kvällens sista gäster var 
Mats Barre och Tine Win-
ter-Olsson som presentera-
de den nystartade psykoso-
ciala ungdomsmottagningen 
Mini Milli, som har sitt säte 
i Surte.

JONAS ANDERSSON

Polischef Håkan Frank:

”Narkotikatillgången ett problem”

Drogförebyggare Thomas 
Berggren berättade om den 
satsning som görs i kommu-
nen mot cannabis.

ORTSMÖTE SKEPPLANDA

Var: Skepplanda bygdegård.
När: 21 oktober.
Om vad: Polisens organi-
sation, drogsituationen i 
Ale och den nystartade 
psykosociala ungdomsmot-
tagningen Mini Milli.
Citatet: Thomas Berggren: 
”Vi måste vara med i match-
en, vara på tå.”
Hur många: 75 besökare.

Håkan Frank, chef för polisen-
het Nordost, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
bygdegård.
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ALVHEM. Näridrotts-
plats även i Alvhem.

Kultur- och fritids-
nämndens ordförande 
Isabell Korn (M) såg inga 
hinder för att kommu-
nens satsning på spon-
tanidrott även ska gälla 
för Alvhem.

– Det önskemål som 
har framförts angående 
en grusplan ska defi ni-
tivt gå att ordna, säger 
hon. 

Ortsutvecklingsmötet i Alv-
hem handlade både om fram-
tidens nya teknik med bland 
annat trådlöst fi ber och om 
hur alvhemsbarnen ska ha 
möjlighet att leka utomhus. 
Det sistnämnda är en gam-
mal stötesten. När skolan 
byggdes i Alvhem försvann 
den dåvarande grusplanen 
som användes fl itigt till bol-
lekar under sommarhalvåret 
och spolades vintertid till is-
bana. Kommunens löfte var 
att kompensera med en ny 

yta, men något sådant har 
inte skett.

– Jag kan bara säga att jag 
skäms å kommunens vägnar. 
Det har hamnat mellan sto-
larna, men jag har bett våra 
tjänstemän på Ale Fritid att 
snabbutreda frågan. Det ska 
inte vara några problem att 
iordningställa en grusplan. 
På sikt är det vår ambition 
att alla samhällen ska få en 
modern näridrottsplats, så 
även Alvhem, svarar Isabell 
Korn när frågan ventilera-
des.

Thomas Berggren från 
Vakna redogjorde för det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale.

– Vi skiljer oss från många 
andra kommuner eftersom vi 
har lyckats få med fl er aktö-
rer i arbetet. Näringslivet är 
aktivt, likaså föreningslivet. 
Det har medfört att vi har 
lyckats skapa mer resurser 
till barn och unga. Vakna-
fonden som förvaltar alla 
ekonomiska bidrag skänker 
varje år ett par hundra tusen 
kronor till nya aktiviteter för 
barn och unga, men det be-
hövs ständigt mer.

Ungdomar i riskzonen
På samma spår jobbar den 
psykosociala ungdomsmot-
tagningen MiniMili i Surte. 
Mats Barre och Tine Win-
ter-Olsson fanns på plats 
och berättade om den nya 
verksamheten.

– Vår ambition är att upp-
täcka ungdomar i riskzonen 
eller som precis har hamnat 
i ett drogmissbruk. Ju tidi-
gare vi kommer in i bilden 
desto bättre. Därför jobbar 
vi mycket utanför mottag-
ningens väggar. Vårt vikti-
gaste verktyg för att nå fram-
gång är att vara tillgängliga. 
Känner ni oro för någon i 
din omgivning, tveka inte att 
höra av er. Vi har full sekre-
tess och stor erfarenhet för 
att samverka med skola och 
andra myndigheter, säger 
Mats Barre som har jobbat 
med missbruksfrågor i 30 år.

Tim Nylander, ny för-
skolechef för Alvhems för-
skola presenterade sig och 

Tony Petersson från Vixor 
redogjorde inledningsvis för 
att trådlös fi ber kan vara ett 
alternativ till att gräva ner  
kablar långa sträckor.

– Kapaciteten och drift-
säkerheten är stor. Tekniken 
är beprövad och enkelt be-
skrivet handlar det om två 
antenner som ska ha fri sikt. 
Mellan dessa går det sedan 
att koppla upp sig på nätet. 
Ta med det som ett alterna-
tiv när ni diskuterar fi ber på 
landsbygden.

Drygt 20 personer gästade 
Gläntevi i torsdags, vilket var 
beklagligt med tanke på det 
innehållsrika programmet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Utmarksvägen 20   
Tel: 0303-184 00
Mån kl. 7.00-20.00
Tis - fre kl. 7.00-18.00

Kastreringskampanj 
under november månad. 

Gäller både hanhund och tik

Öppen mottagning  
varje vardag 

kl 8-10

Evidensia Väst                                   www.evidensia.se
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Åsa

– Isabell Korn (M) gav positiva besked
Spontanidrott även i Alvhem

Tim Nylander ny förskolechef 
för Alvhems förskola gästade 
ortsutvecklingsmötet.

Isabell Korn (M), Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
gav positiva besked till mö-
tesbesökarna. 

Mats Barre från MiniMili marknadsförde den nya psykosociala 
öppenmottagningen i Surte.
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SKEPPLANDA. Drogsitu-
ationen utgjorde huvud-
temat för ortsutveck-
lingsmötet i Skepplanda.

Håkan Frank, chef 
för polisenhet Nordost, 
gästade bygdegården.

– Tillgången på narko-
tika är god, dock är den 
inte större här än någon 
annanstans, förklarade 
Håkan.

Kommunens brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klug inledde med att redo-
göra för aktuell brottssta-
tistik innan Håkan Frank 
övertog mikrofonen och 

berättade om det arbete som 
polisenhet Nordost genom-
för i Ale. Han informerade 
bland annat om det sam-
verkansavtal som fi nns med 
kommunen.

– För att bedriva ett bra 
polisarbete är vi behov av 
upplysningar från kommu-
nen och från er. Vi skaffar 
oss en lägesbild av de tele-
fonsamtal och den underrät-
telse vi får, betonade Håkan 
Frank.

– Det viktigaste för oss är 
att fånga upp ungdomarna. 
SSPF (skola, sociala, polis 
och fritid) är ett bra samver-
kansorgan för det.

Ett problem som upp-
märksammats i den nor-
ra delen av kommunen är 
trimmade mopeder och 
EPA-traktorer som stör in-
vånarna.

– Vi har gjort fl era insat-
ser under det gångna året i 
Skepplanda, haft hjälp av bil-
inspektörer och vår egen tra-
fi kpolis. Här har föräldrarna 
ett stort ansvar. Varför ska 
pappa vara där och skruva 
så att mopeden går fortare? 
Tänk er för!

På frågan om Ale kommer 

att få tillbaka sin polisstation 
svarade Håkan Frank:

– Beslutet ligger inte hos 
mig, men jag tror inte att det 
kommer att ske i närtid. Det 
viktigaste är inte var poliser-
na har sitt klädskåp utan att 
det fi nns poliser i området 
när det behövs. Sedan kan 
jag förstå att en polisskylt 
kan ha ett symboliskt värde.

En annan åhörare ef-
terlyste övervakning på 
40-sträckan förbi Garnvin-
deskolan.

– Mejla mig, så ska vi för-
söka hitta resurser till det. 
Jag kan inte säga att vi är där 
i övermorgon, men just den 
här typen av information är 
bra att få. Däremot vill jag än 
en gång betona vikten av att 
vi alla tar vårt ansvar. Vilka är 
det som kör för fort? Jo, det 
är ofta föräldrarna som har 
lämnat sina barn på skolan.

Håkan Frank avrundade 
sitt anförande med att be-
rätta om den nya polisorga-
nisation som träder i kraft 
vid årsskiftet. Nuvarande 23 
länsmyndigheter slås sam-
man och blir en för hela lan-
det. 

– Vi ska bli en effektivare 

myndighet och budskapet 
är att komma närmare in-
vånarna, att ni i Skepplanda 
ska känna att vi är mer när-
varande.

Kommunens drogföre-
byggare, Thomas Berg-
gren, var näste talare och 
tog upp tråden om rådande 
drogsituation i Ale.

– Ungdomars attityd till 
cannabis måste vi jobba med. 
Många anser inte att can-
nabis är knark. Jag kommer 
ihåg hur det var när drogen 
spice kom, det lanserades 
som rena hälsokosten. Sedan 
såg vi hur illa det gick för 
många människor. Vi har på-
börjat en tydlig satsning mot 
cannabis där boken ”Canna-
bis – en olycklig kärlekshis-
toria” är en viktig kugge.

– Vi måste vara med i 
matchen, vara på tå. Tillsam-
mans kan vi göra mycket.

Thomas Berggren tog 
också tillfället i akt att lyfta 
fram föräldraföreningen i 
Skepplanda BTK.

– För ett år sedan tog de 
kontakt med mig. De hade 
förstått att klubbhuset på 
Forsvallen kunde utnyttjas 
till mer än bara fotboll. Man 

startade upp Fredagsmys och 
för några veckor sedan vet 
jag att man hade tema blåljus 
med besök av polis och rädd-
ningstjänst. Ett mycket bra 
initiativ!

Kvällens sista gäster var 
Mats Barre och Tine Win-
ter-Olsson som presentera-
de den nystartade psykoso-
ciala ungdomsmottagningen 
Mini Milli, som har sitt säte 
i Surte.

JONAS ANDERSSON

Polischef Håkan Frank:

”Narkotikatillgången ett problem”

Drogförebyggare Thomas 
Berggren berättade om den 
satsning som görs i kommu-
nen mot cannabis.

ORTSMÖTE SKEPPLANDA

Var: Skepplanda bygdegård.
När: 21 oktober.
Om vad: Polisens organi-
sation, drogsituationen i 
Ale och den nystartade 
psykosociala ungdomsmot-
tagningen Mini Milli.
Citatet: Thomas Berggren: 
”Vi måste vara med i match-
en, vara på tå.”
Hur många: 75 besökare.

Håkan Frank, chef för polisen-
het Nordost, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
bygdegård.
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ALVHEM. Näridrotts-
plats även i Alvhem.

Kultur- och fritids-
nämndens ordförande 
Isabell Korn (M) såg inga 
hinder för att kommu-
nens satsning på spon-
tanidrott även ska gälla 
för Alvhem.

– Det önskemål som 
har framförts angående 
en grusplan ska defi ni-
tivt gå att ordna, säger 
hon. 

Ortsutvecklingsmötet i Alv-
hem handlade både om fram-
tidens nya teknik med bland 
annat trådlöst fi ber och om 
hur alvhemsbarnen ska ha 
möjlighet att leka utomhus. 
Det sistnämnda är en gam-
mal stötesten. När skolan 
byggdes i Alvhem försvann 
den dåvarande grusplanen 
som användes fl itigt till bol-
lekar under sommarhalvåret 
och spolades vintertid till is-
bana. Kommunens löfte var 
att kompensera med en ny 

yta, men något sådant har 
inte skett.

– Jag kan bara säga att jag 
skäms å kommunens vägnar. 
Det har hamnat mellan sto-
larna, men jag har bett våra 
tjänstemän på Ale Fritid att 
snabbutreda frågan. Det ska 
inte vara några problem att 
iordningställa en grusplan. 
På sikt är det vår ambition 
att alla samhällen ska få en 
modern näridrottsplats, så 
även Alvhem, svarar Isabell 
Korn när frågan ventilera-
des.

Thomas Berggren från 
Vakna redogjorde för det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale.

– Vi skiljer oss från många 
andra kommuner eftersom vi 
har lyckats få med fl er aktö-
rer i arbetet. Näringslivet är 
aktivt, likaså föreningslivet. 
Det har medfört att vi har 
lyckats skapa mer resurser 
till barn och unga. Vakna-
fonden som förvaltar alla 
ekonomiska bidrag skänker 
varje år ett par hundra tusen 
kronor till nya aktiviteter för 
barn och unga, men det be-
hövs ständigt mer.

Ungdomar i riskzonen
På samma spår jobbar den 
psykosociala ungdomsmot-
tagningen MiniMili i Surte. 
Mats Barre och Tine Win-
ter-Olsson fanns på plats 
och berättade om den nya 
verksamheten.

– Vår ambition är att upp-
täcka ungdomar i riskzonen 
eller som precis har hamnat 
i ett drogmissbruk. Ju tidi-
gare vi kommer in i bilden 
desto bättre. Därför jobbar 
vi mycket utanför mottag-
ningens väggar. Vårt vikti-
gaste verktyg för att nå fram-
gång är att vara tillgängliga. 
Känner ni oro för någon i 
din omgivning, tveka inte att 
höra av er. Vi har full sekre-
tess och stor erfarenhet för 
att samverka med skola och 
andra myndigheter, säger 
Mats Barre som har jobbat 
med missbruksfrågor i 30 år.

Tim Nylander, ny för-
skolechef för Alvhems för-
skola presenterade sig och 

Tony Petersson från Vixor 
redogjorde inledningsvis för 
att trådlös fi ber kan vara ett 
alternativ till att gräva ner  
kablar långa sträckor.

– Kapaciteten och drift-
säkerheten är stor. Tekniken 
är beprövad och enkelt be-
skrivet handlar det om två 
antenner som ska ha fri sikt. 
Mellan dessa går det sedan 
att koppla upp sig på nätet. 
Ta med det som ett alterna-
tiv när ni diskuterar fi ber på 
landsbygden.

Drygt 20 personer gästade 
Gläntevi i torsdags, vilket var 
beklagligt med tanke på det 
innehållsrika programmet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Utmarksvägen 20   
Tel: 0303-184 00
Mån kl. 7.00-20.00
Tis - fre kl. 7.00-18.00

Kastreringskampanj 
under november månad. 

Gäller både hanhund och tik

Öppen mottagning  
varje vardag 

kl 8-10

Evidensia Väst                                   www.evidensia.se
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Åsa

– Isabell Korn (M) gav positiva besked
Spontanidrott även i Alvhem

Tim Nylander ny förskolechef 
för Alvhems förskola gästade 
ortsutvecklingsmötet.

Isabell Korn (M), Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
gav positiva besked till mö-
tesbesökarna. 

Mats Barre från MiniMili marknadsförde den nya psykosociala 
öppenmottagningen i Surte.
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retag Allfast Förvaltning & 
Entreprenad AB utvecklat 
projektet och idén om 20 
centrumnära lägenheter i 
Bohus. Om ett år är nycklar-
na utdelade och hyresgäster-
na infl yttade, då övergår så-
väl ägandet som förvaltandet 
till bostadsrättsföreningen.

– Jag trodde nog att det 
skulle gå lite fortare. Från 
köp till färdiga lägenheter 
kommer projektet ha tagit 
nio år. Det har krävt myck-
et arbete, men det gör inget 
idag när man ser målgång-
en. Intresset för de sista fem 
lägenheterna är stort. När 

byggnationen är igång blir 
det av naturliga skäl lättare 
för spekulanter att bestäm-
ma sig, då är det på riktigt, 
avslutar Magnus Munk.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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BOHUS. 20 nya lägenhe-
ter en kvart från stan. 

Magnus Munk har 
väntat i sju år på att få 
förverkliga sitt projekt 
i Bohus. 

– Det här kommer att 
bli en mycket attraktiv 
bostadsrättsförening, 
säger han.

I lördags tog initiativtagaren, 
Magnus Munk, Peter Hår-
te från byggentreprenören 
PEAB och blivande hyres-
gästen, Glenn Hallin, ett 
gemensamt första spadtag 
för en efterlängtad byggna-
tion av 20 nya bostadsrätter 
på Skolvägen i Bohus. 15 av 
lägenheterna är redan sålda, 

endast fem tvåor återstår i 
den nybildade bostadsrätts-
föreningen Bohus Skolvä-
gen.

– Det har rullat på fi nt. 
Vi tvingades avvakta färdig-
ställandet av vägen och järn-
vägen innan vi kunde trycka 
på knappen. Köparnas motiv 
har nästan uteslutande varit 
det suveräna läget med pen-
deln på bara någon minuts 
avstånd. Några har också 
starka kopplingar till Bohus 
och var sugna på något nytt, 
berättar Magnus Munk som 
köpte tomten 2007.

God ekonomi
Fram till 2011 pågick de-
taljplanearbetet. När Ba-
naVäg i Väst var slutfört 
begärdes bygglov och upp-
draget som totalentreprenör 
för hela byggnationen gick 
till PEAB. Det är två hus-
kroppar som ska byggas och 
stommen blir i betong.

– Vi har varit noggranna 
med materialvalen både ur 
kvalitets- och miljösynpunkt. 
Driftskostnaderna kommer 
att bli låga, då vi både an-
vänder fjärrvärme och en 
värmepump som återvinner 

frånluften. Det kommer att 
ge en god ekonomi, säger 
Magnus Munk.

Han har genom sitt fö-

Efterlängtat första spadtag i Bohus. Glenn Hallin, blivande hyresgäst, Magnus Munk, projektägare, Peter Hårte, PEAB Sverige AB.
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– 20 nya bostadsrätter
Efterlängtat spadtag i Bohus

BRF BOHUS SKOLVÄGEN

20 bostadsrätter fördelade 
enligt:
5 tvåor om 50 kvm
6 tvåor om 68 kvm
2 tvåor om 64 kvm
6 treor om 68 kvm
1 fyra om 100 kvm.
Byggstart: 18 oktober 2014.
Infl yttning: Senast 1 novem-
ber 2015.

ALAFORS. Möjligheter-
na till en laxtrappa vid 
Dämmet utreds.

Nu har anslag be-
viljats för att kunna 
genomföra en förstudie 
av en fi skväg.

– Det tar tid, men vi 
fl yttar fram positioner-
na, säger kommuneko-
log Göran Fransson.

Det var i våras som lokal-
tidningen berättade om det 
samlade initiativet från loka-
la fi skeklubbar och kommu-
nen om att få till en passage 
för vandringsfi sk i Sköldsån. 
I förra veckan hade Per Dy-
vermark i Mollsjöns Fis-
kevårdsförening kallat till 
ett nytt möte där bland an-
dra Lars-Olof Ramnelid, 
expertis på Länsstyrelsen, 
medverkade.

– Processen är igång, åter-

står att se vad som är möjligt 
att göra i området, säger 
Lars-Olof Ramnelid.

I Sköldsån förekommer 
utpräglade vandringsfi skar, 
exempelvis lax, öring och ål. 
Det är fi skarter som skulle 
behöva komma vidare till 
de fi na biotoper och ströms-
träckor som fi nns uppströms 
Hältorpssjön.

– Vattenfall har beviljat 
pengar att genomföra en 
förstudie, som ger oss en 
ungefärlig kostnad för att 
bygga fi skvägen. Det har 
skett en upphandling och nu 
ska vi skriva avtal med den 
konsultfi rma som ska utföra 
uppdraget. I december ska 
vi ha en rapport där det ska 
framgå vilken typ av fi skväg 
som föreslås och kostnaden 
för projektet, säger Göran 
Fransson.

– Alla steg i den här pro-
cessen tar tid. Administratio-
nen runt ett sådant här pro-

jekt är omfattande, tillägger 
Fransson.

Det är inte självklart att 
det färdiga förslaget mynnar 
ut i en klassisk laxtrappa en-
ligt Göran Fransson.

– Ny teknik möjliggör an-
dra typer av fi skväg när vi har 
en lodrät damm att förhålla 
oss till som i det här fallet.

Om alla bitar faller på 
plats, när kan en fi skväg 
vid Dämmet vara klar?

– Oerhört svårt att svara 
på, men tidigast 2016 tror 
jag att det kan bli aktuellt att 
påbörja bygget. Först gäller 
det att få fram en bra idé, 
därefter ska det sökas pengar 
från Länsstyrelsen, Vatten-
fall eller möjligtvis någon 
annan huvudman. Vi ska få 
en budget att gå ihop, det ska 
till projektering och lösa sig 
med tillstånd. Det gäller att 
ha tålamod, avslutar Göran 
Fransson.

JONAS ANDERSSON

Göran Svensson, Magnus Björklund, Lars-Olof Ramnelid och Per Dyvermark diskuterar möjlighe-
terna till en passage för vandringsfisk i Sköldsån.

– Fiskväg vid Dämmet kan bli verklighet

Pengar beviljade till förstudie
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Vill du veta vad  
din bostad är värd?



NÖDINGE. Ale Torg bjöd 
traditionsenligt på tårt-
kalas när 18-årsdagen 
passerades.

Vädret till trots blev 
arrangemanget välbe-
sökt.

ICA bjöd på grillad 
korv och bara under 
första timmen försvann 
500...

Företagarföreningen på Ale 
Torg uppmärksammade sin 
18-årsdag i lördags. OK 
Alehof hjälpte till att serve-
ra kaffe och tårta till torgets 
alla besökare. Barnen roade 
sig på tivolit och ICA:s egna 

grillmästare serverade gril-
lad korv i mängder.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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OK Alehof såg till att tårtkalaset fungerade problemfritt. Kaffe 
och prinsesstårta var det få som nekade till.

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!

Välplanerad nyare villa  
med stora utrymmen!

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

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

Gård med stora möjligheter!

Vi har glädjen att få presentera denna 
trivsamma gård med perfekt lantligt läge utanför Lödöse. Ca 6 hektar mark. Rejält 
hus om ca 160 kvm som passar för den större familjen. Genomgående god standard 
med bl a trägolv i varje rum.  Stor ekonomibyggnad med möjlighet till stall, hobby eller 
förvaring. Ska ses på plats! 160 kvm.

Pris 2.595.000:- som utgångspris 
Kalvhagevägen 10. Visas 6/11. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.100.000:- som utgångspris. 
Småberg 108. Visas 2/11. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Lödöse

en!n!

VÅRA ÖPPETTIDER:
MÅN-TOR 10-17

FRE 10-14

www.kungalvmur.se

SKÄLEBRÄCKE IND.OMRÅDE, 
SVARVAREG.  17, KUNGÄLV.

Tel. 0303-134 90

SÄVGATAN 8 
STENUNGSUND

 TEL 0303 - 847 90

erbjudanden
Många heta

  i våra butiker!

VI LÄMNAR 15% PÅ 
SCHIEDEL SKORSTEN 
VID KÖP AV KAMIN!

Mäss-
priser!

vecka!vvvecveeckckkVärme-
27 OKT - 31 OKT

MÅNDAG FREDAG

Klass 6A passade på att sälja hembakat. Pengarna samlar de in till en klassresa och här fanns mycket 
gott att fyna, inte minst kolakakor.

Tårtkalas på Ale Torg
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Tårtkalas på Ale Torg
sioner, men det fanns en 
enighet i lokalen om att ännu 
fl er företagsbesök behöver 
göras för att öka samförstå-
elsen mellan näringsidkare, 
tjänstemän och politiker i 
kommunen.

– Se möjligheter! Det är 
lätt för en tjänsteman att 
trötta ut en företagare. Ett 
sådant klimat ska vi inte ha, 
avslutade Thomas Löf-
ström på Edets Värdshus.

JONAS ANDERSSON
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GÖTA. I torsdags kom 
landshövding Lars Bäck-
ström på besök till Lilla 
Edets kommun.

Bäckström träffade 
kommunledningen, 
både politiker och 
tjänstemän, under några 
timmar på förmiddagen.

Bland annat disku-
terades klimatanpass-
ningsåtgärder och 
bostadsförsörjning.

Landshövding Lars Bäck-
ström planerar att under 
innevarande treårsperiod 
besöka länets 49 kommuner, 
tio stadsdelar i Göteborg och 
tre i Borås.

– Oftast sker ett besök 
utifrån en bra eller en trå-

kig händelse. Nu får jag tid 
att träffa kommunledningen 
och lyssna av deras fråge-
ställningar och utmaningar 
på ett betydligt bättre sätt, 
säger Lars Bäckström.

– Vad jag faktiskt inte vis-
ste är att Lilla Edet är den 
snabbast växande kommu-
nen sett till befolkningsut-
vecklingen. Det ställer stora 
krav på bostadsförsörjning. 
Här har Lilla Edet svarat 
upp och vidtagit åtgärder på 
ett väldigt bra sätt.

Delegationen gjorde ett 
besök i Göta där ett stort 
skred inträffade den 7 juni 
1957. 

– Vi måste samråda kring 
skredriskerna i det här om-
rådet. Det är en fråga att ta 
med sig hela vägen upp till 

Arvika, betonade Lars Bäck-
ström och tillade:

– Nu har jag också fått 
klart för mig hur viktigt 
det är att få med Lilla Edet 
som en part i det samarbete 
som drivs kring just dessa 
frågor. Av den anledningen 
var det värdefullt att ses här 
idag. Det är betydligt lätt-
are att glömma papper än 
människor.

Diskussionerna fortsatte 
sedan på Disponentvillan. 
På agendan stod bland annat 
fl askhalsen i Göta och den 
trafi ksituation som råder där.

– Det har varit en mycket 
bra dialog och bra över-
läggningar, sammanfattade 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

JONAS ANDERSSONLandshövding Lars Bäckström i samspråk med kommunalråden Peder Engdahl (M) och Ingemar 
Ottosson (S).

Landshövdingen på besök i Lilla Edet

LILLA EDET. Hur ska 
företagsklimatet i Lilla 
Edet förbättras?

Det var den springan-
de punkten på tors-
dagens frukostmöte i 
Folkets Hus.

– Vi vill bli bemötta 
som en möjlighet, inte 
som ett problem, var 
det samlade budskapet 
från företagarna.

Vad betyder företagsklima-
tet för konkurrenskraften, 
tillväxten och jobben i Lilla 

Edet? Hur kan företagskli-
matet bli bättre och vilka 
förändringar behövs? Det 
var några av frågorna som 
lyftes upp till ytan när resul-
tatet av Svenskt Näringslivs 
senaste undersökning disku-
terades. Förutom företagare 
medverkade även politiker 
och tjänstemän.

Sebastian Mårtensson, 
projektledare på Svenskt 
Näringsliv, inledde med en 
genomgång av undersök-
ningen och vilka parametrar 
som bedöms, såväl hårda 
som mjuka frågor.

– Företagsklimatet är 
summan av de attityder, reg-
ler, institutioner och kunska-
per som möter företagen i 
vardagen, förklarade Sebas-
tian Mårtensson.

Dialog viktigt
85 företag var med och sva-
rade i den senaste under-
sökningen där Lilla Edet 
placerade sig på plats 255 av 
totalt 290 kommuner. Det 
var en försämring med 25 
placeringar jämfört med året 
innan.

– Generellt sett kan man 
säga att attityden till företa-
garna behöver förbättras. Att 
få till en dialog mellan poli-
tiker, tjänstemän och företa-
gare är det absolut viktigaste 
för Lilla Edet, säger Sebasti-
an Mårtensson.

Efter Mårtenssons pre-
sentation av svaren i under-
sökningen delades mötes-
deltagarna in i grupper om 
fyra personer. Två frågor 
kastades ut; Vilka är de vik-
tigaste åtgärderna för att 
förbättra företagsklimatet i 
Lilla Edet? Hur vill ni som 
företagare bli bemötta? 

Det blev livfulla diskus-

Attityden behöver förbättras

Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist och Sebastian Mårtens-
son, projektledare på Svenskt Näringsliv, i samband med tors-
dagens frukostmöte i Folkets Hus.

Rundabordsamtal om hur företagsklimatet i Lilla Edet ska för-
bättras.

VOLVOCARS.SE 
Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/

km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5.

Nu har du chansen. Det är dags att göra plats för nästa modellår. Vilket innebär att du har 
chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo – som dessutom står här och väntar på dig. 

S60 T3 – Your Momentum, VOC Bensinpkt
Savile Grå Metallic
Ord. 283.900:-  Rabatt 24.000:- Nu 259.900:- 

V40 T2 – Your Momentum, Teknik Sensus 7”
Osium Grå Metallic
Ord. 238.900:-  Rabatt 19.000:- Nu 219.900:- 

V40 T3 – Your Momentum II, Teknikpkt HP CD 7”
Ice vit
Ord. 236.800:-  Rabatt 16.900:- Nu 219.900:- 

V60 T3 – Your Momentum, VOC Bensinpkt
Caspian Blå Metallic
Ord. 297.900:-  Rabatt 23.900:- Nu 274.000:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Passion röd
Ord. 299.900:-  Rabatt 25.400:- Nu 274.500:- 

V60 T4 – Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Savile Grå Metallic
Ord. 308.000:-  Rabatt 28.100:- Nu 279.900:-

V70 T4 – Your Kinetic, Tidurpkt Bensin, Park.hjälp bak
Ice Vit
Ord. 294.900:-  Rabatt 20.900:- Nu 274.000:- 

Bättre höst i en ny Volvo! 
Snabb leverans. Bästa pris.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se
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På E45 i norrgående riktning mellan Nödinge och Nol började en Lila Express att brinna. Det 
rörde sig om en fullt utvecklad motorbrand. Chauffören, som var ensam i bussen, klarade sig 
dock oskadd. Räddningstjänst och polis kallades till platsen. Händelsen, som inträffade strax efter 
klockan tio på måndagen, medförde stopp i norrgående körfält och trafiken fick ledas om via Ale-
vägen.

Buss började brinna på E45
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Måndag 20 oktober
Försök till inbrott
Försök till inbrott i en villa i 
Nol. Gärningsmännen kros-
sar en ruta till bostaden, 
men tar sig aldrig in. Däre-
mot stökar de runt i en olåst 
friggebod. Polis kallas till 
platsen och spårsäkring sker.

Villainbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat datorer och en brosch.

Onsdag 22 oktober
Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. 
Tjuvarna tar sig in via ett 
källarfönster. Laptops och 
smycken tillgrips.

Torsdag 23 oktober
Vårdslöshet i trafi k
Strax före klockan 19 stop-
par polisen en bil på E45 i 
Nol. Föraren, född 1939 och 
hemmahörande på orten, gör 
sig skyldig till vårdslöshet i 
trafik samt drograttfylleri.

Lördag 25 oktober
Grovt rattfylleri
I Bohus, i höjd med Kläd-
källaren, stoppar polisen en 
bil. Föraren, född 1983 och 
hemmahörande i Väners-
borg, misstänks för grovt 
rattfylleri och grov olovlig 
körning.

Söndag 26 oktober
Mopedbrand
Skadegörelse rapporteras i 
närheten av Bohusskolan. 
Okända gärningsmän sätter 
eld på en moped och på en 
container. ALAFORS. I torsdags fi -

rade ett 25-tal elever på 
Komvux sin examen.

Avslutningen ägde 
rum i Alafors där det 
serverades kaffe och 
tårta.

– Detta är den första 
grupp elever som går 
ut vård- och omsorgs-
college, en ny klass är 
igång sedan sju veckor 
tillbaka, förklarar lärare 
Petra Aronsson.
Ett och ett halvt års stude-
rande och totalt 1 500 po-
äng. Det fanns all anledning 
att fi ra i Komvux tillfälliga 
lokaler i Alafors.

– De kan nu titulera sig 

undersköterskor eller mot-
svarande beroende på om de 
ska arbeta inom funktions-
hinderenheten eller psyki-
atrin, berättar Petra Arons-
son.

Teori har varvats med 
tre omgångar praktik inom 
kommunens olika verksam-
heter. Åldersspannet på stu-
denterna är från 21 år upp 
till 55 år.

– I den nya klass som på-
började sin utbildning för 
knappt två månader sedan 
ingår 30 elever. De är ute på 
sin första praktik nu, avslutar 
Petra Aronsson.

JONAS ANDERSSON
Nyutbildade undersköterskor som firade sin student på Komvux i Alafors i förra veckan.

Examensfi rande i Alafors

NÖDINGE. Berättelser 
från verkligheten.

Det utlovas när Jonas 
Andersson, alias El 
Choco, kommer till Ale 
Kulturrum onsdagen 
den 12 november. 

Ungdomar och vuxna 
inbjuds att ta del av 
Jonas omvälvande 
livsöde.

Jonas Andersson tillbringade 
tre och ett halvt år i det boli-
vianska fängelset El penal de 
San Pedro efter att i januari 
2002 ha försökt smuggla tre 
kilo kokain. Jonas blev dömd 
till ett långt straff utan en rik-
tig rättegång, där mängden 
kokain kraftigt överdrevs, 
utan att få en riktig advokat, 
och utan den straffl indring 
som annars förekommer i 
fängelset. I fängelset fi ck han 
smeknamnet El Choco.

Jonas första tid på fäng-
elset blev en kamp för livet. 
Men åren i fängelset blev 
också vändpunkten i hans liv. 
Det var här han slutade med 
droger, gifte sig och blev 
pappa för första gången.

Nu kommer han till Nö-
dinge för att berätta om sina 
upplevelser, som också fi nns 
nedskrivna i boken El Cho-
co – en biografi  från 2007 av 
Markus Lutteman.

– Det ska bli väldigt in-
tressant att få lyssna till vad 
Jonas har att berätta. Det 
blir en annorlunda Ung-
kankväll helt klart. Vi hopp-
as att invånare från hela 
kommunen, både ungdomar 
och vuxna, ska gästa oss. 
Det är fri entré då Vakna i 
samarbete med Mini Milli 
står för kostnaderna denna 

kväll, förklarar Christina 
Magnusson-Wallöe på Ale 
Fritid.

– Vi vill skapa en gemyt-
lig stämning och därför har 
vi valt att förlägga arrang-
emanget till Röda torget. 
Besökarna ges möjlighet att 
ställa frågor. Jonas vill vara 
nära sin publik och inbjuder 
till dialog.

Temat som det fokuseras 
på är ständigt aktuellt – dro-
ger och pengar. Natan Da 
Silva är en av ungdomarna 
på Ungkan som ser fram 
emot att få träffa Jonas ”El 
Choco” Andersson.

– Det är säkert många som 
fresta och lockas av de peng-
ar som droger och smugg-
ling kan innebära. Man kan-

ske inte tänker på vilka risker 
och konsekvenser som det 
kan få. Det ska bli spännande 
att höra Jonas story.

Under kvällen lottas det 
ut tio signerade exemplar av 
boken El Choco.

JONAS ANDERSSON

Ungdomar och personal på Ungkan i Nödinge hälsar välkommen till en intressant föreläsning med Jonas ”El Choco” Andersson ons-
dagen den 12 november. 

– Intressant föreläsning i Nödinge
Omvälvande livsöde återges
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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

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

SURTE. Stone Skill vann 
Alerocken två gånger på 
90-talet.

När etablerade artis-
ter gästade Ale hamna-
de de ofta i skuggan för 
de populära glamrock-
arna.

Efter nästan 15 års 
vila gör de comeback på 
Köpmans Hytta i Surte.

Janne Auvinen från Surte 
och Martin Liljeqvist från 
Älvängen fi ck 1994 sommar-
jobb som musiker i kommu-
nens regi. De tillbringade 
en stor del av lovet i replo-
kalen. Senare samma höst 
stod Stone Skill på scen för 
första gången och bandet 
med medlemmar från Surte, 
Nödinge och Älvängen gjor-
de succé. Två gånger vann 
de Alerocken och anlitades 
bland annat till den tidens 
stora kommunala event, Nö-
dingefestivalen.

– Det var häftigt när gitar-
risten Kee Marcello skulle 
vara det stora dragplåstret 
och vi fi ck spela före honom. 
Problemet var att när vi var 
klara gick publiken hem. 
Marcello fi ck spela för när-
mast sörjande. Arrangören 
lärde sig och nästa år fi ck vi 

spela sist. Det betydde att 
etablerade Freak Kitchen 
blev vårt förband, säger Jan-
ne Auvinen och skrattar.

Stone Skill var frälsta av 
80-90-talets glamrock. De-
ras egen musik gick helt i 
den stilen och med en stor 
känsla för show blev de när-
mast kultförklarade. År 2000 
var det svårt att hålla ihop 
bandet. Epoken var över.

Blodad tand
När Janne Auvinen skulle 
fi ra 35 förra året fi ck han en 
idé om att dra ihop gänget 
igen.

– Det var fruktansvärt kul 
och gav oss blodad tand!

För en tid sedan hörde 
krögaren Christer Köpman 
i Surte av sig.

– Han frågade vad vi vil-
le ha i gage för att spela på 
Köpmans Hytta igen. Vi 

skrattade och sa att det gör vi 

gärna för den lokala krognä-
ringens skull. Vi tackade ja 
direkt. Det blir en nostalgi-
tripp och intresset är jättest-
ort, säger Jani Kukko.

Spelningen äger rum lör-
dag 15 november och kröga-
ren har redan sålt slut mat-
biljetterna.

– Det blir efterinsläpp, 
så tids nog ska alla få plats. 
Vi kör en originaluppsätt-
ning med tillhörande smink 
och attiraljer, lovar Anders 
Norrman.

Bandet har repat för fullt 
i en studio i Kungälv och ska 
komma väl förberedda. Hu-
ruvida det är en engångsfö-
reteelse eller början på en ny 
epok återstår att se, men Jani 
Kukko utesluter inget.

– Vi har förfrågningar från 
Belgien, så vem vet. Det blir 
kanske turné till sommaren!
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Automower® 

890:-
Rider/traktor 

1250:-
Gräsklippare 

690:-

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

Vinterpris på vårservice!

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

JANNE AUVINEN

Då: Surtepojk som läste 
samhäll på Kongahälla gym-
nasiet, men avslutade i Ale 
gymnasium och lyssnade 
helst på Poison.
Ålder: 36 år.
Bor: Nödinge.
Familj: Gift två barn.
Yrke: Affärsområdeschef på 
DSV och lyssnar fortfarande 
på Poison.
I bandet: Rhythm guitar.
Artistnamn: JJ McClaine

MARTIN LILJEQVIST

Då: Son av Älvängen, läste 
barn- och fritid i Kungälv 
och var ett stort rockfan, 
Kizz för hela slanten.
Ålder: 37 år.
Bor: Göteborg.
Familj: Singel.
Yrke: Musiker.
Nu: Lever musikerdrömmen.
I bandet: Lead guitar och 
sång.
Artistnamn: Bratt Haver

OLA ÖHRBERG

Då: Nödingegrabb som läste 
samhäll på Kongahälla gym-
nasiet, men avslutade i Ale 
gymnasium och lyssnade på 
Guns N’ Roses.
Ålder: 36 år.
Bor: Kungälv.
Yrke: Teknisk konsult på 
Volvo.
Familj: Sambo, två barn och 
lyssnar helst på Foo Fighters.
I bandet:  Rhythm guitar.
Artistnamn: Duke Gibson.

JANI KUKKO

Då: Surtepojk som läste 
samhäll på Kongahälla gym-
nasiet, men avslutade i Ale 
gymnasium och lyssnade på 
lite tuffare Machine Head.
Ålder: 36 år.
Bor: Surte.
Familj: Singel.
Yrke: Försvarsmakten, dj i 
Bohushallen och för Kung-
älvs Hockey.
I bandet: Bas.
Artistnamn: Jay Le Coque

ANDERS NORRMAN

Då: Surtepojk som läste 
först fordon, tänkte om och 
läste Media på Ale gymnasi-
um. Diggade Mötley Crue.
Ålder: 36 år.
Bor: Surte.
Familj: Sambo och en nio 
månaders bebis och en 
hund som heter Lemmy.
Yrke: Jobbar på Stavdal.
I bandet: Trummor.
Artistnamn: Andy Mark

Stone Skill. Stående från vänster: Jani Kukko, Martin Liljeqvist, Ola Öhrberg. I fronten ses Anders 
Norrman och Janne Auvinen. Glamrockmusikerna poserar som ett äkta garageband på Filarega-
tan 13 i Kungälv.

Stone Skill 
är tillbaka!

HÅLTAGNINGSDAG!
Passa på – halva priset på all håltagning

ALE

Ale Torg 7
0303-972 76
www.smycka.se  

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

– Spelar på Köpmans Hytta i november
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Måndag 20 oktober
Försök till inbrott
Försök till inbrott i en villa i 
Nol. Gärningsmännen kros-
sar en ruta till bostaden, 
men tar sig aldrig in. Däre-
mot stökar de runt i en olåst 
friggebod. Polis kallas till 
platsen och spårsäkring sker.

Villainbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat datorer och en brosch.

Onsdag 22 oktober
Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. 
Tjuvarna tar sig in via ett 
källarfönster. Laptops och 
smycken tillgrips.

Torsdag 23 oktober
Vårdslöshet i trafi k
Strax före klockan 19 stop-
par polisen en bil på E45 i 
Nol. Föraren, född 1939 och 
hemmahörande på orten, gör 
sig skyldig till vårdslöshet i 
trafik samt drograttfylleri.

Lördag 25 oktober
Grovt rattfylleri
I Bohus, i höjd med Kläd-
källaren, stoppar polisen en 
bil. Föraren, född 1983 och 
hemmahörande i Väners-
borg, misstänks för grovt 
rattfylleri och grov olovlig 
körning.

Söndag 26 oktober
Mopedbrand
Skadegörelse rapporteras i 
närheten av Bohusskolan. 
Okända gärningsmän sätter 
eld på en moped och på en 
container. ALAFORS. I torsdags fi -

rade ett 25-tal elever på 
Komvux sin examen.

Avslutningen ägde 
rum i Alafors där det 
serverades kaffe och 
tårta.

– Detta är den första 
grupp elever som går 
ut vård- och omsorgs-
college, en ny klass är 
igång sedan sju veckor 
tillbaka, förklarar lärare 
Petra Aronsson.
Ett och ett halvt års stude-
rande och totalt 1 500 po-
äng. Det fanns all anledning 
att fi ra i Komvux tillfälliga 
lokaler i Alafors.

– De kan nu titulera sig 

undersköterskor eller mot-
svarande beroende på om de 
ska arbeta inom funktions-
hinderenheten eller psyki-
atrin, berättar Petra Arons-
son.

Teori har varvats med 
tre omgångar praktik inom 
kommunens olika verksam-
heter. Åldersspannet på stu-
denterna är från 21 år upp 
till 55 år.

– I den nya klass som på-
började sin utbildning för 
knappt två månader sedan 
ingår 30 elever. De är ute på 
sin första praktik nu, avslutar 
Petra Aronsson.

JONAS ANDERSSON
Nyutbildade undersköterskor som firade sin student på Komvux i Alafors i förra veckan.

Examensfi rande i Alafors

NÖDINGE. Berättelser 
från verkligheten.

Det utlovas när Jonas 
Andersson, alias El 
Choco, kommer till Ale 
Kulturrum onsdagen 
den 12 november. 

Ungdomar och vuxna 
inbjuds att ta del av 
Jonas omvälvande 
livsöde.

Jonas Andersson tillbringade 
tre och ett halvt år i det boli-
vianska fängelset El penal de 
San Pedro efter att i januari 
2002 ha försökt smuggla tre 
kilo kokain. Jonas blev dömd 
till ett långt straff utan en rik-
tig rättegång, där mängden 
kokain kraftigt överdrevs, 
utan att få en riktig advokat, 
och utan den straffl indring 
som annars förekommer i 
fängelset. I fängelset fi ck han 
smeknamnet El Choco.

Jonas första tid på fäng-
elset blev en kamp för livet. 
Men åren i fängelset blev 
också vändpunkten i hans liv. 
Det var här han slutade med 
droger, gifte sig och blev 
pappa för första gången.

Nu kommer han till Nö-
dinge för att berätta om sina 
upplevelser, som också fi nns 
nedskrivna i boken El Cho-
co – en biografi  från 2007 av 
Markus Lutteman.

– Det ska bli väldigt in-
tressant att få lyssna till vad 
Jonas har att berätta. Det 
blir en annorlunda Ung-
kankväll helt klart. Vi hopp-
as att invånare från hela 
kommunen, både ungdomar 
och vuxna, ska gästa oss. 
Det är fri entré då Vakna i 
samarbete med Mini Milli 
står för kostnaderna denna 

kväll, förklarar Christina 
Magnusson-Wallöe på Ale 
Fritid.

– Vi vill skapa en gemyt-
lig stämning och därför har 
vi valt att förlägga arrang-
emanget till Röda torget. 
Besökarna ges möjlighet att 
ställa frågor. Jonas vill vara 
nära sin publik och inbjuder 
till dialog.

Temat som det fokuseras 
på är ständigt aktuellt – dro-
ger och pengar. Natan Da 
Silva är en av ungdomarna 
på Ungkan som ser fram 
emot att få träffa Jonas ”El 
Choco” Andersson.

– Det är säkert många som 
fresta och lockas av de peng-
ar som droger och smugg-
ling kan innebära. Man kan-

ske inte tänker på vilka risker 
och konsekvenser som det 
kan få. Det ska bli spännande 
att höra Jonas story.

Under kvällen lottas det 
ut tio signerade exemplar av 
boken El Choco.

JONAS ANDERSSON

Ungdomar och personal på Ungkan i Nödinge hälsar välkommen till en intressant föreläsning med Jonas ”El Choco” Andersson ons-
dagen den 12 november. 

– Intressant föreläsning i Nödinge
Omvälvande livsöde återges
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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

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

SURTE. Stone Skill vann 
Alerocken två gånger på 
90-talet.

När etablerade artis-
ter gästade Ale hamna-
de de ofta i skuggan för 
de populära glamrock-
arna.

Efter nästan 15 års 
vila gör de comeback på 
Köpmans Hytta i Surte.

Janne Auvinen från Surte 
och Martin Liljeqvist från 
Älvängen fi ck 1994 sommar-
jobb som musiker i kommu-
nens regi. De tillbringade 
en stor del av lovet i replo-
kalen. Senare samma höst 
stod Stone Skill på scen för 
första gången och bandet 
med medlemmar från Surte, 
Nödinge och Älvängen gjor-
de succé. Två gånger vann 
de Alerocken och anlitades 
bland annat till den tidens 
stora kommunala event, Nö-
dingefestivalen.

– Det var häftigt när gitar-
risten Kee Marcello skulle 
vara det stora dragplåstret 
och vi fi ck spela före honom. 
Problemet var att när vi var 
klara gick publiken hem. 
Marcello fi ck spela för när-
mast sörjande. Arrangören 
lärde sig och nästa år fi ck vi 

spela sist. Det betydde att 
etablerade Freak Kitchen 
blev vårt förband, säger Jan-
ne Auvinen och skrattar.

Stone Skill var frälsta av 
80-90-talets glamrock. De-
ras egen musik gick helt i 
den stilen och med en stor 
känsla för show blev de när-
mast kultförklarade. År 2000 
var det svårt att hålla ihop 
bandet. Epoken var över.

Blodad tand
När Janne Auvinen skulle 
fi ra 35 förra året fi ck han en 
idé om att dra ihop gänget 
igen.

– Det var fruktansvärt kul 
och gav oss blodad tand!

För en tid sedan hörde 
krögaren Christer Köpman 
i Surte av sig.

– Han frågade vad vi vil-
le ha i gage för att spela på 
Köpmans Hytta igen. Vi 

skrattade och sa att det gör vi 

gärna för den lokala krognä-
ringens skull. Vi tackade ja 
direkt. Det blir en nostalgi-
tripp och intresset är jättest-
ort, säger Jani Kukko.

Spelningen äger rum lör-
dag 15 november och kröga-
ren har redan sålt slut mat-
biljetterna.

– Det blir efterinsläpp, 
så tids nog ska alla få plats. 
Vi kör en originaluppsätt-
ning med tillhörande smink 
och attiraljer, lovar Anders 
Norrman.

Bandet har repat för fullt 
i en studio i Kungälv och ska 
komma väl förberedda. Hu-
ruvida det är en engångsfö-
reteelse eller början på en ny 
epok återstår att se, men Jani 
Kukko utesluter inget.

– Vi har förfrågningar från 
Belgien, så vem vet. Det blir 
kanske turné till sommaren!
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Automower® 

890:-
Rider/traktor 

1250:-
Gräsklippare 

690:-

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

Vinterpris på vårservice!

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

JANNE AUVINEN

Då: Surtepojk som läste 
samhäll på Kongahälla gym-
nasiet, men avslutade i Ale 
gymnasium och lyssnade 
helst på Poison.
Ålder: 36 år.
Bor: Nödinge.
Familj: Gift två barn.
Yrke: Affärsområdeschef på 
DSV och lyssnar fortfarande 
på Poison.
I bandet: Rhythm guitar.
Artistnamn: JJ McClaine

MARTIN LILJEQVIST

Då: Son av Älvängen, läste 
barn- och fritid i Kungälv 
och var ett stort rockfan, 
Kizz för hela slanten.
Ålder: 37 år.
Bor: Göteborg.
Familj: Singel.
Yrke: Musiker.
Nu: Lever musikerdrömmen.
I bandet: Lead guitar och 
sång.
Artistnamn: Bratt Haver

OLA ÖHRBERG

Då: Nödingegrabb som läste 
samhäll på Kongahälla gym-
nasiet, men avslutade i Ale 
gymnasium och lyssnade på 
Guns N’ Roses.
Ålder: 36 år.
Bor: Kungälv.
Yrke: Teknisk konsult på 
Volvo.
Familj: Sambo, två barn och 
lyssnar helst på Foo Fighters.
I bandet:  Rhythm guitar.
Artistnamn: Duke Gibson.

JANI KUKKO

Då: Surtepojk som läste 
samhäll på Kongahälla gym-
nasiet, men avslutade i Ale 
gymnasium och lyssnade på 
lite tuffare Machine Head.
Ålder: 36 år.
Bor: Surte.
Familj: Singel.
Yrke: Försvarsmakten, dj i 
Bohushallen och för Kung-
älvs Hockey.
I bandet: Bas.
Artistnamn: Jay Le Coque

ANDERS NORRMAN

Då: Surtepojk som läste 
först fordon, tänkte om och 
läste Media på Ale gymnasi-
um. Diggade Mötley Crue.
Ålder: 36 år.
Bor: Surte.
Familj: Sambo och en nio 
månaders bebis och en 
hund som heter Lemmy.
Yrke: Jobbar på Stavdal.
I bandet: Trummor.
Artistnamn: Andy Mark

Stone Skill. Stående från vänster: Jani Kukko, Martin Liljeqvist, Ola Öhrberg. I fronten ses Anders 
Norrman och Janne Auvinen. Glamrockmusikerna poserar som ett äkta garageband på Filarega-
tan 13 i Kungälv.

Stone Skill 
är tillbaka!

HÅLTAGNINGSDAG!
Passa på – halva priset på all håltagning

ALE

Ale Torg 7
0303-972 76
www.smycka.se  

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

– Spelar på Köpmans Hytta i november
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På grund av 
ökande antal 

installationsuppdrag 
inför vi nya öppettider 

från lördag 1 november

MÅNDAG – FREDAG
13.00 – 18.00

LÖRDAG – SÖNDAG
STÄNGT

NÖDINGE. Luciatruppen 
är komplett.

Precis som i fjol blir 
det fem kandidater att 
rösta på.

– Det är bättre med 
kvalitet än kvantitet, 
säger övningsledare 
Stina Johansson.

De rutinerade ”lussemam-
morna” Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson har 
numera sällskap av en trio 
unga tjejer i Stina Johansson, 
Malin Haarala och Erica 
Eriksson, som leder uttag-
ningen och sångövningarna 
med luciakandidaterna.

– Vi har beslutat oss för 

att ha en trupp på fem tjejer. 
Det fungerade utmärkt i fjol. 
Vi är bara i upptakten av re-
petitionerna, men faktum är 
att det låter väldigt, väldigt 
bra redan. Det är en har-
monisk grupp som besitter 
de egenskaper vi var på jakt 
efter, förklarar Stina Johans-
son.

– Vår utmaning är att få 
till en bra helhet. Nu gäller 
det att vi gnuggar på ordent-
ligt, får till stämmorna och 
känner oss trygga i det, säger 
Stina.

Josefin Thorbjörnsson, 
Alafors, Amanda Carlbom 
Petersson, Nödinge, Re-
becca Hakso, Nödinge, 
Beatrice Aili, Alafors, och 

Jenna Nyman, Älvängen, 
är den kvintett som utgör 
kandidaterna för Ale Lucia 
2014.

– I år koras Ale Lucia för 
62:a gången. Vi är oerhört 
stolta att som representanter 
för Ahlafors IF kunna föra 
traditionen vidare, säger Gu-
nilla Johansson.

Övningarna äger precis 
som tidigare rum i Alafors 
före detta församlingshem. 
Mycket är sig likt, men rent 
musikalsikt finns en del ny-
heter att rapportera om.

– Det blir en del nya låtar 
och nya arrangemang, berät-
tar Malin Haarala.

Kröningen av Ale Lucia 
kommer att ske i Medbor-

garhuset lördagen den 6 de-
cember.

JONAS ANDERSSON

Luciatruppen 2014. Josefin Thorbjörnsson, Alafors, Amanda Carlbom Petersson, Nödinge, Rebecca Hakso, Nödinge, Beatrice Aili, Al-
afors, och Jenna Nyman, Älvängen, har just erhållit sina jackor från Manufakturen i Älvängen.

Stina Johansson och Malin 
Haarala leder sångövningarna 
med luciakandidaterna.

– Och sångövningarna är igång
Luciakandidaterna utsedda
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GRÖNNÄS. Det finns 
cirka 100 Frendobutiker 
i landet.

Den etablering som 
står närmast på tur är 
Grönnäs.

På fredag slår Alexis 
Tranmarker och Ang-
elica Hedström upp 
dörrarna till sin nyreno-
verade lokal.

Grönnäs har varit utan ser-
vicebutik under ett antal 
månader. I september fick 
Alexis Tranmarker och Ang-
elica Hedström tillgång till 
lokalen, som nu har fått sig 
ett rejält ansiktslyft.

– Så som det såg ut var 
under all kritik. Vi har ge-
nomfört en helrenovering, 
bytt golv och dessutom sett 
till att få ordning på tak och 
väggar. Vi vill bryta isen i 
detta område och erbjuda 
en helt annan verksamhet än 
vad tidigare kunder vant sig 
vid, säger Alexis Tranmarker.

Alexis kommer fortsätta 

sitt arbete på Volvo Lastvag-
nar och istället är det sambon 
Angelica, med erfarenhet 
från hotell- och restaurang-
branschen, som kommer att 
ta plats bakom disken.

– Vi kommer att ha öppet 
alla dagar i veckan fram till 
årsskiftet för att känna av 
kundtillströmningen, säger 
Angelica.

Vad var det som gjorde 
att ni fick upp ögonen för 
denna lokal?

– Vi flyttade från Göte-
borg till Alvhem i september 
förra året. Redan då uttryck-
te jag en vilja om att en gång 
få ta över verksamheten här. 
Nu har vi gjort slag i saken, 
säger Angelica.

Frendo är EMAB:s egen 
butiksprofil för fria entre-
prenörer. EMAB är en or-
ganisation för inköpssam-
verkan, marknadsföring och 
affärsutveckling för entre-
prenörsdrivna trafikbutiker.

– Vi kommer att tillhan-
dahålla biltillbehör, godis, 
tobak, fast food, som ex-

empelvis korv med bröd, 
baguetter och så vidare. Vi 
kommer att ha en särskild 
kaffesektion och naturligtvis 
blir det försäljning av både 
kvälls- och veckotidningar, 
förklarar Alexis Tranmarker.

Invigningen kommer 
att firas i dagarna tre, fre-
dag-söndag. Samtliga besö-
kare bjuds på kaffe och där-
utöver delas det ut chips och 
glass.

– Det ska verkligen bli 
spännande att se vilken re-
spons vi får. Läget, alldeles 
intill E45, känns kanon och 
det är många som stannar 
till här för att tanka. Förut-
sättningarna för att få snurr 
på verksamheten borde vara 
tämligen god, avslutar Alexis 
Tranmarker.

JONAS ANDERSSON

Alexis Tranmarker och Angelica Hedström är ägarna till den nya 
Frendobutik som öppnar i Grönnäs nu på fredag.

Ny servicebutik i Grönnäs

ÄLVÄNGEN. I förra 
veckan hade Repslagar-
museet besök från sina 
nordiska grannländer, 
Danmark och Norge.

Anledningen var 
repslagning till en så 
kallad fiskebankskuta.

– Tekniken och kom-
petensen som finns här 
i form av Bernt Larsson 
är unik, säger Ingunn 
Undrum.

En fyrslagen tross till ståen-
de rigg var det som produ-
cerades när lokaltidningen 
kom på besök till repslagar-
banan.

– Här bevaras den gamla 
traditionen, men det är en 
sårbar situation då allting 
står och faller med Bernt 
Larsson. Han gör en im-
ponerande insats, men hur 

är det med återväxten? Vem 
ska ta över efter Bernt? Vi är 
oroliga, säger Ingunn Und-
rum.

Bernt Larsson själv säger 
så här om berömmet från 
sina nordiska kamrater.

– En gammal man gör så 
gott han kan!

Totalt framställdes 300 
kilo rep under de fyra dagar 
som kollegorna från Har-
danger Fartøyvernsenter var 
på plats i Älvängen.

– Vi hade gärna slagit mer, 
men nu var det slut på ma-
terial. De mindre dimensi-
onerna får vi slå hemmavid, 
säger Ingunn.

Nu på torsdag-fredag kan 
höstlovslediga skolbarn pro-
va på att slå rep med Bernt 
Larsson. Samtidigt passar 
Repslagarmuseet på att bju-
da på fika.

JONAS ANDERSSON

– Nordiskt samarbete i Älvängen
Tjärt återseende

 Ingunn Undrum och Sarah Sjøgreen från Fartøyvernsenter  
 gästade Repslagarmuseet i förra veckan.

 På torsdag-fredag kan höstlovslediga skolbarn slå rep med  
 Bernt Larsson. 

VI HAR ÖPPET SOM VANLIGT I HELGEN

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

FÄRSK LAXFILÉ

69

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

/KG
90

Max 1 sida/kund
/KG3990

NÖTFÄRS
10% FETTHALT

:-99/ST

HALLOWEEN-

TÅRTA 6 BITAR

GREKISK
LIMPA

:-10/ST

FRÅN DELIKATESSEN

GRILLAD
KYCKLING

790
/HG

VÅR EGEN 
POTATISSALLAD

2990
/ST

Max 3 st/hushåll

Begränsat parti
Max 1st/kund

FRYST
OXFILÉ

139:-

Max 3 kg/kund

/KG3990
LÖSVIKTSGODIS
KARAMELLKUNGEN

25:-
2 FÖR

SKALDJUR TILL  

LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 

FACEBOOK OCH 

SE BILLIGASTE 

PRISET DÄR.

10:-
BANANER

/KG
Max 3kg/kund

Medlemspris 
Max 2 st/kund

/KG4990
HUSHÅLLSOST

TEX MEX 
Santa MariaVälj mellan Soft tortilla 
original 320 g, Nachos/tortillachips 
200 g och tacosås 230 g.

29:-
3 FÖR

139:-
DINÉTÅRTA

Klings glass/KG3990
OSTGRUPPEN

RIVEN OST
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rösta på.

– Det är bättre med 
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säger övningsledare 
Stina Johansson.

De rutinerade ”lussemam-
morna” Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson har 
numera sällskap av en trio 
unga tjejer i Stina Johansson, 
Malin Haarala och Erica 
Eriksson, som leder uttag-
ningen och sångövningarna 
med luciakandidaterna.

– Vi har beslutat oss för 

att ha en trupp på fem tjejer. 
Det fungerade utmärkt i fjol. 
Vi är bara i upptakten av re-
petitionerna, men faktum är 
att det låter väldigt, väldigt 
bra redan. Det är en har-
monisk grupp som besitter 
de egenskaper vi var på jakt 
efter, förklarar Stina Johans-
son.

– Vår utmaning är att få 
till en bra helhet. Nu gäller 
det att vi gnuggar på ordent-
ligt, får till stämmorna och 
känner oss trygga i det, säger 
Stina.

Josefin Thorbjörnsson, 
Alafors, Amanda Carlbom 
Petersson, Nödinge, Re-
becca Hakso, Nödinge, 
Beatrice Aili, Alafors, och 

Jenna Nyman, Älvängen, 
är den kvintett som utgör 
kandidaterna för Ale Lucia 
2014.

– I år koras Ale Lucia för 
62:a gången. Vi är oerhört 
stolta att som representanter 
för Ahlafors IF kunna föra 
traditionen vidare, säger Gu-
nilla Johansson.

Övningarna äger precis 
som tidigare rum i Alafors 
före detta församlingshem. 
Mycket är sig likt, men rent 
musikalsikt finns en del ny-
heter att rapportera om.

– Det blir en del nya låtar 
och nya arrangemang, berät-
tar Malin Haarala.

Kröningen av Ale Lucia 
kommer att ske i Medbor-

garhuset lördagen den 6 de-
cember.

JONAS ANDERSSON

Luciatruppen 2014. Josefin Thorbjörnsson, Alafors, Amanda Carlbom Petersson, Nödinge, Rebecca Hakso, Nödinge, Beatrice Aili, Al-
afors, och Jenna Nyman, Älvängen, har just erhållit sina jackor från Manufakturen i Älvängen.

Stina Johansson och Malin 
Haarala leder sångövningarna 
med luciakandidaterna.

– Och sångövningarna är igång
Luciakandidaterna utsedda
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cirka 100 Frendobutiker 
i landet.

Den etablering som 
står närmast på tur är 
Grönnäs.

På fredag slår Alexis 
Tranmarker och Ang-
elica Hedström upp 
dörrarna till sin nyreno-
verade lokal.

Grönnäs har varit utan ser-
vicebutik under ett antal 
månader. I september fick 
Alexis Tranmarker och Ang-
elica Hedström tillgång till 
lokalen, som nu har fått sig 
ett rejält ansiktslyft.

– Så som det såg ut var 
under all kritik. Vi har ge-
nomfört en helrenovering, 
bytt golv och dessutom sett 
till att få ordning på tak och 
väggar. Vi vill bryta isen i 
detta område och erbjuda 
en helt annan verksamhet än 
vad tidigare kunder vant sig 
vid, säger Alexis Tranmarker.

Alexis kommer fortsätta 

sitt arbete på Volvo Lastvag-
nar och istället är det sambon 
Angelica, med erfarenhet 
från hotell- och restaurang-
branschen, som kommer att 
ta plats bakom disken.

– Vi kommer att ha öppet 
alla dagar i veckan fram till 
årsskiftet för att känna av 
kundtillströmningen, säger 
Angelica.

Vad var det som gjorde 
att ni fick upp ögonen för 
denna lokal?

– Vi flyttade från Göte-
borg till Alvhem i september 
förra året. Redan då uttryck-
te jag en vilja om att en gång 
få ta över verksamheten här. 
Nu har vi gjort slag i saken, 
säger Angelica.

Frendo är EMAB:s egen 
butiksprofil för fria entre-
prenörer. EMAB är en or-
ganisation för inköpssam-
verkan, marknadsföring och 
affärsutveckling för entre-
prenörsdrivna trafikbutiker.

– Vi kommer att tillhan-
dahålla biltillbehör, godis, 
tobak, fast food, som ex-

empelvis korv med bröd, 
baguetter och så vidare. Vi 
kommer att ha en särskild 
kaffesektion och naturligtvis 
blir det försäljning av både 
kvälls- och veckotidningar, 
förklarar Alexis Tranmarker.

Invigningen kommer 
att firas i dagarna tre, fre-
dag-söndag. Samtliga besö-
kare bjuds på kaffe och där-
utöver delas det ut chips och 
glass.

– Det ska verkligen bli 
spännande att se vilken re-
spons vi får. Läget, alldeles 
intill E45, känns kanon och 
det är många som stannar 
till här för att tanka. Förut-
sättningarna för att få snurr 
på verksamheten borde vara 
tämligen god, avslutar Alexis 
Tranmarker.

JONAS ANDERSSON

Alexis Tranmarker och Angelica Hedström är ägarna till den nya 
Frendobutik som öppnar i Grönnäs nu på fredag.

Ny servicebutik i Grönnäs

ÄLVÄNGEN. I förra 
veckan hade Repslagar-
museet besök från sina 
nordiska grannländer, 
Danmark och Norge.

Anledningen var 
repslagning till en så 
kallad fiskebankskuta.

– Tekniken och kom-
petensen som finns här 
i form av Bernt Larsson 
är unik, säger Ingunn 
Undrum.

En fyrslagen tross till ståen-
de rigg var det som produ-
cerades när lokaltidningen 
kom på besök till repslagar-
banan.

– Här bevaras den gamla 
traditionen, men det är en 
sårbar situation då allting 
står och faller med Bernt 
Larsson. Han gör en im-
ponerande insats, men hur 

är det med återväxten? Vem 
ska ta över efter Bernt? Vi är 
oroliga, säger Ingunn Und-
rum.

Bernt Larsson själv säger 
så här om berömmet från 
sina nordiska kamrater.

– En gammal man gör så 
gott han kan!

Totalt framställdes 300 
kilo rep under de fyra dagar 
som kollegorna från Har-
danger Fartøyvernsenter var 
på plats i Älvängen.

– Vi hade gärna slagit mer, 
men nu var det slut på ma-
terial. De mindre dimensi-
onerna får vi slå hemmavid, 
säger Ingunn.

Nu på torsdag-fredag kan 
höstlovslediga skolbarn pro-
va på att slå rep med Bernt 
Larsson. Samtidigt passar 
Repslagarmuseet på att bju-
da på fika.
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– Nordiskt samarbete i Älvängen
Tjärt återseende

 Ingunn Undrum och Sarah Sjøgreen från Fartøyvernsenter  
 gästade Repslagarmuseet i förra veckan.
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SKALDJUR TILL  

LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 

FACEBOOK OCH 

SE BILLIGASTE 

PRISET DÄR.
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BANANER

/KG
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Medlemspris 
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HUSHÅLLSOST
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ÄLVÄNGEN. Sveriges längsta 
tårta.

Det var vad som mötte besö-
karna till Coop Extra på fredags-
eftermiddagen.

– Är det kalas så är det, förkla-
rade butikschef Tobias Håkans-
son.

I fredags fi rade Coop Extra sitt 1-års-
jubileum på Handelsplats Älvängen. 
Firandet smygstartade redan på torsda-
gen, men fredagen utgjorde den stora 
kalasdagen.

– Vi har fått ett fantastiskt mottag-
ande och är jätteglada för det. Nu ska 
vi göra vårt yttersta för att utveckla 
butiken ytterligare, säger Tobias Hå-
kansson.

Dagen till ära hade bageripersona-
len bakat en 42 meter lång prinsess-
tårta, som sträckte sig från entrén och 
ända bort till delikatessavdelningen.

– Vi ville ta tillfället i akt och bjuda 
tillbaka med något gott till våra kunder. 
Vad passar då bättre än prinsesstårta?

Är det svenskt rekord?
– Enligt uppgift ska det vara så.
Sammanfatta det första året?
– Det har varit otroligt stimulerande 

och responsen som vi har fått är ma-
kalös.

Vad uppskattar kunderna mest?
– Vårt egenbakade bröd, fi skdisken 

samt vår delikatess.

JONAS ANDERSSON
Elvina Leckborn och Michaela Söderberg visar stolt upp Sveriges längsta tårta – 42 meter 
lång.

Emil, Gaston och Vincent från Lödöse tyckte att 
prinsesstårtan hos Coop Extra i Älvängen smakade 
förträffligt. Här tillsammans med bagaren Johnny 
Angelbrant.

Coop slog svenskt rekord

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

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

– Firade 1 år med 42 meter lång tårta
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KOMPLETT SYNUNDERSÖKNING 
med tryckmätning utan köptvång 

HELT GRATIS!
HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN WWW.SYNPROFFSEN.SE
Svenstorpsvägen 1, Älvängen | Tel: 0303-74 60 06 | Öppettider: mån - fre 10-19, lör 10-16

TÄVLA OM HARRYVÄSKAN!
Kaffe 5:- Korv med bröd 5:-
Lösgodis 390

 

TTAA DDEELL AAVV VVÅÅÅRRAA FFAANNTTAASSTTIISSKKAA EERRBBJJUUDDAANNDDEENN PPÅÅÅ HHAANNDDEELLSSPPLLAATTSSEENN!!

Apoteket 
Svenstorpsvägen 1, Älvängen
mån–fre 8.30–19 lör 9–14
apoteket.se Tel 0771 - 450 450
Gäller endast på Apoteket Svenstorpsvägen 1, Älvängen  
t o m 2014-11-05 eller långt lagret räcker.

Den 30 oktober – 5 november 
firar vi ett år på Apoteket Älvängen 

med 30% rabatt på Apolivasortimentet. 
Välkommen in!

VI FYLLER ETT!
rabatt på Apoliva- 

sortimentet.

30%

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

Vard 10-19
Lörd 10-16
Sönd 11-16Svenstorpsvägen 1 • 0303-74 60 00

Gäller vid ett köptillfälle from
tors 30/10 till sönd 2/11

20%
RABATT

SVERIGES LEDANDE LEKSAKSKEDJA!

Kom och  

Fina erbjudande, bland annat
RÄKSMÖRGÅS
MED KAFFE/TE 65kr

GÄLLER TORSDAG TILL LÖRDAG!

Salong 4
Erbjudandet gäller from
torsd 30/10 till lörd 1/11

20%
RABATT
PÅ ALLT!
Handelsplatsen, tel: 0303-74 91 91 Mån-fre 9-18, lör 9-14 

Dam, barn och herrklipp!

Priserna gäller så länge lagret räcker dock längst t o m 2/11 2014

Handelsplats Älvängen, Svenstorpsvägen 1, tel 0303-74 60 37
alvangen@halsokostbolaget.se, www.halsokostbolaget.se

BALLONGHELG
31 OKTOBER-2 NOVEMBER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
När du har handlar för minst 100 kronor får du en  
ballong på köpet. Den innehåller en rabattkupong  
som ger dig 5%, 10%, 20% eller 30% på allt du handlat!
Rabatten gäller vid kontant- och kortköp mellan 100–5000 kronor 
på varor i butiken. Ballongrabatterna gäller ordinarie priser och kan 
inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

ALLA SOM HANDLAR FÖR MINST 100:-
FÅR EN MIVITOTAL PLUS 200 ML (Värde ca 49:-)
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NÖDINGE. Nödinge SK:s 
energiprojekt, där installa-
tion av sex luftvärmepumpar 
möjliggjorts med stöd av 
Energifonden, har valts ut av 
Göteborgs Fotbollförbunds 
distriktsledning att represen-
tera Göteborg i delfi nalen av 
Energipriset 2014.

Priset, som går till landets 
energismartaste fören-
ing, delas ut av E.ON och 

Svenska Fotbollförbundet i 
samband med Fotbollsgalan 
måndagen den 10 november.

I delfi nalen tävlar Nö-
dinge SK och 23 andra di-
striktsrepresentanter om en 
nominering till Energipriset 
samt en exklusiv klubbträ-
ning med Roland Nilsson, 
tidigare landslagsspelare 
och nuvarande tränare för 
P16-landslaget. Delfi nalen 

äger rum på www.energipri-
set.se och avgörs genom en 
omröstning bland svenska 
folket. 

– Nödinge SK är en av 
de föreningar som valts ut 
för sitt arbete med att spara 
energi. Distriktsledningen 
har gjort sitt val utifrån 
alla klubbar i distriktet 
som genomfört ett projekt 
med hjälp av Energifonden 

mellan 2011 och 2014. I 
delfi nalen vill vi ta hjälp av 
Sveriges fotbollsälskare för 
att få deras syn på vilken 
klubb som jobbat energis-
martast, Ronni Lundkvist, 
anläggningsansvarig på 
Svenska Fotbollförbundet. 

Energipriset instiftades 
2013 för att belöna fotbolls-
föreningars engagemang i 
energifrågan och är ett led i 
Energifondens arbete med 
att hjälpa fotbollsrörelsen att 
ställa om till en mer effektiv 
och hållbar energiförsörjning 
på sina anläggningar. Priset 
delas ut av E.ON och Svens-
ka Fotbollförbundet.

– Eftersom få förening-
ar har nya, energieffektiva 
anläggningar är energikost-
naderna en av de största 
driftskostnaderna. Det 
var utgångspunkten när vi 
grundade Energifonden 
tillsammans med Svenska 
Fotbollförbundet och idag 
har den hjälpt fl era hundra 
föreningar att effektivise-
ra sin energianvändning. 
Genom att uppmärksamma 
Energiprisets delfi nalister 
och den slutliga vinnaren 
vill vi belöna de riktigt goda 
exemplen och inspirera fl er 
att komma igång och spara 

energi. Vi vill att all energi 
ska göra nytta, säger Camilla 
Rubin, tillförordnad Spon-
sor Manager på E.ON.

Sedan starten 2011 har 
345 föreningsprojekt bevil-
jats bidrag ur Energifonden. 
Nödinge SK:s projekt är 
ett av dessa och omfattar 
installation av sex stycken 
luftvärmepumpar i fotbolls-
hallen. Projektet har bidragit 
till en stabilare uppvärmning 
och inomhusmiljö. Istäl-
let för att lägga pengar på 
energi har klubben valt att 
lägga energin på föreningens 
ungdomsledare och spelare, 

vilket är var de sparade peng-
arna kommer hamna. 

Energipriset delades för 
första gången ut hös-
ten 2013, då till Bua IF i 
Halland. I likhet med 2013 
nomineras i år fyra förening-
ar och deras projekt till fi nal-
steget. Vinnaren presenteras 
i samband med Fotbollsgalan 
i Globen den 10 november 
och belönas med Energipri-
set 2014 samt en prischeck 
på 15 000 kronor, till fören-
ingens verksamhet. 

Omröstningen pågår fram 
till och med den 31 oktober 
2014.

Nödinge SK:s energiprojekt, som innebär installation av sex luft-
värmepumpar i Alehallen, har valts ut av Göteborgs Fotbollför-
bunds distriktsledning att representera Göteborg i delfinalen av 
Energipriset 2014.
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Nödinge SK kan utses till Sveriges energismartaste

lansforsakringar.selansforsakringar.se/skadegladje

Teckna villa- 
försäkring nu, få 
utökat reseskydd 

(värde 475 kr)

Skadeglädje

Kungen i ringen. Shadrach Odhiambo tillhör Sveriges mest framgångsrika boxare och medverkade i två olympiader. Under karriären blev 
det också fem SM-guld och ett VM-brons. På 60-årsdagen fick han åter kliva in i ringen och ta emot blommor från Ale Boxningsklubb.

Shadrach fi rade 60 i ringen!
NÖDINGE. Var ska den 
meriterade boxaren 
Shadrach Odhiambo fi ra 
sin 60-årsdag om inte i 
ringen?

Ale Boxningsklubb 
såg till att uppmärk-
samma sin tränare på 
högtidsdagen i förra 
veckan.

– Hans råd och kun-
skap betyder mycket för 
våra ungdomar, säger 
Jean Altun, ordförande i 
boxningsklubben.

Historien om Shadrach Od-
hiambo är så mycket större 
än berättelsen om en fram-
gångsrik boxare. 1976, blott 
22 år gammal, kom han 
till Sverige från Uganda. 
Shadrach som då var lands-
lagsboxare fl ydde förtrycket 
och hamnade i Göteborg. 
Fyra år senare boxades han 
i den blågula landslagsdres-
sen.

– Jag var den förste afri-
kanen som fi ck tävla för 
Sverige. Det är ett starkt 
minne. Jag minns att jag var 
väldigt stolt. Det var ett stort 
steg att lämna Uganda. Jag 
tvingades inte bara anpassa 
mig till en ny kultur och lära 
mig ett nytt språk, utan den 
tuffaste utmaningen var att 
acceptera klimatet. Vintern 
med all snö var inget jag sett 
tidigare, säger Shadrach och 
skrattar.

Han blev framgångsrik 
även som svensk boxare och 
i prisskåpet fi nns bland annat 
fem SM-guld och ett VM-
brons från 1982.

– Boxningen har lärt mig 
mycket om livet och jag vill 

gärna betala tillbaka. Därför 
försöker jag hjälpa till i Ale 
Boxningsklubb. Där är det 
mesta på skoj. Ungdomarna 
tränar mest för att hålla sig 
i form och har inte riktigt 
den disciplin som krävs för 
att lyckas i tävlingssamman-
hang, säger Shadrach.

Han återkommer ständigt 
till att boxningen inte bara är 
en sport, det är lika mycket 
en uppfostran.

– För att lyckas i boxning 
måste du lära dig att inte fus-
ka och det är en bra insikt att 
ha i det övriga livet. Samma 
sak gäller i skolan. Fuskar du 
kommer du inte att lyckas 
längre fram. Du måste lära 
dig hur allt fungerar. Många 
tror till exempel att boxning 
handlar om styrka, men det 
är helt fel. Har du rätt teknik 
behöver du inte vara särskilt 
stark för att träffa bra, säger 
Shadrach.

På sin 60-årsdag uppvak-
tades han med blommor från 
medlemmarna i Ale Box-
ningsklubb.
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SHADRACH ODHIAMBO

Ålder: 60.
Bor: Bohus.
Meriter: 5 SM-guld, VM-
brons för Sverige 1982, två 
olympiader 1980 i Moskva 
och Los Angeles 1984.
Om att fylla 60: ”Inget 
speciellt. Tycker inte att det 
är något att fi ra. Jag ser 
hellre att folk hälsar och är 
trevliga varje dag än när 
man fyller år”.
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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel: 
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson              108
2. Torsten Johansson/Ronny Andersson 102
3. Elsa Persson/Rikard Johansson         91

BRIDGE

INNEBANDY

FOTBOLL

BASKET

HANDBOLL

Division 2 Göteborg damer
Partille IBS – Surte IS IBK 5-3 (0-0, 
3-2, 2-1)
Mål: Carolina Björkner, Katja Kontio, 
Elina Svensson.
Matchens kurrar: Lisa Persson 3, Sofi e 
Karlsson 2, Elina Svensson 1.

Partille IBS 4  18 11
Lindome 4    7 10
Floda 4  14  9
FBC Lerum 4  10  9
Surte IS IBK 4  21  8
Lindås IBK 4  13  8
Pixbo Wallenstam 4    -14  4
Burås IK 4 -11  3
Walkesborg 4     -17  3
Kärra IBK 4 -19  3
Guldheden 4 -11  0
IBK Göteborg 4 -11  0

Division 3 Göteborg
Walkesborg – Surte IS IBK 9-2 
(1-1, 5-0, 3-1)
Mål SIS: Almir Mehmedagic  2. Match-
ens kurrar: Almir Mehmedagic 3, Niklas 
Hagman 2, Toni Hilkamo 1.

Älvstranden – Ale IBF 5-5
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, Fredrik 
Lorentzon, Karl Hansson, Mattias 
Hansson.

Burås IK 4  26 12
Herrestad 4  14 10
Älvstranden 4  13 10
Ale IBF 4    5 10
Myggenäs 4    1  7
FBC Lerum 4    0  7
Walkesborg 4        1  6
Partille 4   -9  4
Surte IS IBK 4     -11  2
Pixbo Wallenstam 4   -9  0
IBF Göteborg 4 -12  0
Västra Frölunda 4 -19  0
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I helgen var det dags för 
tredje matchen för säsongen 
och efter det stora raset och 
den tappade poäng i senaste 
matchen var stämningen lite 
orolig inför matchen mot 
gamla storlaget BTK Linne.

Nu kom BTK Linne 
med bara tre spelare och 
det gjorde att matchen blev 
lättare än vad man trott från 
början. Slutresultatet skrev 
tills 8-1 för de gulsvarta 
krigarna.

Matchen inleddes med 
att Johnny Sallander tog 
en enkel 3-0-seger. Där-
efter gjorde Jonas Härsjö 
säsongspremiär och visade 
direkt att det hans form är 
på gång. Han vann enkelt i 
tre raka.

Eftersom BTK Linne 

bara kom med tre spelare 
stod det nu 3-0. I detta läge 
skickade BTK Linne in sitt 
isländska stjärnskott, den 
ytterst lovande, Gunnar 
Ragnarsson, för att möta 
Åke Mentor. Islänningen 
vann i tre raka set, men det 
var kamp hela vägen och 
Åke gav sig inte utan kamp. 
Efter det hade Gunnar slut 
på energi och Johnny Sal-
lander kunde återigen vinna 
sin singel. 

Med 4-1 i ryggen gick 
Magnus Sjösten och Åke 
Mentor in och vann sina 
singlar och med Jonas Här-
sjös walk over-seger stod det 
helt plötsligt 7-1. 

– Skönt att se att vi 
studsar tillbaka med en gång 
efter förra veckans min-

dre goda insats, säger Åke 
Mentor.

– Vi har tränat hårt 
under veckan och snackat 
igenom vad som gick fel 
förra matchen. Det tyder på 
mental styrka och karaktär 
i gänget, fortsätter Jonas 
Härsjö. 

– För oss som nykomling-
ar hade det varit lätt att bry-
ta ihop efter förra veckan, 
säger Johnny Sallander. 

Dagens första dubbel blev 
också avslutningen på hela 
matchen. 

– Skönt att se att förra 
året dubbelspel är tillbaka 
och att vi nu bevisade att vi 
kan spela dubbel, avslutar 
Magnus Sjösten.

Med tanke på att fören-
ingen tog ett stort steg upp i 

seriesystemet till detta år har 
vissa spelare valt att spela i 
veteranserien istället. Första 
matchen i förra veckan. 
Jonas Lundell och Magnus 
Olofsson försvarade de 
gulsvarta färgerna med den 
äran. De avfärdade enkelt 
Partille PK med 4-1.

Matchen börjad med att 
Magnus fi ck ge sig efter 
fyra stentuffa set. Efter det 
visade Jonas Lundell att fo-
rehandsläggan för förra året 
fi nns kvar. Den gav många 
enkla poäng och ställning-
en i matchen var 1-1. I sin 
andra singel visade Magnus 
sin spelintelligens och utma-
növrerade sin motståndare 
över fem set. 2-1 och dags 
för Lundell att på nytt visa 
upp sitt breda register och 

enkel besegra motståndarnas 
toppspelare. 

– Den avslutade dubbel 
var mer av akademisk karak-
tär, men det är alltid skönt 
att vinna matcher, avslutar 
Magnus efteråt. 

– Det är ganska enkelt 
att spela med Jonas, han 
besitter ett brett register av 
slag, fortsätter Magnus. 

Jonas är inte sen att be-
römma sin medspelare.

– Magnus visar upp en 
stort hjärta idag och kämpar 
sig till många sköna poäng, 
säger Jonas Lundell avslut-
ningsvis.

 Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Fortsatta pingisframgångar för Bohus IF

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Göteborgs Finest 
26-22 (14-12)
Mål NSK: Sofi a Ström 6, Josefi n Dillner 
5, Michaela Sjöstrand 4, Elina Mathias-
son 3, Emma Dillner 3, Emelie Larsson 3, 
Johanna Kristensson 2. Matchens kurrar: 
Jessica Wahlgren 2, Josefi n Dillner 1.
Kommentar: Nödinge SK tog årets 
första seger genom att hemmabesegra 
Göteborg Finest. NSK var det spelföran-
de laget och hade i målvakten Jessica 
Wahlgren matchens främsta aktör. Det 
är nu också bekräftat att tränaren Tony 
Lindskog inte längre leder laget. Han har 
på grund av förändrade arbetsuppgifter 
valt att gå.

ÖHK Göteborg 4  52 13
Alingsås HK 4  29 11
HK Aranäs 4  38 10
Stenungsund 4  22  8
Kv IK Sport 4   -1  8
415 Östra Göteborg 4    4  6
Torslanda HK 4       -3  6
Borås HK 84 4   -8  6
Kärra HK 4     -15  6
Nödinge SK 6 -13  3
Göteborg Finest 7 -19  3
IK Baltichov 6 -27  2
HK Varberg 7 -59  2

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Baltic 36-24 (18-12)
Mål Ale: Joakim Östling 8, Jonatan Fran-
zén 5, Simon Liljeblad 4, Michael Strigelius 
4, Christoffer Ung 3, Mattias Wahlqvist 3, 
Urban Tallheden 3, Fredrik Johansson 2, 
Nicolas Myrén 2. Matchens kurrar: David 
Nielsen 2, Simon Liljeblad 1.

ALAFORS. Ale Baskets 
fl ickor födda -01 är 
talanger utöver det 
vanliga.

För att hitta motstånd 
spelar de nu i en serie 
med killar.

Inte ens det hindrar 
dem från att vinna.

I onsdags stod Sätila för 
motståndet. Ett mixat lag 
med både killar och tjejer 
sprang ut för att möta Ale 
Baskets framgångsrika 01:or 
i Ledethallen. Efter tio mi-

nuter var matchen avgjord. 
25-5 visade tavlan efter den 
första av fyra tiominuters-
perioder. När matchen var 
över hade hemmalaget gjort 
95 poäng mot Sätilas 19. 

Tränarna och papporna, 
Peter Sjöborg och Pasi 
Järvinen menar att överläg-
senheten grundar sig i en 
god sammanhållning och att 
tjejerna har spelat ihop sedan 
de gick i basketskolan som 
sexåringar. 

– Sedan är det ju tacksamt 
att tjejerna gillar att träna. 
Vi kör upp till fyra gånger i 
veckan och alla är med. De-
ras inställning att hela tiden 
försöka bli bättre gör att de 

utvecklas både individuellt 
och som lag, säger Peter Sjö-
borg.

Problemet är som sagt att 
alla andra inte är lika bra, åt-
minstone inte i Göteborgs-
distriktet. 

Bland de bästa
– Det är annorlunda i Stock-
holm. Där är det jämnare, 
men i våras vann vi en bra 
cup i Skövde. Vi tillhör helt 
klart den här generationens 
bästa lag i Sverige, säger Pasi 
Järvinen stolt.

För att möta lite motstånd 
spelar Ale Baskets F01 i år i 
HU14 (herrar under 14 år). 
Det rullar på bra även där, 

men till våren kan det bli 
tuffare då de ställs mot bätt-
re motstånd. Att tjejer vinner 
över killar i lagidrott så här 
långt upp i åldrarna är inte 
vanligt och Minna Jaanson, 
en av spelarna, berättar att 
en del killar tar illa vid sig 
och tycker att det är pinsamt.

Kämpar och har kul
– Vi tycker inte det är så spe-
ciellt längre, eftersom det 
sker så ofta. När vi spelar cu-
per i till exempel Stockholm 
och Lund är det alltid mot 
rena tjejlag, då är det ofta 
väldigt jämnt. Styrkan i vårt 
lag är att vi alltid kämpar och 
har roligt tillsammans. Att 

vi har blivit så här duktiga 
beror mycket på våra träna-
re som ser till att vi har bra 
träningar, säger Minna till 
lokaltidningen.

För att fortsätta den posi-
tiva utvecklingen satsar trä-
narstaben på att hitta mot-
stånd även utanför landets 
gränser.

– Vi håller alla dörrar 
öppna. Det är kul att spänna 
bågen och tjejerna gillar ut-
maningar.

När Sätila besegrades 
visade laget prov på sina 
färdigheter med ett starkt 
distansskytte och rappa 
kontringsvilliga fötter.

Ale Baskets tjejer födda -01 är så överlägsna att de numera spelar i samma serie som killarna. I onsdags var det Sätila som fick sig en lektion och fick åka hem med 
95-19 i baken. Här ses Ellica Sjöborg springa ifrån sin bevakning för att göra nya poäng. I den infällda bilden är det Amanda Järvinen som stormar fram.

– Ale Baskets tjejer besegrar även rena pojklag

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

Kval till division 4
Leverne-Skogslund – Skepplanda 
0-2
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Linus 
Karlsson. Matchens kurrar: Oscar Frii 
3, Jonathan Westlund 2, Markus 
Samuelsson 1.

Kval till division 3
Skara FC – Göta BK 3-2 (1-0)
Mål GBK: Marcus Olsson 2.

HU14 
Ale Basket F01 - Sätila Basket   
95 - 19
Herrar div 4 
Ale Basket - Onsal Pirates   70 - 63

Talanger!



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget
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B O H U S H A L L E N 
LÖRDAG 1 NOVEMBER KL 14.45

SURTE IS IBK 
IBK WALKESBORG 99

DAMER DIV 2

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

B O H U S H A L L E N 
LÖRDAG 1 NOVEMBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
BURÅS IK

HERRAR DIV 3
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UDDEVALLA. Surtes 
herrar får fortsätta 
vänta på första segern i 
division tre.

Walkesborg blev trots 
en bra inledning för 
svåra i fredags kväll.

– Vi var inte där, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström besviket.

Två poäng på fyra matcher, 
mer än så har det inte bli-
vit för Surte IS IBK hittills. 
Förhoppningarna var stora 
inför bortamötet med IBK 

Walkesborg i Uddevalla och 
inledningsvis såg det bra ut. 
Ahmed Mehmedagic skicka-
de in 1-0 till Surte efter åtta 
minuter.

– Just då hade vi en riktigt 
go känsla. Vi var bra med i 
matchen och perioden slu-
tade 1-1, men med mersmak 
för oss, säger Tobbe Eng-
ström.

Fem minuter in i mittpe-
rioden fick han gnugga sig 
i ögonen för att förstå vad 
som hänt. Walkesborg hade 
plötsligt tagit ledningen med 
4-1 och det var bara början.

– Vi fick ett powerplay 
och såg en chans att komma 

tillbaka, men då tappade vi 
oförsvarligt bollen och de 
fick kontra in 5-1 och 6-1 
med en man mindre. De 
kom till och med tre mot en, 
trots att vi spelade i nume-
rärt överläge. Vi gjorde en 
plattmatch, förhoppningsvis 
den enda för året, förklarar 
Tobbe Engström.

Det blev en otacksam 
kväll för Patrik Antonsson 
i målet och Oliver Eng-
ström fick ersätta efter halva 
matchen. Lagledningen val-
de att rulla runt på samtliga 
spelare med hopp om att 
någon skulle kliva fram. Det 
var tyst i omklädningsrum-

met efter slutsignalen och 
med lite distans till debacklet 
har Tobbe Engström sin bild 
klar för sig.

– Helt klart var Walkes-
borg bättre pålästa än vi. De 
raderade ut Daniel Dahlman 
och Daniel Antonsson. Får 
man stopp på dem tappar 
vi fart och det måste vi vara 
bättre förberedda på. Vi stod 
inte upp för varandra.

På lördag väntar tuffast 
tänkbara motstånd. Seriele-
dande Burås IK gästar Bo-
hushallen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Walkesborg – Surte IS IBK 9-2

INNEBANDY

Surte IS IBK helt borta mot Walkesborg

”Vi var inte där”

PARTILLE. Surtes inne-
bandytjejer vet nu hur 
det är att förlora.

Årets första nederlag 
kom i toppmatchen 
borta mot Partille.

– Det kändes grymt. 
Vi var det klart bättre 
laget, säger tränare 
Tommi Pasanen.

Det var en dämpad Pasanen 
som i telefon berättade om 
nederlaget mot seriefavori-
terna Partille IBS. Matchen 
inleddes i ett rasande tempo 
och båda lagen radade upp 
målchanser under de första 
minuterna. Två bra målvak-
ter gjorde ändå att perioden 
slutade mållös.

Mittperioden var bara mi-
nuten gammal när hemmala-
get tog ledningen 1-0.

– Det är ett skitmål. Lisa 
(Persson) räddar först, men 
i kalabaliken framför mål 
lyckas de få en klubba på bol-
len. Sedan får vi en billig ut-
visning för hårt spel. Det är 
okej om domaren behållit ni-
vån hela matchen, men efter 
detta var det betydligt tuffare 
närkamper som de valde att 
fria från. Partille tog vara på 
sitt powerplay och satte 2-0, 

berättar Pasanen.
Surte IS IBK:s damer har 

en lagmoral som få och trots 
ett tungt 2-0-unerläge tog 
de sig tillbaka in i matchen. 
Katja Kontio och Elina 
Svensson såg till att Surte 
både reducerade och kvit-
terade, innan olyckan var 
framme igen.

– Med 23 sekunder kvar 
av perioden fick de en 
slumpchans och gjorde 3-2. 
Det var långt ifrån rättvist. 
Vi var det klart bättre laget 
och borde med normal ut-
delning ha vunnit perioden 
med fyra mål.

I slutperioden behöll Sur-
te kommandot, men var inte 
lika överlägsna. Sju minuter 
in satte istället hemmalaget 
4-2. Bollen studsade Partil-
les väg.

– Vi lyckades reducera di-
rekt efter genom Carolina 
Björkner och hade sedan ett 
kompakt tryck mot Partil-
les mål. Vi tog ut målvakten 
med tre minuter kvar att spe-
la, men det här var inte vår 
kväll. De sköt 5-3 i tom bur 
med sekunden kvar att spela. 
Sett till hur vi spelade är jag 
nöjd och vi var värda tre po-
äng, men fick åka hem utan. 
Det är aldrig roligt, avslutar 
Tommi Pasanen.

Surte möter närmast Wal-

kesborg hemma i Bohushal-
len på lördag, då är Natalie 
Hjertberg tillbaka i laget 

efter sitt SM-äventyr.
PER-ANDERS

KLÖVERSJÖ

Surte förlorade toppmatch

Division 2 Göteborg damer
Partille IBS – Surte IS IBK 5-3

INNEBANDY

Mer än bara lokaltidning
Printshop • Filmproduktion

Webbproduktion • Reklambyrå

Carolina Björkner är även i år ryggraden i Surte IS IBK:s lagbyg-
ge, men trots en stark insats av Tommi Pasanens tjejer blev det 
förlust i toppmatchen mot Partille. Surte hade inte marginalerna 
på sin sida och förlorade med 5-3. Det sista målet i öppen bur 
med sekunden kvar att spela.

Arkivbild: P-A KLÖVERSJÖ



Försäljning och repara-
tioner av cyklar

j gj g

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 

KOM UPP TILL VIMMERVI 

NSK Fotboll har nominerats till ENERGIPRISET av 
Göteborgs fotbollförbund.

Heja på! 
31 oktober



Försäljning och repara-
tioner av cyklar

j gj g

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

0303-971 40
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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
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SKOGSLUND. Skepp-
landa BTK närmar sig 
slutstationen.

Resan till division fyra 
har varit ovanligt lång 
och snårig.

Efter att ha vunnit 
kvalgruppen återstår 
en avgörande match på 
neutral plan mot Tores-
torp/Älekulla på lördag.

De gulsvarta bolltrollar-
na slutade tvåa i division 5 
västsvenska västra och fi ck 
istället kasta sig in i ett ovisst 
kvalspel. Där har Skepplan-
das herrar visat upp ett själv-
förtroende och beslutsamhet 
som länge varit avsaknat. I 
den första matchen besegra-
des Sätila med klara 4-0 och i 
söndags gick färden mot Va-
raslätten, där Levene-Skogs-
lund stod för motståndet. 
SBTK svarade ånyo för en 
stark insats och försvarsspe-
let, där Alexander Anders-
son fi ck ersätta ryggskadade 
Mikael Maliniemi i mitten 
var imponerande. När dess-
utom anfallarna Mattias 
Johansson och Christian 
Rönkkö har återfunnit var-
andra. Linus Karlsson och 
Christian Rönkkö låg bakom 
1-0 och 2-0 under den sista 
kvarten av första halvlek. Ef-
ter paus försökte hemmala-
get sätta SBTK under press, 
men särskilt många farlig-
heter skapades inte.

– Vi håller ihop det bra 
och de målchanser som blev 
berodde snarare på våra egna 
misstag än deras förmåga. 
Det är stabilare än någonsin 
och Markus Samuelsson 
höll nollan för 16:e gången 
i år, summerar mittbacken 

och ankaret Oscar Frii.
Efter en ovanligt lång 

säsong återstår nu bara en 
match, 90 minuter som gör 
säsongen till en succé – eller 
en tung baksmälla.

– Jag hoppas vi lyckas mo-
bilisera en inställning som 
mer präglas av lusten att vin-
na än rädslan för att förlora. 
Nu gäller det att vi visar mod 
och vågar fortsätta spela som 
vi har gjort i slutet, då är jag 
övertygad om att vi löser det 
här, menar Oscar Frii.

Två olika spelstilar
Motståndet i ödesmatchen 
förtjänar all respekt. Tores-
torp/Älekulla har gjort 30 
mål mer än Skepplanda i 
årets seriespel, men förvis-
so släppt in 44 jämfört med 
SBTK:s 14.

– Vi ska läsa på under 
veckan och samla in nöd-
vändig information, men det 
känns spontant som att det är 
två olika spelstilar som möts. 
För vår del handlar det om 
att få killarna att gilla läget, 
att längta till matchen och 
fortsätta leverera. Det har de 
visat att de kan, i serieavslut-
ningen mot Främmestad, li-
kaså i kvalpremiären mot Sä-
tila. Med kniven mot strupen 
har killarna varit som bäst så 
jag är inte orolig, säger trä-
nare Jonas Andersson.

Västergötlands fotbolls-
förbund meddelade på mån-
dagen att matchen spelas på 
lördag klockan 14 i Fristad 
norr om Borås. Det är också 
beslutat att konstgräs gäller 
som underlag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Förra helgen var det 
premiär för Bohus IF 
duktiga pingisungdomar. 
Förningen har under hös-
ten två lag i seriespel, ett 
lag i den äldre gruppen 
och ett lag i mellangup-
pen. 

För det äldre laget 
(Ludwig Jönnå och Kal-
le Mourujärvi) började 
dagen bra. Man avfärdade 
enkelt Askim BTK med 
4-1. Ludwig fi ck ge sig i 
första matchen över fem 
set, men efter det tog Kal-
le två raka segrar innan 
Ludwig studsade tillbaka 
efter sin förlust och vann 
med 3-2 i set och hela 
matchen var avgjord.

Efter detta visade killar 
moral och attityd och 
vann även dubbeln. Fyra 
av fem matcher går till 
fem set och vi vinner tre 
av dem, det tyder på bra 
inställning och att killarna 
skött sin träning väl. 

Nästa match gick mot 
Torslanda IK. Nu fi ck 
grabbarna ge sig med 3-2. 
Inledningsvis fortsatte 
den fi na trenden med seg-
rar i femsetare, Ludwig 
vann sin inledande singel 
(11-6 i femte och avgö-
rande set). Efter detta 
blev det tre raka förluster, 
dock inte utan fi ght. 

– Det var tuffa matcher 
hela vägen. Vi kunde 
lika gärna vunnit. I den 
avslutade dubbeln visade 
grabbarna upp ett gediget 
dubbelspel och segrade i 
tre raka set, säger Stephan 
Jönnå.

För det yngre laget 
blev det en tuff start på 
säsongen. Det blev två 
raka förluster (0-5 mot 
Ruddalen IF och 1-4 mot 
Partille PK). Laget bestod 
av Tobias Skyman, 
Andreas Falk, Gustav 
Berts och Jonas Ek-
ström.

– Den inledande för-
lusten var inget att säga 
om, vi mötte helt enkelt 
ett bättre lag, säger lagle-
dare Anders Skyman.

– Vi var med och no-
sade i några matcher men 
överlag var motståndarna 
bättre.

I den andra matchen 
visade killarna stor moral 
och gav Partille en tuff 
match. Inledningsvis föll 
Jonas och Gustav i sina 
singlar innan Tobias vann 
en stentuff femsetare. 
Därefter föll Gustav efter 
en strong insats och där-
med var matchen avgjord.

– Att vi tappade dub-
belmatchen sedan är inget 
att säga om, säger Anders. 

– Nu vet vi vad vi har 
att träna på, så det är bara 
att köra hårt på träning-
arna föröver och lära oss 
mer. Nästa sammandrag-
ning är i slutet av novem-
ber och till dess skall vi 
har lärt oss ett och annat, 
avslutar Anders Skyman.

Jan Johansson
Bohus IF Bordtennis 

Säsongspremiär 
för Bohus IF
pingisungdomar

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

ONSDAG 29/10
Kl 10.00–12.00 Flickor  
och pojkar i årskurs 1–3.
Kl 14.00–16.00 Flickor  
och pojkar i årskurs 4–6.

FREDAG 31/10
Kl 10.00–12.00 Flickor  
och pojkar i årskurs 1–3.

Kl 14.00–16.00 Flickor 
och pojkar i årskurs 4–6.

KOM OCH  
PROVA- 

PÅ!!!

Tränare från handbollsförbundet  
och Nödinge SK finns på plats.

PROVA-PÅ
HANDBOLL

ALE KULTURRUM
MED NÖDINGE SK HANDBOLL

NUMMER 40         VECKA 44| 23SPORT

– Skepplanda möter Torestorp/
Älekulla i en avgörande match

Giftig trio hos SBTK. Christian Rönkkö, Markus Samuelsson och Linus Karlsson. Avancemanget till 
division fyra avgörs på lördag klockan 14 i Fristad. Målfarliga Torestorp/Ärekulla står för mot-
ståndet.

En match från fyran

NÖDINGE. Ale HF:s mål-
vakt David Nielsen var 
omutligt i mötet med 
topplaget Baltic.

Det blev tredje raka 
skalpen.

– Vi ser starka ut, sä-
ger årsfärske tränaren 
Janne Franzén.

Han har all anledning att 
vara nöjd med säsongsinled-
ningen. Ale HF har tagit tre 
övertygande segrar. De två 
senaste utan sina vänster-
hänta nyckelspelare Niclas 
Eriksson och Per Johan-
nesson.

Baltic var obesegrat inför 
söndagens möte med Ale 
HF, men var inte nära att 
bärga poäng i Ale Kultur-
rum. Hemmalaget domine-
rade från avkast och piggast 
av dem alla var Simon Lil-
jeblad som gästerna om-
gående tvingades punkta. I 
försvarsspelet var framför 
allt målvakten David Niel-
sen en jätte.

– Han är fantastiskt bra 

just nu och spelar oerhört 
inspirerat. Jag är över lag 
väldigt nöjd med den in-
ställning som killarna visar 
när det är dags för match, 
men vår träningsfl it kunde 
varit bättre, säger Franzén.

Ale HF skaffade sig sex 
bollars försprång i halvlek 
och efter paus växte den 
ytterligare. Noterbart var 

att Joakim Samuelsson var 
Mr 100% från straffpunk-
ten. Sex av sex möjliga im-
ponerar. På måndag väntar 
Chalmers HK på bortaplan. 
Göteborgarna har bara ta-
git en poäng hittills och ska 
inte vara en omöjlig uppgift 
för obesegrade Ale.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tredje raka för Ale HF

Simon Liljeblad var strålande såväl framåt som bakåt när Ale 
HF besegrade topplaget Baltic.

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Baltic 36-24 (18-12)

HANDBOLL

Beatrice Skyman och Kim 
Andersson plockade hem 
fyra medaljer av fyra möjli-
ga i årets ITF Swedish Open 
i Ljungby. En mycket stark 
insats av ”Bea” och Kim! Beat-
rice Skyman tog guld i tul och 
silver i sparring. Kim tog hem 
ett guld i tul och ett brons i 
sparring. Samtidigt sprang Ale 
Taekwon-Do upp till plats nio 
i Svenska Taekwon-Do Ligan.

Medaljer 
till ”Bea” 
och Kim
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1964 startade Bohus 
Scoutkår sin verksamhet i en 
källarlokal i Centralskolan. 
Efter detta följde ett antal 
år i andra lokaler tills vi 
1975 invigde vår nuvarande 
scoutstuga vid Jennylunds 
fritidsområde i Bohus. Idag 
har föreningen 85 medlem-
mar, barn, ungdomar och 
vuxna.

Alla som fyllt 8 år kan 
vara med. Vi har avdelning-
ar för Spårare, Upptäckare, 
Äventyrare och Utmanare 
som träffas varje vecka och 
gör roliga och utvecklande 
saker tillsammans. Vi är 
mycket ute i skogen, pysslar, 
busar, går på hajk, paddlar 
kanot, lagar mat och mycket 
mer. Varje år åker vi också 
på läger.

I år har vi varit på två 
läger.

Jubileumskårlägret
Det gick av stapeln under 
Kristi himmelsfärdshelgen 
vid Johannebergs lägergård, 

Sjötorp, som ligger vid 
Mjörn. 43 scouter, ledare 
och föräldrar deltog under 
4 dagar. Temat för lägret 
var vatten och naturkrafter, 
allemansrätten, naturens 
matförråd, skogens invånare 
och hem samt paddling. 
Scouterna fi ck göra olika 
experiment bland annat att 
förfl ytta en boll genom ett 
rör med hjälp av vatten, 
göra ett vattenpass med en 
slang, prova på hur man gör 
en enkel hävert samt testa 
att köra ångmaskin. Vi hade 

också ett spår i skogen där 
man fi ck kasta pil, utföra  
en ballonglek, paddla kanot 
samt göra upp eld. Lägret 
var mycket uppskattat av 
samtliga deltagare.

Vildalägret
Sommaren 2014 möttes 
alla scouter i Sverige för en 
gigantisk lägerupplevelse. På 
hundratals platser över hela 
landet samlades scouter från 
alla förbund för att uppleva 
lägerlivet och träffa nya 
kompisar från hela världen. 

Från Bohus Scoutkår deltog 
7 Äventyrare och 3 ledare på 
Vildalägret i Kragenäs där 
16 scoutkårer samlats för ett 
gemensamt läger med temat 
vilja, värme och virvel. Vår 
kår delade by med Amit 
Scout Tribe från Israel. Vi 
hade en fantastisk vecka 
tillsammans där vi lagade 
mat, hade aktiviteter och 
fi ck en inblick i hur scouting 
bedrivs i Israel. Det hade 
ingen betydelse att vi talade 
olika språk, alla gjorde sig 
förstådda med engelska 
och teckenspråk och vi fi ck 
många nya vänner.

Höstverksamheten inled-
des med ett uppstartsmöte 
vid scoutstugan dit alla som 
ville fi ck komma upp och 
testa scouting.  Vi hade olika 
kontroller där barn och för-
äldrar bland annat fi ck prova 
på att använda fotogenlykta 
och stormkök, olika lekar 
och grilla korv samt våffl or.  

Utmanarna hade byggt upp 
en lägerplats så att delta-
garna fi ck en inblick i hur 
lägerlivet kan se ut.

Scouttävling
Varje år i oktober månad så 
deltar kåren i GÖK-Open, 
en scouttävling för fl ertalet 
scoutkårer i Göteborgsom-
rådet. Där fi nns kontroller 
såsom knopar, eldning, 
hinderbana, orientering 
och personliga mått för att 
nämna en del av grenarna 
som de får visa sina 
färdigheter i. Under årets 
upplaga av GÖK-Open så 
tog våra Äventyrare hem 
både första och tredje pris 
och även vandringspriset för 
3:e året i rad!

Den 22 november har 
vi en Jubileumsträff vid 
Scoutstugan dit vi välkom-
nar alla som är intresserade 
och speciellt alla våra gamla 
scouter och ledare  från förr 

för att minnas och fi ra de 50 
åren som gått! 

Bohus Scoutkår fyller 50 år!

Hur många scouter som pas-
serat under dessa 50 åren, ja 
det vet vi inte, men många 
hundra är det!

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som indi-
vider.

Bli en scout du också – vi välkomnar alla gammal som ung!

www.aleibf.se

HERRAR 
DIV. 3

BOHUSHALLEN
2 NOVEMBER 

KL 16.30 
ALE IBF – HERRESTADS AIF

eibf.se

2 NOVEMBER 
0 

ALE STADS AIF

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

VECKA 44         NUMMER 40|24 SPORT

EL FIXARNA I ALE

- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

Boll & lek kl 9 - 12 i Skepplandahallen
Lördagar kl 9-10.30 
”Lilla handbollskolan”, 
handbollsträning för barn 
födda -07, -08, -09. 
Gratis medlemskap.

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

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

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

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

Kom de gånger ni har möjlighet

Å

AHLAFORS IF
1913 2014

Bohus Taekwon-Do bäst igen!
Bohus Taekwon-Do blev i helgen bästa klubben när Stenungsund arrangerade sin årliga tävling. 
Från Bohus kom tretton deltagare och resultatet blev tio guld, tre silver och sju brons. Bohus Ta-
ekwon-Do har också Sveriges äldsta Taekwon-Do elev. En 73-åring som kommer att graderas 
innan årsskiftet för andra gången.

Tusen bitar
Söndag 9 nov kl 18.00

Entré 80 kr

100 steg från Bombay till Paris
Söndag 2 nov kl 18.00
Onsdag 5 nov 19.00

Entré 80 kr

Muminfamiljen på rivieran

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!

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:-

Kören Opus -83 är en kör som ofta överras-
kar både med sin repertoar och med duktiga 
solister. Söndagen den 19 oktober tog man 
ut svängarna ordentligt genom att framföra 
klassisk musik, rockopera och musical i en skön 
blandning på Mimers hus.

Konserten inleddes med en musikalisk pre-
sentation av kören, följd av A sound of Music, 
som man kan kalla en klassiker från fi lmens 
värld. I detta arrangemang var det spännande 
att höra hur melodistämman förfl yttades i kören 
så att alla stämmor hade sin melodislinga. De 
olika stämmorna var mer jämnstarka än förut, 
vilket kanske beror på att det är ovanligt många 
män i kören, för att vara en blandad kör. Därpå 
följde Edelweiss, som sjöngs av den alltid lika 
medryckande och skönsjungande solisten Olle 
Pettersson.  

Till kategorin opera kan räknas Nessum 
Dorma som framfördes av körens egen solist 
Jennie Elonsson med stor kraft och innerlig-
het. I slutet av stycket ackompanjerades hon 

mäktigt av 
hela kören. 
Till samma 
kategori hör 
också Fång-
arnas kör, 
som sjöngs 

av Opus -83. De framförde ytterligare ett par 
stycken själva eller växelvis med solisterna.  

Ett trevligt inslag var att låta tre av körens 
damer få visa att man inte bara kan sjunga i kör 
utan kan sjunga solo eller tillsammans. 

Fantastiskt är att Opus -83 lyckas få med 
så många duktiga professionella musiker och 
sångare att sjunga och spela tillsammans med. 
Dan Lindén och Richard Hauer kom direkt 
från Stockholm med bil efter att dagen innan 
framträtt i Globen. Opus83 är ju trots allt inte 
en professionell kör, fastän man ibland kan få 
det intrycket.

En viktig insats gör Inger Nyberg när hon 
på sitt utomordentliga sätt presenterar och be-
rättar intressant om bakgrund och innehåll i de 
olika styckena. Vid kvällens konsert berättade 
hon om innehållet i ur sången Nessum dorma 
från Pucinis opera.

Den viktigaste personen av alla är dock 
körledaren och dirigenten Jack Svantesson, 
som oförtröttligt driver på kören till nya utma-
ningar. Han fi ck också med hela publiken att 
rocka loss genom att få dem klappa händer i ett 
medley med de mest kända låtarna ur rockope-
ran Tribute to queen.

Efter konserten ville applåderna aldrig ta 
slut, men denna gång blev det inget extranum-
mer.                Krönikören

Opus -83 bjöd på en operainspirerad konsert i Mimers hus, Kungälv.

En operainspirerad konsert med Opus -83
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Två månader före julafton 
vandrade 25 SPF-are från 
Rördalen till Björsjöås och 
vidare till scoutkåren Göta 
Lejons friluftsgård vid Troll-
sjön. Curt Svensson hade 
lagt upp turen. Vi rastade 
på Björsjöås där ruiner efter 
bostäder och lagårdsbygg-
nader vittnar om en uråldrig 
verksamhet.

Vid Trollsjönäs berättade 
Lennart Sjöberg om sco-
utgården. Han liksom Arne 
Boge har varit medlemmar i 
Göta Lejons scoutkår sedan 
ungdomen. De har lagt ned 
åtskilliga timmar på att ska-
pa en fantastisk anläggning. 
Lennart är nu stugfogde.

Denna veckas vandring 
går vid Kastellegården i 
Kungälv. Från “Nutid till 
forntid och åter till nutid”. 
Slutsamling vid Eriksdal.

Tidigare i veckan kom 
ett trettiotal pensionärer 
till Backavik och fi ck en 
intressant redogörelse om 
Trolleviks uppgång och fall 
av Birgitta Hogander. Hon 
började där redan 1966 och 
var med om nedläggningen. 
På åttiotalet var det ju servi-
cehus som gällde.

Den 4 november kommer 
Hjördis Christiansson och 
berättar om barnomsorgen i 
Nödinge.

Julbordet arrangeras i 
Medborgarhuset den 21 no-
vember. Christer Paulsson 
underhåller.

Biljetter fi nns kvar till 
resan till Rostock och 
Europas största julmarknad 
26-28 november liksom till 
Julkonserten i Vara konsert-
hus med Sanna Nielsen.

 Lennart Mattsson

Höstvandring till 
Trollsjönäs med 
SPF Alebygden

VIKINGAMARKNADEN
fredag 31 okt

Nya

100 erbjudanden!

Kungälvs
KungälvsKlippet

Pris: 100 KRONOR
Gäller t.o.m. 30 april 2015
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MASSOR MED KNALLAR!

Välkomna!
Kungäl

klipp
Höst/vint
2014/201

Ute nu

NÖDINGE. Succé!
Det går inte att sammanfatta mån-

dagens Seniormässa 60+ på ett bättre 
sätt.

– Vilken repsons, strålade konferen-
cier Lotti Klug.

Ale kommuns initiativ att arrangera Senior-
mässa i Ale Kulturrum slog väldigt väl ut. 
Över 200 personer kom till matsalen där ak-
tiviteterna ägde rum.

– Ett väldigt bra program, underhållning 
från scenen och bra information från utstäl-
larna, förklarade en nöjd besökare som lokal-
tidningen pratade med.

Roy Sällström stod för de musikaliska 
tongångarna, Friskis & Svettis serverade ett 
kort gympaprogram och efter lunch ordna-
des en uppskattad mannekänguppvisning.

En av utställarna var Närhälsan, som tog 
tillfället i akt att marknadsföra Seniorhälsan, 
som är ett riskförebyggande koncept som 
vänder sig till personer över 65.

– Alla som är listade hos Älvängen vård-

central inbjuds till ett hälsosamtal. Det är 
frivilligt och upp till individen själv att boka 
tid hos oss. Syftet är att fånga upp de seniorer 
som befi nner sig i risksonen med exempelvis 
förhöjt blodtryck eller någon annan åkom-
ma, förklarade distriktssköterskorna Lise 
Söderlind och Lene Strandberg, som be-
mannade montern.

JONAS ANDERSSON

Seniormässan en succé

Lise Söderlind och Lene Strandberg från När-
hälsan i Älvängen fanns representerade på 
mässan.

Kommunens dietist Jenny Sallander pratade 
kost med besökarna.



1964 startade Bohus 
Scoutkår sin verksamhet i en 
källarlokal i Centralskolan. 
Efter detta följde ett antal 
år i andra lokaler tills vi 
1975 invigde vår nuvarande 
scoutstuga vid Jennylunds 
fritidsområde i Bohus. Idag 
har föreningen 85 medlem-
mar, barn, ungdomar och 
vuxna.

Alla som fyllt 8 år kan 
vara med. Vi har avdelning-
ar för Spårare, Upptäckare, 
Äventyrare och Utmanare 
som träffas varje vecka och 
gör roliga och utvecklande 
saker tillsammans. Vi är 
mycket ute i skogen, pysslar, 
busar, går på hajk, paddlar 
kanot, lagar mat och mycket 
mer. Varje år åker vi också 
på läger.

I år har vi varit på två 
läger.

Jubileumskårlägret
Det gick av stapeln under 
Kristi himmelsfärdshelgen 
vid Johannebergs lägergård, 

Sjötorp, som ligger vid 
Mjörn. 43 scouter, ledare 
och föräldrar deltog under 
4 dagar. Temat för lägret 
var vatten och naturkrafter, 
allemansrätten, naturens 
matförråd, skogens invånare 
och hem samt paddling. 
Scouterna fi ck göra olika 
experiment bland annat att 
förfl ytta en boll genom ett 
rör med hjälp av vatten, 
göra ett vattenpass med en 
slang, prova på hur man gör 
en enkel hävert samt testa 
att köra ångmaskin. Vi hade 

också ett spår i skogen där 
man fi ck kasta pil, utföra  
en ballonglek, paddla kanot 
samt göra upp eld. Lägret 
var mycket uppskattat av 
samtliga deltagare.

Vildalägret
Sommaren 2014 möttes 
alla scouter i Sverige för en 
gigantisk lägerupplevelse. På 
hundratals platser över hela 
landet samlades scouter från 
alla förbund för att uppleva 
lägerlivet och träffa nya 
kompisar från hela världen. 

Från Bohus Scoutkår deltog 
7 Äventyrare och 3 ledare på 
Vildalägret i Kragenäs där 
16 scoutkårer samlats för ett 
gemensamt läger med temat 
vilja, värme och virvel. Vår 
kår delade by med Amit 
Scout Tribe från Israel. Vi 
hade en fantastisk vecka 
tillsammans där vi lagade 
mat, hade aktiviteter och 
fi ck en inblick i hur scouting 
bedrivs i Israel. Det hade 
ingen betydelse att vi talade 
olika språk, alla gjorde sig 
förstådda med engelska 
och teckenspråk och vi fi ck 
många nya vänner.

Höstverksamheten inled-
des med ett uppstartsmöte 
vid scoutstugan dit alla som 
ville fi ck komma upp och 
testa scouting.  Vi hade olika 
kontroller där barn och för-
äldrar bland annat fi ck prova 
på att använda fotogenlykta 
och stormkök, olika lekar 
och grilla korv samt våffl or.  

Utmanarna hade byggt upp 
en lägerplats så att delta-
garna fi ck en inblick i hur 
lägerlivet kan se ut.

Scouttävling
Varje år i oktober månad så 
deltar kåren i GÖK-Open, 
en scouttävling för fl ertalet 
scoutkårer i Göteborgsom-
rådet. Där fi nns kontroller 
såsom knopar, eldning, 
hinderbana, orientering 
och personliga mått för att 
nämna en del av grenarna 
som de får visa sina 
färdigheter i. Under årets 
upplaga av GÖK-Open så 
tog våra Äventyrare hem 
både första och tredje pris 
och även vandringspriset för 
3:e året i rad!

Den 22 november har 
vi en Jubileumsträff vid 
Scoutstugan dit vi välkom-
nar alla som är intresserade 
och speciellt alla våra gamla 
scouter och ledare  från förr 

för att minnas och fi ra de 50 
åren som gått! 

Bohus Scoutkår fyller 50 år!

Hur många scouter som pas-
serat under dessa 50 åren, ja 
det vet vi inte, men många 
hundra är det!

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som indi-
vider.

Bli en scout du också – vi välkomnar alla gammal som ung!

www.aleibf.se
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BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

VECKA 44         NUMMER 40|24 SPORT

EL FIXARNA I ALE

- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

Boll & lek kl 9 - 12 i Skepplandahallen
Lördagar kl 9-10.30 
”Lilla handbollskolan”, 
handbollsträning för barn 
födda -07, -08, -09. 
Gratis medlemskap.

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

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

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

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

Kom de gånger ni har möjlighet

Å

AHLAFORS IF
1913 2014

Bohus Taekwon-Do bäst igen!
Bohus Taekwon-Do blev i helgen bästa klubben när Stenungsund arrangerade sin årliga tävling. 
Från Bohus kom tretton deltagare och resultatet blev tio guld, tre silver och sju brons. Bohus Ta-
ekwon-Do har också Sveriges äldsta Taekwon-Do elev. En 73-åring som kommer att graderas 
innan årsskiftet för andra gången.

Tusen bitar
Söndag 9 nov kl 18.00

Entré 80 kr

100 steg från Bombay till Paris
Söndag 2 nov kl 18.00
Onsdag 5 nov 19.00

Entré 80 kr

Muminfamiljen på rivieran

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!

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:-

Kören Opus -83 är en kör som ofta överras-
kar både med sin repertoar och med duktiga 
solister. Söndagen den 19 oktober tog man 
ut svängarna ordentligt genom att framföra 
klassisk musik, rockopera och musical i en skön 
blandning på Mimers hus.

Konserten inleddes med en musikalisk pre-
sentation av kören, följd av A sound of Music, 
som man kan kalla en klassiker från fi lmens 
värld. I detta arrangemang var det spännande 
att höra hur melodistämman förfl yttades i kören 
så att alla stämmor hade sin melodislinga. De 
olika stämmorna var mer jämnstarka än förut, 
vilket kanske beror på att det är ovanligt många 
män i kören, för att vara en blandad kör. Därpå 
följde Edelweiss, som sjöngs av den alltid lika 
medryckande och skönsjungande solisten Olle 
Pettersson.  

Till kategorin opera kan räknas Nessum 
Dorma som framfördes av körens egen solist 
Jennie Elonsson med stor kraft och innerlig-
het. I slutet av stycket ackompanjerades hon 

mäktigt av 
hela kören. 
Till samma 
kategori hör 
också Fång-
arnas kör, 
som sjöngs 

av Opus -83. De framförde ytterligare ett par 
stycken själva eller växelvis med solisterna.  

Ett trevligt inslag var att låta tre av körens 
damer få visa att man inte bara kan sjunga i kör 
utan kan sjunga solo eller tillsammans. 

Fantastiskt är att Opus -83 lyckas få med 
så många duktiga professionella musiker och 
sångare att sjunga och spela tillsammans med. 
Dan Lindén och Richard Hauer kom direkt 
från Stockholm med bil efter att dagen innan 
framträtt i Globen. Opus83 är ju trots allt inte 
en professionell kör, fastän man ibland kan få 
det intrycket.

En viktig insats gör Inger Nyberg när hon 
på sitt utomordentliga sätt presenterar och be-
rättar intressant om bakgrund och innehåll i de 
olika styckena. Vid kvällens konsert berättade 
hon om innehållet i ur sången Nessum dorma 
från Pucinis opera.

Den viktigaste personen av alla är dock 
körledaren och dirigenten Jack Svantesson, 
som oförtröttligt driver på kören till nya utma-
ningar. Han fi ck också med hela publiken att 
rocka loss genom att få dem klappa händer i ett 
medley med de mest kända låtarna ur rockope-
ran Tribute to queen.

Efter konserten ville applåderna aldrig ta 
slut, men denna gång blev det inget extranum-
mer.                Krönikören

Opus -83 bjöd på en operainspirerad konsert i Mimers hus, Kungälv.

En operainspirerad konsert med Opus -83
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Två månader före julafton 
vandrade 25 SPF-are från 
Rördalen till Björsjöås och 
vidare till scoutkåren Göta 
Lejons friluftsgård vid Troll-
sjön. Curt Svensson hade 
lagt upp turen. Vi rastade 
på Björsjöås där ruiner efter 
bostäder och lagårdsbygg-
nader vittnar om en uråldrig 
verksamhet.

Vid Trollsjönäs berättade 
Lennart Sjöberg om sco-
utgården. Han liksom Arne 
Boge har varit medlemmar i 
Göta Lejons scoutkår sedan 
ungdomen. De har lagt ned 
åtskilliga timmar på att ska-
pa en fantastisk anläggning. 
Lennart är nu stugfogde.

Denna veckas vandring 
går vid Kastellegården i 
Kungälv. Från “Nutid till 
forntid och åter till nutid”. 
Slutsamling vid Eriksdal.

Tidigare i veckan kom 
ett trettiotal pensionärer 
till Backavik och fi ck en 
intressant redogörelse om 
Trolleviks uppgång och fall 
av Birgitta Hogander. Hon 
började där redan 1966 och 
var med om nedläggningen. 
På åttiotalet var det ju servi-
cehus som gällde.

Den 4 november kommer 
Hjördis Christiansson och 
berättar om barnomsorgen i 
Nödinge.

Julbordet arrangeras i 
Medborgarhuset den 21 no-
vember. Christer Paulsson 
underhåller.

Biljetter fi nns kvar till 
resan till Rostock och 
Europas största julmarknad 
26-28 november liksom till 
Julkonserten i Vara konsert-
hus med Sanna Nielsen.

 Lennart Mattsson

Höstvandring till 
Trollsjönäs med 
SPF Alebygden
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Ute nu

NÖDINGE. Succé!
Det går inte att sammanfatta mån-

dagens Seniormässa 60+ på ett bättre 
sätt.

– Vilken repsons, strålade konferen-
cier Lotti Klug.

Ale kommuns initiativ att arrangera Senior-
mässa i Ale Kulturrum slog väldigt väl ut. 
Över 200 personer kom till matsalen där ak-
tiviteterna ägde rum.

– Ett väldigt bra program, underhållning 
från scenen och bra information från utstäl-
larna, förklarade en nöjd besökare som lokal-
tidningen pratade med.

Roy Sällström stod för de musikaliska 
tongångarna, Friskis & Svettis serverade ett 
kort gympaprogram och efter lunch ordna-
des en uppskattad mannekänguppvisning.

En av utställarna var Närhälsan, som tog 
tillfället i akt att marknadsföra Seniorhälsan, 
som är ett riskförebyggande koncept som 
vänder sig till personer över 65.

– Alla som är listade hos Älvängen vård-

central inbjuds till ett hälsosamtal. Det är 
frivilligt och upp till individen själv att boka 
tid hos oss. Syftet är att fånga upp de seniorer 
som befi nner sig i risksonen med exempelvis 
förhöjt blodtryck eller någon annan åkom-
ma, förklarade distriktssköterskorna Lise 
Söderlind och Lene Strandberg, som be-
mannade montern.

JONAS ANDERSSON

Seniormässan en succé

Lise Söderlind och Lene Strandberg från När-
hälsan i Älvängen fanns representerade på 
mässan.

Kommunens dietist Jenny Sallander pratade 
kost med besökarna.



NÖDINGE. Det bästa av 
tre världar samsas på 
scenen i Nödinge under 
namnet ”A Swingin 
Session”.

Jazzstjärnorna Nils 
Landgren och Viktoria 
Tolstoy möter ett sväng-
igt Bohuslän Big Band i 
ett specialkomponerat 
program signerat Jörg 
Achim Keller. 

– En fl ärdfull kväll 
som påminner oss om 
den tid då musikalisk 
magi skapades till-
sammans med bland 
andra Frank Sinatra och 
Ella Fitzgerald, säger 
kultursamordnare Sofi e 
Pheiffer Rittfeldt. 

En konsertkväll utover det 
vanliga utlovas fredagen den 
14 november då också Ale 
kommuns kulturstipendium 
och Vaken-ledare stipendiet 
delas ut. 

Trombonisten och sånga-
ren Nils Landgren är en av 
landets mest välmeriterade 
musiker. På 1970-talet, då 
Nils Landgren studerade 
klassisk trombon vid musik-
skolan i Karlstad och Mu-
sikhögskolan i Arvika, mötte 
han folkjazzpionjärer som 
övertalade honom att gå från 

strikt klassiska studier till 
improvisation och att börja 
utveckla sitt eget spelsätt. 
Under sin karriär har han 
framgångsrikt växlat mel-
lan musikstilar utan att för-
lora något av sin särart och 
konstnärliga konsekvens. 

Nils Landgren har va-
rit involverad i många olika 
sorters musikprojekt: jazz 
och rock, soul och hip hop, 
storbandsframträdanden och 
hundratals album inklusive 
sådana med stora interna-
tionella stjärnor som ABBA, 
The Crusaders, Eddie Har-
ris, Wyclef Jean och Her-
bie Hancock. Landgrens 
egen debut var Planet Rock 
från 1984 och han har sedan 

dess släppt en lång rad skivor 
i eget namn. 

Nils Landgren är numera 
också konstnärlig ledare för 
Bohuslän Big Band. Varje år 
ger Bohuslän Big Band cirka 
90 konserter i Sverige och 
internationellt. De har anor 
från tidigt 1800-tal då Bohus 
Bataljon var en av Sveriges 
många militärorkestrar. Där-
ifrån har man från mitten av 
1950-talet utvecklats till ett 
av Sveriges två helprofessio-
nella storband. Idag är de ett 
kreativt storband som inte 

räds för någonting i musi-
kens värld. Med en perfekt 
blandning av tradition och 
nytänkande ligger bandet i 
framkant och har ett fantas-
tiskt renommé världen över.

Viktoria Tolstoy är en in-
ternationellt hyllad stjärna 
med en närmast övernaturlig 
musikalisk känsla, trots att 
det påstås att hon aldrig ta-
git någon sånglektion. Hon 
kastar sig, helt orädd, mel-
lan olika genres. Viktoria 
Tolstoy är en färgstark och 
mångsidig artist som brukar 
överträffa sig själv varje gång 
hon gåt upp på scenen . Hon 
slog igenom med albumet 
Smile, Love & Spice och har 
därefter gett ut bland annat 
White Russian, My Russian 
Soul, Letters to Herbie och 
nu senast A Moment of Now 
2013. 

Tolstoy har samarbetat 
med en rad jazzmusiker som 
Esbjörn Svensson, Putte 
Wickman, Arne Dom-
nérus och självklart ”The 
Man with the Red Horn” – 
Nils Landgren!

– Detta arrangemang blir 
istället för den traditionel-
la julkonserten. Vi tror och 
hoppas på mycket publik, sä-
ger Sofi e Pheiffer Rittfeldt. 

Biljetter fi nns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Landgren, Tolstoy och Bohuslän Big Band

Nils Landgren gästar Ale 
Kulturrum fredagen den 
14 november...

…tillsammans med Viktoria 
Tolstoy.
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ÄLVÄNGEN. Hösten är här 
efter en lång, skön sommar, 
och skymningen kommer 
tidigare och tidigare för var 
dag. Då kan det behövas 
något som lättar upp i höst-
mörkret, och det fi nns i alla 
fall en ljusglimt att se fram 
emot: Larmets höstkonsert!

Ales egen underhåll-
ningsorkester Larmet är nu 
i full gång med att öva in 
låtarna för höstens första 
konsert som går av stapeln 
lördagen den 15 november i 
Smyrnakyrkan, Älvängen.

Programmet innehåller 

den blandning av underhåll-
ningsmusik, med tonvikt på 
gladjazz, som blivit orkes-
terns kännetecken. Fast det 
blir inte bara jazz – även 
fi lmmusik, till exempel 
ledmotivet ur Bondfi lmen 
”Goldfi nger” och en del 
evergreens, som ”The Sha-
dow of Your Smile”.

– Vi har laddat med en 
del nya låtar, säger or-
kesterns dirigent Göran 
Mårtensson, som menar 
att det är viktigt att förnya 
repertoaren.

En gammal favorit som 

säkert dyker upp är emeller-
tid den låt som under några 
år fungerat som orkesterns 
signaturmelodi: ”Just a 
Gigolo”. Den låten, som ju 
är glad och medryckande 
musik, är egentligen en 
modernisering av en mycket 
sorglig, österrikisk ballad 
som beskriver eländet i 
efterkrigstidens Wien.

Medlemsantalet i orkes-
tern har ökat låter Göran 
Mårtensson hälsa, men det 
fi nns fortfarande plats för 
fl er musiker.

Göran Mårtensson är dirigent 
för Larmet som bjuder in till 
höstkonsert i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, lördagen den 15 
november.
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Larmet ger konsert i Älvägen

HÖSTLOVS-
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!!

Minisemester i Karlstad
3 dagar i Värmland

Best Western Wåxnäs Hotel ★★★

Karlstad ligger vid Vänern och sägs vara glädjens och solens stad. 
Se t.ex. Alster Herrgård (11 km), Lars Lerins Sandgrund (3 km) och 
Värmlands Museum (3 km). 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/12 2014 samt 3/1-14/8 2015.  

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

1 barn 0-11 år gratis

1.299:- 
2.149:-

Förälskad i Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan ★★★★ 
Hotellet ligger centralt i Kastrup nära 
metron, inom en kvart kan du stå på Kongens Nytorv med alla 
sevärdheter inom räckhåll. Upplev t.ex. Tivoli, Nyhavn, Christiania 
och shoppa loss på Ströget.                                              Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2014 samt 2/3-25/3 och 7/4-
20/6 2015. 1 barn 0-5 år gratis 

2 barn 6-11 år 
½ priset

Julmarknad på Tivoli

15/11 2014-4/1 2015 

Maritim Club Hotel
  ★★★★ 

Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden – 
på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utflykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mer! 

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2014 samt 2/1-28/4 2015.  
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

1 barn 0-6 år gratis 
2 barn 7-13 år ½ priset

Semester vid havet
4 dagar i Nordtyskland 1.499:-

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 



NÖDINGE. Det bästa av 
tre världar samsas på 
scenen i Nödinge under 
namnet ”A Swingin 
Session”.

Jazzstjärnorna Nils 
Landgren och Viktoria 
Tolstoy möter ett sväng-
igt Bohuslän Big Band i 
ett specialkomponerat 
program signerat Jörg 
Achim Keller. 

– En fl ärdfull kväll 
som påminner oss om 
den tid då musikalisk 
magi skapades till-
sammans med bland 
andra Frank Sinatra och 
Ella Fitzgerald, säger 
kultursamordnare Sofi e 
Pheiffer Rittfeldt. 

En konsertkväll utover det 
vanliga utlovas fredagen den 
14 november då också Ale 
kommuns kulturstipendium 
och Vaken-ledare stipendiet 
delas ut. 

Trombonisten och sånga-
ren Nils Landgren är en av 
landets mest välmeriterade 
musiker. På 1970-talet, då 
Nils Landgren studerade 
klassisk trombon vid musik-
skolan i Karlstad och Mu-
sikhögskolan i Arvika, mötte 
han folkjazzpionjärer som 
övertalade honom att gå från 

strikt klassiska studier till 
improvisation och att börja 
utveckla sitt eget spelsätt. 
Under sin karriär har han 
framgångsrikt växlat mel-
lan musikstilar utan att för-
lora något av sin särart och 
konstnärliga konsekvens. 

Nils Landgren har va-
rit involverad i många olika 
sorters musikprojekt: jazz 
och rock, soul och hip hop, 
storbandsframträdanden och 
hundratals album inklusive 
sådana med stora interna-
tionella stjärnor som ABBA, 
The Crusaders, Eddie Har-
ris, Wyclef Jean och Her-
bie Hancock. Landgrens 
egen debut var Planet Rock 
från 1984 och han har sedan 

dess släppt en lång rad skivor 
i eget namn. 

Nils Landgren är numera 
också konstnärlig ledare för 
Bohuslän Big Band. Varje år 
ger Bohuslän Big Band cirka 
90 konserter i Sverige och 
internationellt. De har anor 
från tidigt 1800-tal då Bohus 
Bataljon var en av Sveriges 
många militärorkestrar. Där-
ifrån har man från mitten av 
1950-talet utvecklats till ett 
av Sveriges två helprofessio-
nella storband. Idag är de ett 
kreativt storband som inte 

räds för någonting i musi-
kens värld. Med en perfekt 
blandning av tradition och 
nytänkande ligger bandet i 
framkant och har ett fantas-
tiskt renommé världen över.

Viktoria Tolstoy är en in-
ternationellt hyllad stjärna 
med en närmast övernaturlig 
musikalisk känsla, trots att 
det påstås att hon aldrig ta-
git någon sånglektion. Hon 
kastar sig, helt orädd, mel-
lan olika genres. Viktoria 
Tolstoy är en färgstark och 
mångsidig artist som brukar 
överträffa sig själv varje gång 
hon gåt upp på scenen . Hon 
slog igenom med albumet 
Smile, Love & Spice och har 
därefter gett ut bland annat 
White Russian, My Russian 
Soul, Letters to Herbie och 
nu senast A Moment of Now 
2013. 

Tolstoy har samarbetat 
med en rad jazzmusiker som 
Esbjörn Svensson, Putte 
Wickman, Arne Dom-
nérus och självklart ”The 
Man with the Red Horn” – 
Nils Landgren!

– Detta arrangemang blir 
istället för den traditionel-
la julkonserten. Vi tror och 
hoppas på mycket publik, sä-
ger Sofi e Pheiffer Rittfeldt. 

Biljetter fi nns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Landgren, Tolstoy och Bohuslän Big Band

Nils Landgren gästar Ale 
Kulturrum fredagen den 
14 november...

…tillsammans med Viktoria 
Tolstoy.
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ÄLVÄNGEN. Hösten är här 
efter en lång, skön sommar, 
och skymningen kommer 
tidigare och tidigare för var 
dag. Då kan det behövas 
något som lättar upp i höst-
mörkret, och det fi nns i alla 
fall en ljusglimt att se fram 
emot: Larmets höstkonsert!

Ales egen underhåll-
ningsorkester Larmet är nu 
i full gång med att öva in 
låtarna för höstens första 
konsert som går av stapeln 
lördagen den 15 november i 
Smyrnakyrkan, Älvängen.

Programmet innehåller 

den blandning av underhåll-
ningsmusik, med tonvikt på 
gladjazz, som blivit orkes-
terns kännetecken. Fast det 
blir inte bara jazz – även 
fi lmmusik, till exempel 
ledmotivet ur Bondfi lmen 
”Goldfi nger” och en del 
evergreens, som ”The Sha-
dow of Your Smile”.

– Vi har laddat med en 
del nya låtar, säger or-
kesterns dirigent Göran 
Mårtensson, som menar 
att det är viktigt att förnya 
repertoaren.

En gammal favorit som 

säkert dyker upp är emeller-
tid den låt som under några 
år fungerat som orkesterns 
signaturmelodi: ”Just a 
Gigolo”. Den låten, som ju 
är glad och medryckande 
musik, är egentligen en 
modernisering av en mycket 
sorglig, österrikisk ballad 
som beskriver eländet i 
efterkrigstidens Wien.

Medlemsantalet i orkes-
tern har ökat låter Göran 
Mårtensson hälsa, men det 
fi nns fortfarande plats för 
fl er musiker.

Göran Mårtensson är dirigent 
för Larmet som bjuder in till 
höstkonsert i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, lördagen den 15 
november.
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Larmet ger konsert i Älvägen

HÖSTLOVS-
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!!

Minisemester i Karlstad
3 dagar i Värmland

Best Western Wåxnäs Hotel ★★★

Karlstad ligger vid Vänern och sägs vara glädjens och solens stad. 
Se t.ex. Alster Herrgård (11 km), Lars Lerins Sandgrund (3 km) och 
Värmlands Museum (3 km). 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/12 2014 samt 3/1-14/8 2015.  

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

1 barn 0-11 år gratis

1.299:- 
2.149:-

Förälskad i Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan ★★★★ 
Hotellet ligger centralt i Kastrup nära 
metron, inom en kvart kan du stå på Kongens Nytorv med alla 
sevärdheter inom räckhåll. Upplev t.ex. Tivoli, Nyhavn, Christiania 
och shoppa loss på Ströget.                                              Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2014 samt 2/3-25/3 och 7/4-
20/6 2015. 1 barn 0-5 år gratis 

2 barn 6-11 år 
½ priset

Julmarknad på Tivoli

15/11 2014-4/1 2015 

Maritim Club Hotel
  ★★★★ 

Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden – 
på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utflykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mer! 

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2014 samt 2/1-28/4 2015.  
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

1 barn 0-6 år gratis 
2 barn 7-13 år ½ priset

Semester vid havet
4 dagar i Nordtyskland 1.499:-

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

De som har följt den 
politiska debatten 
genom alla insän-

dare i Alekuriren under 
hösten har säkert noterat att 
det emellanåt riktats rejäla 
rallarsvingar från fl era håll, 
ibland kanske befogat men 
alltför ofta väldigt fult och 
utan eftertanke. Före valet 
kunde vi konstatera att en 
del politiker använde fl er 
insändare för att smutskasta 
andra politiker och partier 
än vad de använde utrymmet 
för att berätta om vad det 
egna partiet önskade föränd-
ra efter valet.

Jag noterade att de ”röd-
gröna” partierna med Paula 
Örn (S) i spetsen hellre gav 
Allianspartierna en ordentlig 

känga istället för att föreslå 
egna idéer till förändringar. 
Detta kanske hör till det po-
litiska spelet, men tonen var 
ofta onödigt vass och inbju-
der självklart inte till någon 
bra dialog. De rödgröna 
partiernas fräna ton mot 
Aledemokraterna och alla 
påhopp samt smutskastning 
av SD har ju heller inte gjort 
något gott för utvecklingen 
och dialogen i Ale kommun. 
Man behöver inte gilla var-
andras politik men en sansad 
debatt utan att kalla någon 
för rasist borde avkrävas av 
varje framröstad politiker, 
även av Paula Örn.

Att Socialdemokraterna 
med Paula Örn i spetsen 
nu direkt efter valet tror 

att de skall locka till sig ett 
eller fl era Allianspartier 
för samverkan har de totalt 
misslyckats med. Det jag 
själv har lärt mig genom 
livet är att skall man nå en 
bra dialog och kunna sam-
arbeta så kan man inte först 
skälla ut eller sparka ner den 
tänkta partnern, då når man 
självklart ingen vart.

I tidningar och via radion 
(P4) kunde vi i veckan höra 
att de ”rödgröna” partierna 
i Ale beställt en SIFO-un-
dersökning för att undersöka 
om huruvida aleborna öns-
kar ett blocköverskridande 
styre eller inte. Varför lägga 
fokus och energi på detta? 
I en sådan undersökning 
kan man få det svar man 

önskar, det beror helt och 
hållet på hur man ställer 
frågorna. Vad man kan 
förstå så är enda målet att 

försöka utestänga SD från 
infl ytande, ett parti som fått 
10,64% i kommunvalet och 
1911 Alebor röstat på. Är 
det demokrati att så många 
Alebor nonchaleras och inte 

får infl ytande? Inte i mina 
ögon i alla fall.

Carlos Trischler (Mp) 
uttalar i Alekuriren att det 
absolut viktigaste för Mp 
är att se till att SD inte får 
något infl ytande. (Notera att 
MP bara fi ck 5,7% av röster-
na i kommunvalet). MP 
tycker alltså  istället för att 
söka samförstånd i gemen-
samma frågor till exempel 
skola, vård och omsorg så är 
det viktigare att Sveriges och 
Ale kommuns tredje största 
parti inte får något infl ytan-
de alls. Är det inte demokrati 
i Sverige där allas åsikter och 
förslag skall vara lika mycket 
värda? Vi har precis haft ett 
val och aleborna har gett ett 
svar som politiken skall för-

hålla sig till. Då borde Ales 
tredje största parti få delta i 
beslutande nämnder under 
samma förhållande som 
övriga partier i kommunen. 
Att tro att en SIFO-under-
sökning skall vara vägledan-
de och att några eller alla 
allianspartierna skall ansluta 
till de ”rödgröna” eller 
lägga sig platt är väl bara en 
önskedröm för S, V och MP. 
Det kommer att bli mycket 
intressant att se hur Paula 
Örn med V och MP i knät 
kommer att klara av att få 
igenom sin budget och styra 
kommunen framöver. Om 
de ska lyckas så bör de nog 
inta en mer ödmjuk attityd 
till valresultatet först.

Roy Jansson

Politisk härdsmälta i Ale för S, V och MP?
NUMMER 40         VECKA 44| 27INSÄNT

Sverigedemokraterna 
grundades 1988 under 
beteckningen Nordiska 

Rikspartiet. Så småningom 
ändrades namnet till Sverige-
partiet och efter ytterligare 
en tid till Bevara Sverige 
Svenskt. Efter inre kamp och 
splittring 2002 antog man till 

slut namnet Sverigedemokra-
terna.

Namnet var en tidsan-
passning av de ovanstående 
organisationerna med sina 
rakade huvuden, bomber-
jackor, naziuniformer, vit 
makt och gatuslagsmål. 
Sverigedemokraterna slopade 

och förbjöd dessa tecken och 
yttringar på våld. Symbolerna 
ersattes med blåsippan. Man 
satsade på slips och kostym 
och vanlig möteskultur. Den 
vita makt-musiken slopades 
liksom alla uttryck av rasism. 
Sverigedemokraterna satsar 
allt på att Sverige är en sjuk 

Moder Svea och att Sverige 
är en sjuk Moder Svea och 
att sjukdomen orsakas av 
invandringen. Detta är Sveri-
gedemokraternas plattform! 
Någon kritik av storfi nansen, 
det kapitalistiska systemets 
hänsynslösa plundring av våra 
nationella tillgångar existerar 

inte i partiets sinnesvärld. 
Därav de kraftiga inbrytning-
arna i Moderaternas väljarbas. 
För djupare insikt i ämnet 

hänvisar jag till boken ”Ut ur 
skuggan SD” författad av M 
Ekman och P Rooney.

Kjell Gustavsson

Något om ett lokalt och rikspolitiskt trauma

Vi tycker att det är 
viktigt att alltid för-
söka hålla en god ton 

i debatten. När vi kritiserar 
förslag eller agerande från 
andra partier är vi noga med 
att hålla oss till just det, vi 
riktar kritiken mot partiet 
eller politiken, inte enskilda 
företrädare. Alekurirens 
chefredaktör beskrev också 
debatten såhär i sin sista 
ledare innan valet; Årets 
valdebatt har enligt mig 
klarat sig bra och det mesta 
har handlat om sak och inte 
person. Några insändare 

har dock fått stå åt sidan, 
då de främst har handlat 
om att hänga ut enskilda 
politiker. Bara för att vi inte 
alltid delar varandras åsikter 
betyder inte de att vi måste 
”iditotförklaras”.

Efter att ha tagit del av 
insändaren ovan satte vi oss 
ner och tittade igenom de 
insändare S haft i tidningen 
under höstens valrörelse 
för att se om vi har missat 
med tanke på den kritik som 
riktas mot vårt agerande. 

Vi har i valrörelsen 
publicerat sju insändare där 

vi presenterar våra politiska 
förslag. Vi har vid två tillfäl-
len under dessa sex veckor 
kritiserat moderaternas 
ekonomiska beskrivningar. 

Det fi nns däremot tre insän-
dare där kritiken riktas mot 
Paula Örn (S) som person 
istället för mot socialdemo-

kraternas politiska förslag.
När det gäller SD har vi 

inte haft någon insändare 
som handlat om dem under 
valrörelsen i kommunva-
let. En av våra företrädare, 
Dennis Ljunggren (S), 
kritiserade som valledare 
för IF Metall den löntagar-
politik som SD presenterat. 
Däremot riktades kritik 
mot SD från Folkpartiet, 
Moderaterna samt Vän-
sterpartiet i sista numret av 
Alekuriren innan valet. I 
intervjun innan sommaren 
med Centerpartiets första-

namn sattes rubriken ”SD är 
ett rasistiskt parti”. Vi delar 
mycket av den kritik som 
dessa partier framförde och 
valde att i en insändare efter 
valet beskriva SD:s politik 
som rasistisk. 

AD har nämnts i en 
insändare där S kritiserade 
deras förslag om försäljning 
av Alebyggen, en kritik som 
vi delade med Alebyggens 
ordförande Sune Rydén 
(KD). Däremot har AD haft 
inte mindre än tre helside-
sannonser med temat hur 
S har förstört Ale kommun 

och ” (S)läpp inte in dem 
igen”. 

Vi fi nner faktiskt be-
skrivningen av vårt agerade 
i valrörelsen något svår att 
känna igen men självklart tar 
vi till oss av kritiken och ska 
tänka noga på vilken ton vi 
använder och vilket fokus vi 
har i våra insändare!  

Björn Norberg (S)
Gruppledare

Eva Eriksson (S)
Ordförande

Förvånande bild av valrörelsen

Två månader före julafton 
vandrade 25 SPF-are från 
Rördalen till Björsjöås och 
vidare till scoutkåren Göta 
Lejons friluftsgård vid 
Trollsjön. Curt Svensson 
hade lagt upp turen. Vi ras-
tade på Björsjöås där ruiner 
efter bostäder och lagårds-
byggnader vittnar om en 
uråldrig verksamhet.

Vid Trollsjönäs berätta-
de Lennart Sjöberg om 
scoutgården. Han liksom 
Arne Boge har varit 
medlemmar i Göta Lejons 
scoutkår sedan ungdomen. 
De har lagt ned åtskilliga 
timmar på att skapa en fan-
tastisk anläggning. Lennart 
är nu stugfogde.

Denna veckas vandring 
går vid Kastellegården i 

Kungälv. Från “Nutid till 
forntid och åter till nutid”. 
Slutsamling vid Eriksdal.

Tidigare i veckan kom 

ett trettiotal pensionärer 
till Backavik och fi ck en 
intressant redogörelse om 
Trolleviks uppgång och 

fall av Birgitta Hogander. 
Hon började där redan 
1966 och var med om ned-
läggningen. På åttiotalet 
var det ju servicehus som 
gällde.

Den 4 november 
kommer Hjördis Chris-
tiansson och berättar om 
barnomsorgen i Nödinge.

Julbordet arrangeras i 
Medborgarhuset den 21 
november. Christer Pauls-
son underhåller.

Biljetter fi nns kvar till 
resan till Rostock och 
Europas största julmarknad 
26-28 november liksom 
till Julkonserten i Vara 
konserthus med Sanna 
Nielsen.

 Lennart Mattsson

Det jag själv 
har lärt mig 
genom livet är 
att skall man nå 

en bra dialog och kunna 
samarbeta så kan man 
inte först skälla ut eller 
sparka ner den tänkta 
partnern, då når man 
självklart ingen vart.

Bara för att vi 
inte alltid delar 
varandras åsik-
ter betyder inte 

de att vi måste ”iditot-
förklaras”.

Fredagsvandring från Rördalen till Björsjöås.

Höstvandring till Trollsjönäs med SPF Alebygden

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Öppen kyrka i Allhelgona 

Fredag 31 oktober kl 12-17 i Surte gravkapell och Nödinge kyrka.  
Välkommen in och sitt ner. Drick en kopp kaffe och tänd ett ljus.

Undervattensfotograf Seppo Rapinoja visar bilder från Röda havet.  
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

Minnesgudstjänst i allhelgonatid.  
Ljuständning, sång och musik. Åke  
Andreasson, Anki Grosshög och Sören 
Renulf, sång.

Gemensam gudstjänst med ljuständning,  
Per Kjellberg, Åke Andreasson, Leif Karlsson 
m fl. Arr: Bohus pingstkyrka, Nödinge  
församling,  Surte missionskyrka.

ÄLVÄNGEN. Söndag den 2 
november är det dubbelver-
nissage på Repslagarmuseet. I 
stora hallen visas utställningen 
”Ormar växer inte på träd” av 
Sandra Drew Hernvall och i 
lilla utställningshallen ”Nystan” 
av Gun Jansson.

 I Ormar växer inte på träd 
använder Sandra ovanliga och 
spännande material, bland annat 
rester av hennes egna husdjur det 
vill säga ormar. 

Sandra föddes i Michigan 
USA på 50-talet, men kärle-
ken tog henne till Sverige och 
Västerlanda, dit hon kom på 
80-talet. Både hennes pappa och 
farfar målade, så konsten har 
hon i blodet och det har även 
gått vidare, en son är arkitekt 
i Göteborg och en annan är 
tatuerare.

När hon var ung och gick i 
skolan ägnade sig Sandra mest åt 
keramik. Måla började hon göra 
efter en femårig vistelse i Belgien 
där hon gick på konstskola och 
diverse konstkurser. Hon lärde 
sig där bland annat akvarelltek-
niken. Sedan dess har hon målat. 
Men det är först under de senaste 
femton åren som hon på allvar 
ägnat sig åt sitt stora intresse. 
Hon har ställ ut på ett fl ertal 
ställen i Göteborg och i Lilla 
Edet, men även haft utställningar 
i Belgien.

Idag målar hon mest i akryl. 
I akrylen tycker hon att det är 
lättare att fantisera och hon 
kan måla med stora penseldrag. 

Men Sandra blandar gärna in 
annorlunda material som sand, 
sågspån, rispapper och ömsat 
ormskinn för att det ger så fi n 
textur och mönster i färgen.

Sandra har alltid gillat ormar 
och av en tillfällighet blev hon 
ägare till Lucy – en kungsboa. 
Det var en arbetskamrats son 
som inte längre kunde ha kvar 
Lucy. Lucy som visade sig vara 
en han, bodde med Sandra i elva 
år. För ett år sedan gick han bort.

Ormskinnet från Lucy an-
vänder hon i målningarna. Hon 
tycker ormskinnet är så fi nt och 
ger en spännande struktur. En 
boa ömsar skinn ofta så hon har 
inte haft problem med att få tag 
i material och även om Lucy 
är borta så har hon fortfarande 
material för fl era år.

Utställningen visar både för-
ställande och abstrakt konst och 
en hel del träd.  Sandra är fasci-
nerad av träd med dess varieran-
de formspråk och trädstammarna 
kan vara av just ormskinn. 
Tavlorna är vackra och spännan-
de och alla som inte har extrem 
ormfobi kan njuta av hennes 
ovanliga verk. För speciellt 
otäcka är de inte, men de ger 
tavlorna en reptil utstrålning.

Nystan i lilla utställnings-
hallen är motsatsen till Sandras 
utställning. Gun Jansson är inte 
konstutbildad utan har bara 
glädjen till handarbetet. Vad kan 
man inte göra av ett nystan är 
hennes måtto.

Gun Jansson representerar 
det som tusentals 
kvinnor har ägnat sig 
genom hundratals 
år – handarbete, dels 
av tvång men även 
glädjen att kunna 
skapa med sina egna 
händer. Från början 
var det en nödvän-
dighet att kunna 
väva, sticka, sy famil-

jens kläder, lakan, täcken. Men 
ofta gjorde kvinnorna de nödvän-
diga plaggen och hemtextilerna 
vackra med utsmyckningar bara 
för glädjen i skapandet.

Gun själv har handarbetat så 
länge hon själv kan minnas. Även 
hon fi ck lära det av sin mamma. 
Redan innan hon började skolan 
kunde hon alla grunder. Hon har 
stickat, virkat och sytt och vävt. 
Innan barnen kom sydde hon 
nästan alla sina egna kläder, som 
sedan blev kläder till barnen, 
vänner och bekanta.  Hon har 
aldrig helt försörjt sig på sitt 
handarbete men det har gett en 
del extrainkomster. Gun har haft 
en del privata kunder och under 
större delen av 70- och 80 tal 
stickade och virkade hon upp 

modeller åt företag i Göteborg. 
Modellerna ställdes sedan ut i 
små handarbetsaffärer för att 
inspirera andra kvinnor.

Förutom att tillverka det nyt-
tiga far ofta Gun  ut i fantasin och 
virkar och stickar små onödiga 
saker som kalorisnåla läckra bak-
elser eller varför inte ett luciatåg? 
När barnen var små virkade hon 
en helt eldsäker luciakrona. Nya 
tekniker och idéer anammar hon 
snabbt och utvecklar vidare.

Detta är Guns första utställ-
ning och hon kommer att visa 
en del äldre privata föremål men 
också mycket nytillverkat. Hon 
hoppas med denna utställning in-
spirera andra och visa det lekfulla 
och glädjen i skapandet . Ja, vad 
kan man inte göra av ett nystan?

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet

Söndagen den 2 november är det dubbelvernissage på Repslagarmuseet 
i Älvängen. ”Ormar växer inte på träd” av Sandra Drew Hernvall invigs…

…liksom ”Nystan” av Gun Jansson.
www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka och kapell är öppna 
torsdag till lördag 10.00–19.00.
Välkommen in i kyrkan för att tända 
ljus, dricka kaffe, samtala eller bara 
värma dig.
Kapellet är öppet för stilla andakt.

Gudstjänster
Musikandakter
Starkärrs kyrka
1 november 16.00
Kilanda kyrka
1 november 18.00

Minnes- och musikgudstjänst
Starkärrs kyrka
2 november 16.00

ÖPPET HUS I 
ALLHELGONA

Mats Sandberg
Begravningar

”Måste en vacker 
begravning vara dyr?”
Vi gör alltid varje begravning till ett värdigt och vackert minne 
med de förutsättningar som fi nns. Välkommen till oss med frågor 
eller om du vill planera ditt eget Livsarkiv eller testamente.

Skånegatan 17 | Göteborg | www.gillisedman.se

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALLA HELGONS DAG

Alla helgons dag 1 november
Kl 10.00 S:t Peder Mässa – Mika Auvinen

Kl 12.00 Hålanda Gudstjänst Mika 
Auvinen, Felicia Dahlbäck – fiol

Söndagen efter Alla  
helgons dag 2 november

Kl 16.00 Ale-Skövde Minnesgudstjänst 
Ida Olenius, Lödöse kyrkokör,  

Marie Lindqvist - flöjt
Kl 18.00 Skepplanda Minnesgudstjänst 

Ida Olenius, Skepplanda Kyrkokör,  
Mats Lindberg - cello

Vi håller våra kyrkor öppna fredagen  
den 31 oktober. Det är kaffeservering, 

plats för bön och stillhet.

S:t Peder, Ale-Skövde 
och Tunge kyrkor

Kl 12-17
Skepplanda och 
Hålanda kyrkor

Kl 11-14 Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder
Onsdag 12 nov
klockan 19.00

Plats Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Lennart Dahl
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE 
tisdagen den 4 nov kl 19.00  

i Surte församlingshem.



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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

Kent Gustafsson. I Hålanda 
kyrka hölls tisdagen 21 oktober 
begravningsgudstjänst för Kent 
Gustafsson, Lödöse . Officiant 
var komminister Mika Auvinen.

Kerstin Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 23 
oktober begravningsgudstjänst 
för Kerstin Andersson, Nol. 
Officiant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Daniel Firth. I Nödinge kyrka 
hölls torsdagen 23 oktober 
begravningsgudstjänst för 
Daniel Firth, Nödinge. Offici-
ant var Gunnar Kampe.

Ulla Blomqvist. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 24 okto-
ber begravningsakt för Ulla 
Blomqvist, Nol. Officiant var 
Johan Ekstedt.

DÖDSFALL

Anna-Britta Andersson, Nol 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar Gun-Britt samt 
släkt och många vänner som 
närmast sörjande.

Urban Kullander, Surte har 
avlidit. Född 1939 och efter-
lämnar makan Annette samt 
söner med familjer som när-
mast sörjande.

Gunn Karlsson, Nödinge har 
avlidit. Född 1925 och efter-
lämnar söner med familjer som 
närmast sörjande.

Marie Pehrsson, Relsbo har 
avlidit. Född 1957 och efter-
lämnar maken Mats, barn med 
familjer samt syster med familj 
som närmast sörjande.

TACK

För alla bevis på varmt
deltagande vid min käre

Jan Karlssons
bortgång, för vackra

blommor och gåvor till
Cancerfonden vill jag 
till alla framföra ett 

varmt tack.

ULLA-BRITT

DÖDA

Min älskade Make
Vår käre Pappa 

Svärfar, Morfar, Farfar
och Gammelfarfar

Stig Berntsson
* 23 april 1937

har i dag somnat in i sitt
hem. Sörjd och saknad
av oss, syskon, övrig

släkt och vänner.

Bohus 20 oktober 2014

ANN-MARIE
THOMAS och TINTIN

HELENE och LASSE

LARS och ANETTE 

Barnbarnen

med familjer

Ditt hjärta som klappat

så varmt för de Dina 

ögon som vakat och

strålat så ömt

Har stannat och

slocknat

till sorg för oss alla

Men vad Du oss gjort

skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 

14 november kl. 11.00 
i Surte kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i Församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Begravningstjänst 
tel. 0303-144 77 senast
tisdagen 11 november.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tors 30/10 Nols kyrka kl 18.30 
Veckomässa, Nordblom. 
Lördag 1/11 Älvängens kyrka 
kl 11 Mässa, Andersson. Starr-
kärrs kyrka kl 16 Musikandakt, 
Damkören Vox feminale. 
Kilanda kyrka kl 18 Musikan-
dakt, Damkören Vox feminale. 
Sön 2/11 Starrkärrs kyrka kl 16 
Minnes-och-musikgudstjänst, 
Kammarkören VocAle, Holm-
gren Martinsson, Nilsson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön  2/11 kl 18 
Minnesgudstjänst Ida Ole-
nius, Skepplanda Kyrkokör, 
Mats Lindberg - cello, lör 
8/11 kl 9 Frukostcafé för 
kvinnor. Hålanda lör 1/11 kl 
12 Gudstjänst Mika Auvinen, 
Felicia Dahlbäck - fiol, ons 
kl 10 Gemenskapsträff. S:t 
Peder lörd 1/11 kl 10 Mässa 
Mika Auvinen, tors 6/11 kl 12 
Sopplunch. Ale-Skövde sön 
2/11 kl 16 Minnesgudstjänst 
Ida Olenius, Lödöse kyrkokör, 
Marie Lindqvist - flöjt. Tunge 
se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 28/10 kl 8.30-9.30 Bön. 
Ons 29/10 kl 10-12.30 Smyrna-
Caféet, kl 18-19 Bön, kl 19.30 
Smyrnakören övar. Tors 30/10 
kl 15 RPG Smyrna, kl 18.15 
Hobby. Fred 31/10 kl 18.30 
Greenhouse. Sönd 2/11 kl 
10.30 Bön inför gudstjänsten,
kl 11 Gudstjänst, Elias Berg 
predikar, nattvard, Smyrnakö-

ren, kyrkkaffe, äventyret. Mån 
3/11 10 RPG Stavgång. Tis 4 
nov kl 8.30-9.30 Bön, 14 Bibel-
samtalsgruppen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 29/10 kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Lör 1/11 kl 
11 GUDSTJÄNST - ALLA 
HELGONS DAG firar vi 
tillsammans med Equme-
niakyrkan i Älvängen. Lars 
Gunther predikar. Lör 1/11  
ÄNGLAFEST med ÄNG-
LABUS- Höstlovstonår. Mer 
information av ledarna. Över-
nattning för alla som vill. Sön 
kl 11 GUDSTJÄNST Firar 
vi i Guntorp tillsammans med 
Equmeniakyrkan, Älvängen. 
Leif Jöngren predikar. Ons 
5/11 kl 18.30 Tonår - Äventy-
rarScout.

Nödinge Församling
Alla helgons dag, lör 1/11 
kl 17 i Surte kyrka: Minnes-
gudstjänst i allhelgonatid, Åke 
Andreasson, Anki Grosshög. 
Ljuständning, musik och Sören 
Renulf, sång. Sön 2/11 kl 11 i 
Surte kyrka: Gemensam guds-
tjänst med ljuständning, Per 
Kjellberg, Åke Andreasson, 
Leif Karlsson m.fl. Arr: Bohus 
pingstkyrka, Nödinge försam-
ling, Surte missionskyrka. Kl 
17 i Nödinge kyrka: Söndags-
mässa, Åke Andreasson. 

Equmeniakyrkan Älvängen
Tors 30 okt kl 15 RPG i 
Smyrnaky: Musikalisk efter-
middag med Rodolfo Scimé, 

Kerstin och Arne Ljungsfors 
Servering, kl 19.30  Körövning. 
Lör 1/11 kl 11 Gudstjänst, 
ljuständning för de under året 
bortgångna gemensam med 
Guntorps miss. församling 
Lars Gunther, Leif Jöngren 
kören Servering. Sön 2/11 kl 
11 Gemensam gudstjänst i 
Gunntorps Missionskyrka Leif 
Jöngren, Lars Gunther m fl. 
kl 18 Bön och lovsång kl 19 
tonårscafé. Mån 3/11 kl 18.30 
Upptäckarscout. Tis 4/11 kl 10 
Tisdagsbön.

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
Fuxerna-Åsbräcka församling
Lör 1/11 kl 10 Högmässa, Bo 
Westergaard. Sön 2/11 kl 10 
Rekviemmässa, Kristensson
Tis  kl 9 Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 5/11 kl 18.30          
Mässa, Nordblom. Åsbräcka 
kyrka Sön 9/11 kl 18 Mässa, 
Kristensson.

Surte missionsförsamling 
Ons 29/10 kl 15 Onsdagsträff: 
Sång och musik med Degerbo 
duo. Ons 29/10 18.30. Tonår. 
Ons 29/10 kl 21.00. Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Tors 30/10 kl 18.30. Pysselkväll 
inför vår Höstmarknad. Lör 
1/11 kl 11.00 Gudstjänst, Alla 
helgons dag, Per Kjellberg, 
Nattvard.
Sönd 2/11 kl 11.00 Gemensam 
gudstjänst i Surte kyrka.
Månd 3/11 kl 19.00 Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tisd 4/11 kl 10.00 
Barnrytmik för barn 1-1,5 år 
med deras föräldrar, sopplunch 
för 20:- efter babyrytmiken.
Tis 4/11 kl 10.45 Babyryt-
mik för barn 4 mån-1 år med 
deras föräldrar, sopplunch 
för 20:- efteråt. Ons 5/11 
kl 18.30 Tonår. Ons 5/11 kl 
21.00 Innebandy i Surteskolan, 
Välkommen! Planera in vår 
Höstmarknad lördag 15/11 i 
din kalender! Lotterier, second 
hand m.m. Programmet kan 
komma att ändras, men på 
www.surtemissionskyrka.se
hittar du alltid ett aktuellt pro-
gram. 

Bohus pingstkyrka
Ons 22/10 kl 19 Ekum bön i 
Bohus. Sön 26/10 kl 11 Lars 
Rehnlund.
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes från 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

Gustaviansk kristallkrona.
Lyxkrona med ljusarmar + el- 
Handslipad kristall. Gediget 
hantverk, vacker för vardags-
rum eller matsal m.m. Nypris 
18.500:- Nu fyndpris 5.800:- 
prutat och klart! 
Tel 0702-76 01 79.

4 st vinterhjul, dubbade 
205/55 R 16 9 T. Volvo nav-
kapslar.400:-
Tel. 0520-66 83 22

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

Dygnet-runt-matte ledig till 
max 3 hundar, har en nu.Bor i 
hemmiljö med soff och säng-
mys, goa promenader, har 30 
års erfarenhet. Din hund mår 
bra hos mig. Även semester 
och helger. Bor i Slittorp, 
nära att lämna och hämta. 
Välkomna tel: 22 98 69, 
mob: 0766-23 97 93 
smsa gärna om jag inte svarar. 
/Catharina.

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDA

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. 
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

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

Företag! Vi erbjuder flexibel 
bemanningslösning vid 
behov. Kungälv och Ale 
kommun. Ålder eller avtals-
pensionärer med olika 
kompetenser som vill 
och kan arbeta. 
veteranpoolen.se 
tel. 0303-587 20

Överför dina gamla filmer 
till DVD. Har du gamla filmer 
Super8 och Dubbel8 eller 
videofilmer/band VHS, S-VHS, 
VHS-C, Hi-8, Video 8 eller 
miniDV så överför vi dessa 
till DVD för riktigt bra priser. 
Överföring av videoband 
kostar endast 75kr/st inkl. 
DVD-skiva och fodral.
www.bkmedia.se 
Tel 0706-74 16 69

Se på ditt hem med nya ögon
Feng shui ger glädje och 
inspiration. Kontakta 
Monica Nylén, auktoriserad 
feng shui-konsult, för en 
konsultation eller föreläsning 
om hur du med enkla medel 
kan skapa harmoni och 
balans i ditt hem. 
www. maximafengshui.se
Tel: 0705-40 60 01

Hundpensionat i Bohus. Glöm 
inte att boka in semester i 
hemma miljö för er hund. 
Ring Stina på 0709-562656, 
www.doggiedog.se

Hipp hipp hurra!
Nu fyller vårt hjärtebarn

Svea Hansson
1 år 30/10 2014

Grattiskramar 
Mormor & Staffan
Mamma & Pappa

Mostrarna Petra, Erika
och Emma med familj

GRATTIS

Grattis!
”Mattamo” som fyller 

ett halvt sekel 31 oktober 
och som bjuder in till 
ÖPPET HUS denna dag

från klockan 14.00
Helsingborgsgänget

Grattis på födelsedagen 
bästaste Emilia!!

Pussar och kramar farmor, 
farfar, Ninna och Helen

Den 30 oktober 
fyller Irene 70 år och 

samma dag firar makarna 
Irene och Rune Börjesson 

Guldbröllop! 
Grattis önskar barnen 

med familjer

ÖVRIGT

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!

Till Johanssons restaurang 
i Älvängen för ett väldigt 
oprofessionellt och otrevligt 
sätt att bemöta era gäster 
en fredagskväll. Ta reda 

VECKANS RIS

En hel bukett med rosor till 
eleverna på Nolskolan som 
tog tillvara på mina värde-
handlingar som jag blivit 
bestulen på i mitt hem 
på söndagskvällen. Rosor 
också till personalen som 
kontaktade mig så att jag 
kunde återfå mina saker.
Jag vill också ta tillfället i 
akt att dela ut en ros till de 
poliser som besökte mig i 
samband med inbrottet.

Kerstin Grund
Skepplanda

VECKANS ROS

Till Furulundsgänget för de 
fina blommorna med mera.
Det uppskattades väldigt 
mycket!

Styrelsen Ahlafors IF

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

Hurra hurra!
Den 31/10 Martin ska fylla, 

trot om ni vill men så är 
det. Hoppas han slipper nån 

mer operation, utan kan 
börja jobba.

Hälsningar Frasse 
och mamma

Den 16 sept 2014 
blev Hugo stolt storebror 
till Theo. Välkommen till 

familjen Theo! 
Kramar dina föräldrar 

Helen och Karl Birgander.
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på först vad gästen vill ha 
innan ni ger uppmaningar 
och dömer en så man inte 
känner sig välkommen. 

En fd. gäst



Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. 
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes från 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

Gustaviansk kristallkrona.
Lyxkrona med ljusarmar + el- 
Handslipad kristall. Gediget 
hantverk, vacker för vardags-
rum eller matsal m.m. Nypris 
18.500:- Nu fyndpris 5.800:- 
prutat och klart! 
Tel 0702-76 01 79.

4 st vinterhjul, dubbade 
205/55 R 16 9 T. Volvo nav-
kapslar.400:-
Tel. 0520-66 83 22

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

Dygnet-runt-matte ledig till 
max 3 hundar, har en nu.Bor i 
hemmiljö med soff och säng-
mys, goa promenader, har 30 
års erfarenhet. Din hund mår 
bra hos mig. Även semester 
och helger. Bor i Slittorp, 
nära att lämna och hämta. 
Välkomna tel: 22 98 69, 
mob: 0766-23 97 93 
smsa gärna om jag inte svarar. 
/Catharina.

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDA

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. 
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

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

Företag! Vi erbjuder flexibel 
bemanningslösning vid 
behov. Kungälv och Ale 
kommun. Ålder eller avtals-
pensionärer med olika 
kompetenser som vill 
och kan arbeta. 
veteranpoolen.se 
tel. 0303-587 20

Överför dina gamla filmer 
till DVD. Har du gamla filmer 
Super8 och Dubbel8 eller 
videofilmer/band VHS, S-VHS, 
VHS-C, Hi-8, Video 8 eller 
miniDV så överför vi dessa 
till DVD för riktigt bra priser. 
Överföring av videoband 
kostar endast 75kr/st inkl. 
DVD-skiva och fodral.
www.bkmedia.se 
Tel 0706-74 16 69

Se på ditt hem med nya ögon
Feng shui ger glädje och 
inspiration. Kontakta 
Monica Nylén, auktoriserad 
feng shui-konsult, för en 
konsultation eller föreläsning 
om hur du med enkla medel 
kan skapa harmoni och 
balans i ditt hem. 
www. maximafengshui.se
Tel: 0705-40 60 01

Hundpensionat i Bohus. Glöm 
inte att boka in semester i 
hemma miljö för er hund. 
Ring Stina på 0709-562656, 
www.doggiedog.se

Hipp hipp hurra!
Nu fyller vårt hjärtebarn

Svea Hansson
1 år 30/10 2014

Grattiskramar 
Mormor & Staffan
Mamma & Pappa

Mostrarna Petra, Erika
och Emma med familj

GRATTIS

Grattis!
”Mattamo” som fyller 

ett halvt sekel 31 oktober 
och som bjuder in till 
ÖPPET HUS denna dag

från klockan 14.00
Helsingborgsgänget

Grattis på födelsedagen 
bästaste Emilia!!

Pussar och kramar farmor, 
farfar, Ninna och Helen

Den 30 oktober 
fyller Irene 70 år och 

samma dag firar makarna 
Irene och Rune Börjesson 

Guldbröllop! 
Grattis önskar barnen 

med familjer

ÖVRIGT

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!

Till Johanssons restaurang 
i Älvängen för ett väldigt 
oprofessionellt och otrevligt 
sätt att bemöta era gäster 
en fredagskväll. Ta reda 

VECKANS RIS

En hel bukett med rosor till 
eleverna på Nolskolan som 
tog tillvara på mina värde-
handlingar som jag blivit 
bestulen på i mitt hem 
på söndagskvällen. Rosor 
också till personalen som 
kontaktade mig så att jag 
kunde återfå mina saker.
Jag vill också ta tillfället i 
akt att dela ut en ros till de 
poliser som besökte mig i 
samband med inbrottet.

Kerstin Grund
Skepplanda

VECKANS ROS

Till Furulundsgänget för de 
fina blommorna med mera.
Det uppskattades väldigt 
mycket!

Styrelsen Ahlafors IF

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

Hurra hurra!
Den 31/10 Martin ska fylla, 

trot om ni vill men så är 
det. Hoppas han slipper nån 

mer operation, utan kan 
börja jobba.

Hälsningar Frasse 
och mamma

Den 16 sept 2014 
blev Hugo stolt storebror 
till Theo. Välkommen till 

familjen Theo! 
Kramar dina föräldrar 

Helen och Karl Birgander.

VECKA 44         NUMMER 40|30 ÖVRIGA ANNONSER

på först vad gästen vill ha 
innan ni ger uppmaningar 
och dömer en så man inte 
känner sig välkommen. 

En fd. gäst
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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
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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 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

Ord. pris 399kr


