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Höstlov på
Repslagarmuseet

Mattias Johansson, Emil Frii och Oscar Frii jublar med lagkamraterna efter att Skepplanda BTK vunnit den avgörande kval-
matchen mot Torestorp-Älekulla med 2-0 och därmed kvalifi cerat sig för division fyra nästa år. Grattis SBTK!
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- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
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 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

varje dag!
Matglädje

En riktig mataffär
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Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale
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Buller- och vibrations-
nivåerna skulle sänkas 
i samband med Ba-

naVäg i Väst. Det jättelika 
infrastrukturprojektet skulle 
skapa förutsättningar för en 
nödvändig tillväxt med nya 
attraktiva bostäder i nära 
anslutning till kollektivtra-
fi ken. Samhällets klimat-
anpassning ställer krav på 
planerarna att framtidens 
bostäder ska ligga längs kol-
lektivtrafi kstråken. Ett helt 
nytt stråk med pendeltåg 
från Göteborg till Älvängen 
blev verklighet i december 
2012. Nu stod Götaälvdalen 
redo att hjälpa Göteborgs-
regionen med tillväxten. 
Det var här GR skulle växa, 
men något har gått snett – 
mycket snett.

När detaljplaner för nya 
bostäder i centrala Älväng-
en ska antas stoppas de av 
Länsstyrelsen. Myndigheten 
som har till uppgift att be-
vaka att ny bebyggelse som 
planeras blir lämplig med 
hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet anser att bul-
lernivån är för hög. Därmed 
hotas hela grundidén med 
en utbyggd central bostads-
bebyggelse från Surte i 
söder till Älvängen i norr.

Det är en käftsmäll som 
heter duga. Göteborgsre-
gionens tillväxt begränsas 
och Ale kommuns expansion 
begränsas kraftigt. Hand-
larna får inga fl er kunder 

att konkurrera om, skatte-
intäkterna lär inte växa som 
beräknat och egentligen blir 
det bara bostadsbristen som 
får en tydligare position.

Frågan är av en helt 
avgörande dignitet, varför vi 
får utgå från att alla parter 
gör sitt yttersta för att lösa 
problemet. Som alltid är 
det emellertid någon som 
måste bära ansvaret. När 
en hel region stirrar med 
förbannade ansiktsuttryck 
är jag rädd för att ingen vill 
räcka upp handen. Å andra 
sidan lär det inte behövas 
särskilt avancerad juridik för 
att hitta den skyldige. Tra-
fi kverket hade till uppgift 
att bygga en fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Ett av syftena var att höja 
trafi ksäkerheten, ett annat 
var att skapa förutsättningar 
för fl er att nyttja kollektiv-
trafi ken. Detta skulle bland 
annat ske genom ny bebyg-
gelse i Götaälvdalen. Denna 
skulle göras möjlig genom 
att buller- och vibrations-
nivåerna dämpades 
kraftfullt med den nya 
infrastrukturen. Om 
färska bullermätning-
ar nu visar att så inte 
har skett, utan att 
Länsstyrelsen med 
hänsyn till människ-
ors säkerhet stoppar 
pågående detaljplaner 
på grund av oljud 

från väg- och järnväg kan 
ansvaret bara ligga på den 
som byggt väg och järnväg. 
Trafi kverket måste syna sina 
egna kort och fundera på 
vad som har gått snett.

För Ale kommuns del 
gäller det att inte tappa tron 
– och framför allt inte farten 
– i de pågående projekten. 
Bostäderna måste fram 
och bullernivån…ja, den 
måste bara lösas! Det är inte 
rimligt att staten investerar 
15 miljarder kronor i ny in-
frastruktur för att underlätta 
tillväxten i Göteborgsregio-
nen och sedan låta en annan 
statlig myndighet sätta 
stopp. Det är dags för Ale 
kommuns företrädare att 
bullra på alla nivåer.

Dags att bullra!

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

VECKA 45         NUMMER 41|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

bjuder på musikaliska  
ljusglimtar i höstmörkret

Höstkonsert

Lördag 15 november kl 18:00
Smyrnakyrkan, Älvängen
Fri entré
Konserten stöds av ABF

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

150KR
VI UTFÖR BYTE AV BROMSKLOSSAR
FRAMAXEL       400 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  
för både material och arbete.

BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

PRO ALE NORRA

Kvartals/Höstmöte
Onsdag 12 nov, kl 15.00 
i Medborgarhuset, Ledet 

Mötesförhandlingar med 2015 års  
budget och verksamhetsplan

Kaffe och smörgås

Underhållning av Thorsten och Kent

Lotteri

Varmt välkomna!

PRO Ale Norra

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala
eller tryckta 
medier?
Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?
Hemsida eller
kundtidning?
Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

BOHUS SCOUTKÅR 
FIRAR 50 ÅR 

med öppet hus i scoutgården
22 november kl 11-15

Välkomna!

Vi som vill träffas efter kl 18 anmäler 
oss till: styrelsen@bohus-scout.se

eller till Göran på tel 0708-19 15 97 
senast 16 november

Vi rättar...
I annonsen för Smartpho-
neexperten.se angavs fel 
telefonnummer. 
Rätt är: 0730-810 779
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ÄLVÄNGEN. I fyra och 
ett halvt år har Alebyg-
gen planerat för nya 
centrala lägenheter på 
Änggatan i Älvängen.

Hela projektet hotas 
nu av de förhöjda bul-
lernivåerna.

– Det måste bara 
lösas. Hela grundidén 
med framtidens boende 
är att kunna bo kollek-
tivtrafi knära. Om vi 
inte får bygga centralt i 
våra stationssamhällen 
är miljardsatsningen på 
pendeltåget bortkastat, 
säger Lars-Ove Hellman, 
Alebyggens vd. 

Projekteringen av de 70 nya 
hyresrätterna på Änggatan 
i Älvängen fortskrider än 
så länge. Länsstyrelsen har 
förvisso i granskningsskedet 
påpekat att det fi nns oaccep-
tabla buller- och vibrations-
störningar, vilket kan inne-
bära att detaljplanen inte 
släpps fram.

– Jag har bara fått det 

återberättat för mig, men 
det förvånar mig. Vi har 
utformat huset efter förut-
sättningarna och Trafi kver-
ket har dessutom satt upp 
ett bullerskydd längs hela 
sträckan där befi ntliga bo-
städer ligger och där vi nu 
planerar att bygga nytt. Om 
bullernivåerna nu är så höga 
bör man ifrågasätta varför 
inte fl er hus löstes in när 
vägen byggdes? Vi har tagit 
stor hänsyn till omständig-
heterna och har till exempel 
inga sovrum ut mot vägen, 
dessutom minimalt med 
fönster. Huset byggs som ett 
U och det kommer att fi nnas 
en så kallad tyst sida, vilket är 
ett krav i plan- och byggla-
gen. Dessutom är det tunga 
hus vi bygger som är pålade 
ner till berget. Svårt att se 
någon möjlig vibration. Det 
krävs i så fall en jordbävning, 
berättar Lars-Ove Hellman.

Källan till oljudet
Han menar att Trafi kverket 
kan komma att få problem 
om bullerfrågan synas.

– Slutsatsen kan bli att det 

är källan till oljudet som är 
det stora problemet och som 
måste åtgärdas. Det är inte 
trovärdigt att staten satsar 14 
miljarder i en ny infrastruk-
tur för att skapa förutsätt-
ningar för tillväxt och nya 
bostäder i kollektivtrafi knära 
lägen, för att i nästa skede 
sätta stopp för exploate-
ringen. Överenskommelsen 
K2020 i Göteborgsregionen 
bygger på att göra kollektiv-
trafi ken mer attraktiv, vilken 
den blir om du får bo nära. 
Just denna typ av boende är 
också det som efterfrågas på 
marknaden, säger Lars-Ove 

Hellman.
Det vore enligt honom en 

fullständig katastrof för Ale 
om byggnationen i stations-
samhällena inte släpps fram.

– Från Surte i söder till 
Älvängen i norr blir det då 
omöjligt att bygga bostäder 
centralt. Med tanke på vad 
som byggs i Göteborg, där 
bullernivåerna knappast är 
lägre, känns det helt orimligt 
att sätta stopp för oss. Det 
här måste bara lösas.

Alebyggen fortsätter att 
projektera och vill snarast 
göra en sista utställning. En 
del av synpunkterna som 

kom i samband med första 
samrådet har nu åtgärdats.                                

– Allmänhetens intresse 
av att vi kommer igång med 
Änggatan är så stort att vi 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Alebyggens projekt i centrala Älvängen kan hotas av Länsstyrel-
sens krav på buller. De har redan signalerat att de anser nivåer-
na vara för höga på flera platser i Ale.

Lars-Ove Hellman.
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Alebyggens vd Lars-Ove Hellman:
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k o m m u n 
redan har 
haft både 
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och infor-
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Trafikver-
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på klartecken. Något sådant 
lär inte komma förrän en 
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Gustavas Plats. Där är bul-
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ver andra åtgärder.
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Hur går ni vidare?
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utreda vem som bär ansvaret 
för att det blev så här. Det är 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Magnus Blom-
bergsson, stads-
arkitekt i Ale.

Problemet
måste lösas
vid källanALE. BanaVäg i Väst 
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Istället blev det tvärt-
om.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i 
Ale, anklagar Trafikverket för att ha vilselett kommunen och gör 
dem ansvariga för att den planerade byggnationen i pendelnära 
lägen riskerar gå i stöpet.          Arkivbild.

Buller stoppar bostäder i Ale

Byggnationen på Gustavas Plats i Älvängen kanske aldrig kan 
förverkligas på grund av för höga bullernivåer från järnvägen.
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Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

därför utökar vi vår verksamhet med 
två nya medarbetare, Harun och Alice.

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

Göteborgsvägen 89, 446 32 Älvängen,  
0303-74 60 51, aletandhalsa@telia.com

Vi utför all vanlig tandvård, hygienist-
behandling samt implantatbehandlingar!

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånRegionfullmäktige 

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 21 oktober 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 28 oktober 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

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

KUNGÖRELSE
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 
sammanträder på Kungälvs brandstation  
tisdagen den 11 november 2014 kl. 14.00 –17.00.

Direktionen kommer bland annat att behandla följande 
ärende:

•  Budget 2015

Handlingarna finns tillgängliga på Kungälvs brandstation 
från och med 31 oktober 2014.

VÄLKOMMEN

Ove Wiktorsson                  Mona Jarehammar  
Ordförande Sekreterare

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

Trots det saknas 
möjlighet att köpa och 
ladda kort på orten.

I samband med tors-
dagskvällens ortsut-
vecklingsmöte gjordes 
därför ett gemensamt 
uttalande till Västtrafi k 
undertecknat av presi-
diet.

Bohus med sina drygt 3 000 
invånare är den enda orten av 
motsvarande storlek i Ale som 
saknar möjlighet till konto-
laddning.

– I Älvängen exempelvis 
fi nns tre försäljningsställen. 
Då ska man också veta att 
när det gäller buss- och tåg-
trafi k så är Bohus den absolut 
kollektivtätaste och omstig-
ningstätaste punkten i hela 
kommunen, säger mötesord-
förande Lennart Dahl (C).

I sitt brev till Västtrafi k 
framför invånarna sitt absolu-
ta krav på Västtrafi k att tillse 
att Bohusborna återigen skall 
ha möjlighet att köpa och lad-
da kort.

– Det är naturligtvis oac-
ceptabelt ur kund och resan-
desynpunkt att denna service 

inte fi nns i Bohus, säger Dahl.
Lokaltidningen har tidiga-

re berättat om att ägarna till 
den nyrenoverade servicebu-
tiken i Bohus centrum gärna 
skulle tillhandahålla tjänsten. 
Det framgår också i brevet till 
Västtrafi k.

Jerker Landin informera-
de om hur organisationen för 
Bohus Räddningstjänstför-
bund är uppbyggd i Ale och 
Kungälvs kommuner.

– Vi har en heltidsstation i 

Kungälv och därtill fyra del-
tidsstationer, varav två i Ale, 
Nol och Surte. Vi servar cirka 
70 000 invånare, har en bud-
get på 60 miljoner kronor och 
är 135 anställda, berättade 
Landin som också berätta-
de om den samverkan kring 
utbildning som fi nns med 
Mimers hus.

Med anledningen av det 
häftiga skyfall som inträffade 
den 19 maj och som medförde 
att lokalvägen vid Lilla Viken 
spolades bort hade mötet bju-
dit in Peter Fahar, va-chef 
i Ale kommun, och Anders 
Jansson, verksamhetschef för 
samhällsbyggnadsavdelning-
en. Medverkade gjorde Ove 
Nordmark från konsultfö-
retaget Sweco. Kontentan 
av anförandet var att det nu 
pågår en utredning med för-
bättringsförslag som ska pre-
senteras första kvartalet 2015.

Marianne Lyckman re-
dogjorde för Kyrkans Försko-
la i Nödinge församling. Det 
fi nns en avdelning i Nödinge 
och en i Bohus.

Björn Järbur presenterade 
sig själv och vad uppdraget 
som kommunchef innebär. 
Han pratade om utvecklings-
arbetet inom skolan och am-
bitionen att få Ale att växa. 
Järbur uttryckte också att 
Nödinge och Älvängen är de 
centralorter som kommunen 
satsar på.

– Det går inte att ha ett 
centrum i varje by. Handeln 
styrs av underlaget.

Samtidigt passade mötes-
deltagarna på att än en gång 
vädra sitt missnöje över rå-
dande situation i Bohus cen-
trum där fl era affärslokaler 
gapar ödsligt tomma. Budska-
pet var att Alebyggen jobbar 
vidare med frågan.

Problemet för fotgängare 
att tag sig över på motsatt sida 
vid rondellen Jordfallsbron 

kom upp på punkten övriga 
frågor. Presidiet lovade att 
skicka ärendet vidare till Tra-
fi kverket och återkomma med 
svar på vårmötet.

Elljusspåret vid Jennylund 
kom också upp på agendan. 
Per Carlsson från Bohus 
IF Friidrott kunde själv inte 
närvara på mötet, men i en 
skrivelse som lästes upp fram-
kom att problemet med ljuset 
troligen beror på ett brott på 
ledningen efter åsknedslag. 
Personal från Ale El ska nu 
undersöka varför halva spåret 
är släckt och varför proppar-
na går ideligen. Samtidigt 
fi ck åhörarna veta att Bohus 
IF håller på att röja upp runt 
spåret, så att det ska bli ljusare 
och trevligare att röra sig runt 
och i det.

JONAS ANDERSSON 

ORTSMÖTE BOHUS

Var: Bohus servicehus.
När: Torsdag 30 oktober.
Om vad: Redogörelse om 
arbetet efter översväm-
ningen i Bohus tidigare i år, 
presentation av kommun-
chefen Björn Järbur och 
hans uppdrag.
Citatet: Lennart Dahl: ”Bo-
hus är den kollektivtätaste 
punkten i hela kommunen”.
Hur många: 70 besökare. 

Bohus är den kollektivtätaste punkten i hela Ale kommun, men servicen att kunna köpa och ladda kort saknas. Frågan diskuterades på 
torsdagens ortsutvecklingsmöte som beslutade att sända en skrivelse till Västtrafik. 

Svalt intresse 
i Älvängen
ÄLVÄNGEN. Knappt 
40 personer kom till 
Aroseniusskolan och 
ortsutvecklingsmötet i 
tisdags.

Renhållning, grann-
samverkan och rädd-
ningstjänst lockade 
inte.

– Något fel är det när 
så få kommer, säger 
mötesordförande 
Anitha Kristiansson.

Ortsutvecklingsmötet i 
Älvängen brukar vara väl-
besökta tillställningar, så 
dock ej denna gång. Ren-
hållningschef, Carina 
Åberg, hade förvisso inte 
mycket att säga om den 
förändrade sophantering-
en i Ale. När aleborna ska 
gå från säck till kärl är det 
fortfarande ingen som vet.

– Vad alla däremot pratar 
om är hur illa det ofta ser 
ut vid våra återvinnings-
platser, men det är inte 
en kommunal fråga. Det 
är Renova som ska sköta 
dessa, även om kommunen 
hjälper till, säger Anitha 
Kristiansson.

B r o t t s f ö r e b y g g a r e , 
Lotti Klug, informerade 
om grannsamverkan och 
vikten av att hålla gran-
nar informerade när man 
är bortrest en längre tid. 
Det är viktigt att sopsäck-
en sätts i och att brevlådan 
töms så inget signalerar i 
onödan. 

Anders Eriksson infor-
merade om Bohus Rädd-
ningstjänstförbund som 
tjänar 71 000 invånare och 
utför 900 räddningsinsats-
er årligen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Det är naturligt-
vis oacceptabelt 
ur kund och re-
sandesynpunkt 

att denna service inte 
fi nns i Bohus,
LENNART DAHL

– Uttalande från ortsmötet i Bohus
Kräver kontoladdning för kollektivtrafi ken
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0303-33 00 00

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

Tematräff kring 
Neuropsykiatriska diagnoser
TISDAGEN 11/11 KL 18.30–20.30 Älvängens aktivitetshus 
(Carlmarks väg 4) Vill du veta mer, ställa frågor och träffa 
andra med liknande erfarenheter?   
Tema: Bemötande och förhållningssätt.
Med kvällens tema som bas berättar verksamhetspedagog 
Jenny Lomfors om sina erfarenheter från teori och verklighet. 
Kvällens sammankomst kan också vara underlag  för hur vi 
fortsatt kan verka för information och diskussion utifrån 
uppkomna behov och intresseområden.

Målgruppen för kvällens träff  är anhöriga/närstående till  
barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
Ingen kostnad, Fika. Välkommen!
Ann-Marie Thunberg: 0303-37 12 54  
ann-marie.thunberg@ale.se
Jenny Lomfors: 0737- 7311 44, jenny.lomfors@ale.se
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och 
Anhörigföreningen Omtanken.

Barnbokens dag
LÖRDAG 15 NOVEMBER KL 11.00-14.00 Ale bibliotek, Nödinge. 

Pyssel med pysselklubben
Tipspromenad

böcker.
Spelas av Hagateatern. Passar åldrarna 6-9 år.

Sagostunder kl. 11.00 och 12.00
Gratisbiljetter till sagostunderna delas ut 15 minuter före 
start.

Villainbrotten ökar i Sverige…
Ale är inget undantag, och ett utmärkt sätt att skydda sig 
mot inbrott är att starta upp Grannsamverkan! Är ditt 
bostadsområde inte anslutet till Grannsamverkan ännu, 

säkerhetshandläggare Charlott Klug på telefon 0704-32 01 21 
eller via e-post: charlott.klug@ale.se för mer information!
 

NOV

7
FREDAG

NOV

10
MÅNDAG

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 

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.

VÄLKOMMEN TILL  
KURA SKYMNING!
kl 19.00 Ale bibliotek i Nödinge
Högläsning, boktips och fika i stearinljusens 

sken, Årets tema: Troll i Norden Arr: Föreningen  
Norden, Ale kommun.

NOV

18
TISDAG LYS UPP I 

HÖSTMÖRKRET
Seminarium om energieffektiv ljusdesign i hemmet. 
kl18.00-19.00, Läsesalen Ale bibliotek i Nödinge.
 
Ale kommuns energi- och klimatrådgivning bjuder in till 
ett spännande seminarium om belysning. Föreläsaren 
Julia Engberg, ljusdesigner på Inwhite, har bland annat 
arbetat med ljusinstallationer på ishotellet i Jukkasjärvi.
 
I våra hem kan vi laborera med ljus för att skapa olika 
stämningar och öka rumsligheten, genom att möblera 
med våra lampor runt om i rummet. I takt med att vi 
får fler lampor i våra hem är det även viktigt att välja 
rätt ljuskälla och styrning av ljuset för att minska 
klimatpåverkan och energikostnader utan att göra avkall 
på trivseln.
 
Vi bjuder på kaffe och fralla.
Anmälan görs till caroline.rundlof@ale.se senast fredag 
14/11. Begränsat med platser.

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!
Anmälan: jagkommer@ale.se

Företagsklimatet i fokus när Harald 
Treutiger kommer till Ale
TISDAGEN DEN 11 NOVEMBER arrangerar Svenskt Näringsliv 
i samverkan med kommunen näringslivenhet och de lokala 

Under lunchen kommer Svenskt näringslivs regionchef  
Elisabeth Sandberg presentera rankingen och diskutera 
möjligheter till utveckling. Kommunstyrelsens ledamöter är 

politik och näringsliv. Kom och påverka utvecklingen!
Anmäl dig på till marianne.bouvin@svensktnaringsliv.se,

När? 11 nov kl 11.30-13.00
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ALE. Nu kan alla i Ale 
kommun som bär på en 
idé vinna pengar på den 
– och dessutom få testa 
den inför en jury. 

Det kommer att bli 
som en Idoluttagning 
eller pitchning framför 
juryn likt tv-program-
met Uppfi nnarna.

 
Det är Almi Väst som vill 
locka fram idéer, som kan 
bli framtidens spännande 
företag, produkt eller tjänst. 
De idéer som blir uttagna 
kommer att presenteras för 
en jury. Det blir som en ut-
tagning till tv-programmen 
Idol eller Uppfi nnarna. Ett 
verkligt skarpt läge framför 
en jury.

Vinnaren får 15 000 kro-
nor, andrapristagaren vinner 
8 000 kronor medan tredje-
pristagaren får 5 000 kronor. 
Och tävlingen är inte bara 
öppen för företagare. Alla 
har chansen.

– Vår förhoppning är att 
hitta så många smarta idé-
er som möjligt, som kan bli 
lyckade nya produkter och 
tjänster på marknaden, säger 
Marie Olsson, innovations-
rådgivare på Almi och täv-
lingsledare.

Att få fl er som utvecklar 
produkter och tjänster i Gö-
teborgsregionen är viktigt.

– Dels är det viktigt för in-
divider att få känna att man 
utvecklar någonting. För 
regionen är det avgörande, 
säger Marie Olsson.

– Innovationer är grunden 
till att samhället utvecklas.

Spännande 
idéer kan 
vinna pengar 
av Almi

OM TÄVLINGEN

Almi behöver ha idéerna 
senast 7 november. En 
jury kommer att gå igenom 
samtliga bidrag. Därefter 
plockas de idéer ut som 
få pitcha på tävlingsdagen 
18 november i samband 
med Nyföretagardagen på 
Göteborgs Stadsbibliotek. 
Juryn utser den idé som 
anses ha bäst potential 
och förutsättningar att nå 
marknaden. Juryn tittar på 
idéns nyhetsgrad, hur den 
tillfredsställer ett behov 
på marknaden och ger 
ökad kundnytta samt dess 
kommersiella möjligheter på 
lång sikt.

Syns du inte?
Alekuriren hjälper dig!

Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller 
kundtidning?

Ring 0303-74 99 40

alekuriren.se

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

Tävling
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.

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

ÄLVÄNGEN. Enligt upp-
gifter från LO har endast 
var tredje elev etablerat 
sig på arbetsmarknaden 
ett år efter avslutat 
yrkesprogram. 

Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen visar på mot-
satsen.

– Vår bild ser helt 
annorlunda ut, säger 
rektor Malin Luukinen.

I måndags rapporterade 
riksmedia om svårigheter-
na att få jobb efter avslutat 
yrkesprogram på gymna-
siet. Enligt siffror som LO 
sammanställt har endast var 
tredje elev som fullföljer sin 
yrkesutbildning etablerat sig 
på arbetsmarknaden ett år 
efter avslutade studier. 

Den sammantagna bilden 
på riksnivå återspeglas gene-
rellt i Västra Götaland, men 
Lärlingsgymnasiet i Älväng-
en går i motsatt riktning. 
För Lärlingsgymnasiet har 
intresset bland sökande ung-
domar ökat markant de se-
naste åren. 75-80 procent av 
de elever som fullföljer ut-
bildningen får arbete direkt 

efter avslutade studier. 
Enligt rektor Malin 

Luukinen beror Lärlings-
gymnasiets framgångar till 
stor del på skolans engagera-

de personal. 
– Många yrkeslärare kom-

mer själva från branschen 
och kan genom sitt kontakt-
nät och engagemang hjälpa 

elever, både i skolan och ute 
på arbetsplatsen.

Att man valt att samarbeta 
med små och medelstora fö-
retag i det lokala närområdet 
ser skolan också som ett vin-
nande koncept. 

– Mindre företag har of-
tast mer tid för den enskilda 
eleven. Flera företag har 
dessutom svårt att rekrytera 
och därmed ett intresse av 
att knyta kontakter med 
framtidens arbetskraft, säger 
Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet i Äl-
vängen har en stark profi l, 
som har utvecklats under de 
sju år skolan funnits. Man 
betonar vikten av att upp-
muntra eleverna att våga tro 
på sig själva och på att man 
kan lyckas.

Koordinator Jan Olsson 
tycker det är fantastiskt att 
se vilken förändring elever-
na på Lärlingsgymnasiet gör 
under utbildningens gång. 
Eleverna lär sig att samver-

ka med andra, utveckla sin 
sociala kompetens och per-
sonlighet. 

– Vi hör mycket positivt 
om våra elever från arbets-
platserna. En del elever gör 
så gott intryck under sin 
praktikperiod, att arbetsplat-
sen inte vill släppa ifrån sig 
dem.

Malin Luukinen ser fl era 
fördelar med att ungdomar 
tidigt får möjlighet att bli en 
del av en arbetsplats. För-
utom att det ger en annan 
bild av vuxenvärlden, tror 
hon även att det kan öka den 
egna förståelsen och driv-
kraften för lärandet. 

– En del elever har svårt 
för ämnen som exempelvis 
svenska och matte. Ute på 
arbetsplatserna inser de själ-
va att det fi nns en använd-
barhet av att lära sig dessa 
ämnen. 

MATILDA SÄDÅS

Lärlingsgymnasiet
går mot trenden

Jan Olsson och Malin Luukinen gläds Lärlingsgymnasiets framgångar.
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FARS
DAG

SÖN-
DAG
9 NOV

NÖDINGE

Ale Torg

Vi har öppet även på Fars dag kl 11-15

ÖVERRASKA

MED NÅGOT
FAR
EXTRA!

Uppvakta 
pappa på 
Fars dag!

FINAL!

70 % 
PÅ ALL VÅRLÖK

Varmt välkomna!

ORKIDÉER
Från:

kr

Skäm bort far med en  

värmande  
present 
nu på söndag!

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

Ord pris 599:-

 
endast  

499:- 
/par

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

Dreamcast  
på köpet! 

Vid köp av Seiko Velatura, Sportura el. Premier.

C137P1

998:-
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Vår vision

Med kundupplevd 
Närhet, Trygghet och 
Enkelhet ska Ale El ha 

Sveriges nöjdaste elkunder

NÄRA
TRYGGT
ENKELT

BOHUS. En justering av 
uthyrningskostnaderna 
för kommunens lokaler, 
en nolltaxa som även 
omfattar barn upp till 6 
år samt att gårdskorts-
avgifterna helt ska tas 
bort.

Där har ni förändring-
arna som Kultur- och 
fritidsnämnden vill ge-
nomföra i ett förslag till 
kommunfullmäktige. 

I dagsläget fi nns ett fl ertal 
möjligheter för den som vill 
hyra en lokal för exempelvis 
ett idrottsevenemang i Ale 
kommun. Vad det kostar 
att hyra lokaler beror dels 
på hur gammal man är, om 
man hyr i vinstsyfte, om man 
är verksam utanför Ale men 
också vilken verksamhet man 
bedriver.

– När IFK Kungälv spela-
de elitseriematch i Ale Arena 
häromveckan fi ck de betala 
8000 kronor i lokalhyra samt 

en vaktmästaravgift för att ha 
en extra ismaskin igång, sä-
ger Klas Arvidsson.

Just vaktmästaravgiften är 
en av punkterna som ingår i 
den förändring man föreslår.

– Om en förening vill ar-
rangera en cup och där tar ut 
en avgift för lagen som deltar 
vill vi kunna ta ut en vakt-
mästaravgift eftersom det 
kostar att ha igång lokalerna, 
säger Arvidsson.

Utvidgad nolltaxa
Idag fi nns möjligheten för 
föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet i åld-
rarna 7-20 att hyra lokaler 
kostnadsfritt med den så 
kallade nolltaxan. Inför 2015 
vill man även att nolltaxan 
ska omfatta barn i åldrarna 
0-6 år.

– Vi vill att nolltaxan ska 
gälla även för barnen för 
till exempelvis boll- och lek 
verksamhet, säger Arvidsson.

 Förslaget om förändring 
omfattar även andra delar. 

Bland annat vill man även 
justera avgifterna för loka-
luthyrning.

Om en förening inom 
Ale kommun exempelvis vill 
hyra en aula kommer det 
om förslaget går igenom att 
kosta 725 kronor i timmen 
till skillnad från de 475 kro-
nor som avgiften är idag. Är 
föreningen hemmahörande 
utanför Ale kommun blir det 
dyrare.

Det är inte bara höjning-
ar som sker. Avgiften för det 
så kallade gårdskortet som 
används bland fritidsgårdar-
na försvinner. Avgiften för 
gårdskortet betalas istället av 
Vakna som gått in och spons-
rat ungdomarna med det i år, 
men med det nya förslaget är 
man tydlig med hur man vill 
göra med avgiften i framti-
den.

– Gårdskortsavgiften vill 
vi helt ta bort, säger Klas Ar-
vidsson.

VIKTOR KARLSSON

Nu ska taxorna justeras
Fritidsintendent Klas Arvidsson redogör för de nya taxorna som kommunfullmäktige inom kort 
ska ta ställning till.
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 28 oktober
Brand i Bohus
Containerbrand i Bohus. Lite 
senare kommer också ett 
larm om en personbil som 
brinner i Bohus.

En man, född 1991 och 
hemmahörande i Nödinge, är 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk och innehav.

Onsdag 29 oktober
Skadegörelse
En fönsterruta krossas till 
Bohusskolan.

Lördag 1 november
Plånboksstöld
En kvinna från Kungälv blir 
bestulen på sin plånbok när 
hon handlar på Klädkällaren. 
Brottsrubriceringen lyder 
grov stöld.

Söndag 2 november
Trafi kolycka
På Göteborgsvägen i 
Älvängen kolliderar en per-
sonbil och A-traktor. Flera 
personer tar sig själva till 
akuten på Kungälvs sjukhus. 
Personbilen har körförbud 
och är oförsäkrad. Föraren, 
en man född 1961, saknar 
körkort. 

ALAFORS. 1996 bildades 
Ahlafors Bryggerier.

Ahle Julöl har hängt 
med sedan dess.

– En brygd med stolta 
traditioner och ett öl 
som vi vet uppskattas 
av många, säger An-
dreas Jacobsson som 
framställt årets lokala 
juldryck.

Den första brygden tappades 
i onsdags samtidigt som den 
sjätte och sista brygden fär-
digställdes.

– Totalt producerar vi 
cirka 25 000 halvlitersbutel-
jer som kommer att skep-
pas ut i olika omgångar till 
Systembolagen i Nödinge, 
Kungälv, Bäckebol och Ang-
ered. Vi hoppas även att Lilla 
Edet-borna ska få tillgång till 
Ahle Julöl, säger Mats Pihl.

Vad fi nns att säga om 
Ahle Julöl anno 2014?

– Den är aningen min-
dre rökig än förra året. Vi 

har gått tillbaka mer till ur-
sprunget, förklarar Andreas 
Jacobsson.

Vad karaktäriserar Ahle 
Julöl enligt dig?

– Den är karamellig och 

maltig i smaken. Att vi har 
apelsin som ingrediens skiljer 
sig från våra andra ölsorter 

som vi framställer.
Ahle Julöl brukar falla öl-

recensenterna i smaken med 

Andreas Jacobsson provsmakar årets julöl från Ahlafors Bryggerier, som finns att köpa på Systembolaget från och med i måndags.

Ahle Julöl har anlänt Systembolaget

NOL. En ny pendel-
parkering håller på att 
anläggas i Nol.

Byggnationen pågår 
för fullt.

– Arbetet beräknas 
vara klart inom ett par 
veckor, säger projektle-
dare Christoffer Lars-
son.

I samarbete med Västtrafi k 
bygger Ale kommun en ny 
parkeringsplats för pendlar-

na. Parkeringen kommer att 
bli belägen strax söder om 
rondellen.

– Det blir 60-70 parke-
ringsplatser. Därmed tar vi 
också höjd långsiktigt, säger 
Christoffer Larsson.

– Efter stationerna Nö-
dinge och Älvängen är det 
Nol som har fl est resande. 
Det är inte bara nolborna 
som nyttjar stationen utan i 
stor utsträckning också invå-
nare från Alafors.

Behovet av fl er pendelpar-
keringar är också akut i Äl-
vängen. Upphandling är på 
gång för det projektet.

– Jag hoppas att vi ska ha 
en ny parkering klar redan 
till våren, säger Christoffer 
Larsson.

Fler pendelparkeringar
Den nya parkeringen ska 
ligga på Fabriksvägen, i an-
slutning till viadukten. Det 
innebär således att det par-
keringskaos som många upp-
lever idag undanröjs.

– I samband med att det 
projektet påbörjas byggs 
också en gång- och cykelba-
na samt väderskydd för cyk-
lar. Samtidigt som vi vet att 
många i Älvängen tar bilen 
till pendeln hoppas vi på en 
fortsatt positivt utveckling 
för den nya Madenbussen, 
säger Christoffer Larsson.

Nödinge är den pendel-
station som lockar överlägset 
fl est cyklister.

– Det har nog med typo-
grafi n att göra. Det är rela-
tivt fl ackt där huvuddelen av 
befolkningen bor. Att folk 
väljer att cykla till pendeln 
tycker vi naturligtvis är jätte-
positivt, avslutar Christoffer 
Larsson.

En ny pendelparkering håller på att färdigställas i Nol. Det innebär 60-70 nya parkeringsplatser.

Ny pendelparkering i Nol
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Välkommen!
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handelsbanken.se/alvangen

Våra öppettider
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Fredag 10.00 – 15.00

en strykande åtgång som 
följd.

– Så är det. Ahle Julöl har 
blivit en klassiker som stick-
er ut. Den har sin självklara 
plats på julbordet vilket för-
klarar att lagret brukar vara 
tömt redan vid lucia, säger 
Mats Pihl.

Det har varit ett händelse-
rikt år på Ahlafors Bryggerier 
som nu går mot sitt slut. In-
vesteringen av nya kombitan-
kar är genomförd och i bruk 
vilket innebär sortiments- 
och kapacitetsökning. 

– Nu har vi Disponent 
Fredings Starkporter som 
står på mognad, redo att le-
vereras till pubar runtom i 
Göteborg inom några veck-
or, avslöjar Mats Pihl och 
tillägger:

– På sikt hoppas vi också 
kunna släppa vår prisade por-
ter på Systembolaget. Kanske 
att det kan bli verklighet re-
dan i början av nästa år.

JONAS ANDERSSON

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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När vi räknat alla pengar 
som kommit in, och alla 
som vi uppskattat skulle 
komma in efter den 4 
oktober, blev det 140 514 
kronor. Tack alla som har 
hjälp till att nå detta fantas-
tiska resultat!

En stor del av dessa 
pengar har kommit in via 
våra insamlingsbössor. 
Bössor som någon gått runt 
med vid något evenemang 
eller som stått uppställda 
någonstans. Andra har vi 
fått in på lotterier, teater-
fika, serveringar, loppisar, 
secondhandförsäljning, 
basarer, konserter, föräld-
ramöten, företagsannonser, 
auktioner, kollekt och 
mycket annat.

Det pågår en tävling 
mellan kommunerna vem 
som ger mest per person. I 
år var det Sorsele som vann 
med otroliga 109.92 kr/
person, god tvåa blev Öck-
erö med 61.21 kr och trea 
Gnosjö med 57.23 kr. 

När vi jämför oss med 
kranskommunerna runt 
Göteborg, då ligger Ale 
bra till med 4,99 kr/person, 
Kungälv 2.36 kr, Mölndal 
3.90 kr, Partille 5.03 kr och 
Härryda 2.84 kr.

I vår grupp ”Världens 
Barn i Ale” har vi represen-
tanter från Lions, PMU, 
Svenska kyrkan och Röda 
Korset. Varje organisation 
har sina aktiviteter för att få 
in pengar men ibland hjälps 
vi åt. Vi sålde bland annat 
fika vid tre teaterföreställ-
ningar på Gymnasiet under 
våren och det inbringade 8 
000 kr.

Det finns ju många fler 
organisationer i Världens 
Barn-familjen och tillhör du 
någon av dessa så är du väl-
kommen att vara med i vår 
grupp. Det är väldigt roligt 
att jobba med personer från 
olika organisationer och jag 
tror att vi inspirerar varan-
dra. Vi har ju alla samma 
mål. Att samla in pengar 
och ge Världens Barn ett 
bättre liv och en framtid.

Nytt för i år var när Jean 
Altun utmanade tre stora 
företag EKA, Alebyggen 
och Klädkällaren och 
fick dem att gå upp för 
Alebacken och samtidigt 
skänka pengar.  Det var 
cirka 130 personer som gick 
och många fikade efteråt i 
klubbstugan. Den utma-
ningen gav 21 524 kr till 
Världens Barn. Vilket vi är 
mycket tacksamma för!

Insamlingen pågår hela 
året ut och vi hoppas att vi 
ska få in ännu mer pengar 
till Världens Barn. 

Söndagen före första 
advent, när det är som 
mörkast och tråkigast, 
kommer vi att

 ”Gå för Världens Barn”. 
Vi går i Alafors (Furustu-
gan), Nödinge (Damme-
kärr) och Bohus (Jen-
nylund).  Man går precis så 
långt/kort man vill och sen 
kan man fika i respektive 
klubbstuga. 

Återigen ett stort tack till 
er alla!

Världens Barn i Ale

140 514 kronor
till Världens Barn

NOL. Lovisa Torstensson 
vann, som ensam delta-
gande tjej, skoltävlingen 
för unga yrkesförare 
i Skövde och kvalifi-
cerade sig därmed till 
yrkes-SM i Malmö 2016. 

– Det var en kul grej. 
Jag hade verkligen inte 
förväntat mig att vinna, 
säger hon. 

Den 21 oktober ägde den 
fjärde deltävlingen för unga 
yrkesförare rum i Skövde. 
Tillsammans med 16 andra 
elever från olika gymna-
sieskolor runt om i landet 

tävlade Lovisa Torstensson, 
19, från Ale kommun. 

Eleverna fick under 
tävlingen visa prov på 
yrkesskicklighet genom 
en rad olika moment som 
lastsäkring, manövrering 
med lastbil, distributionsbil 
och truckkörning. Lovisa 
Torstensson lyckades bäst 
med de olika momenten och 
kammade hem vinsten.  

2016 kommer hon att 
delta i yrkes-SM i Mal-
mö, med chans till vidare 
avancemang till EuroSkills 
(yrkes-EM) samma år. 

Lovisa Torstensson går 
nu tredje året på transport-
programmet på Bräckegym-
nasiet i Göteborg. Dit bytte 
hon under andra gymnasie-
året från Naturbruksgymna-
siet i Dingle, eftersom hon 
ansåg att yrkesutgången var 
bättre bland yrkeschaufförer 
jämfört med naturbrukare. 

– Jag är väldigt glad att 
jag tog beslutet att byta sko-
la, säger Lovisa Torstensson.

Intresset för att arbeta 
som yrkeschaufför har ökat 
bland unga tjejer de senaste 
åren. Det är fortfarande en 
bransch som domineras av 
killar, men antalet tjejer på 

transportprogrammen runt 
om i landet ökar. I Lovisa 
Torstenssons klass är idag en 
fjärdedel tjejer. 

Att allt fler satsar på en 
utbildning inom yrket tror 
Lovisa Torstensson beror på 
att arbetet idag inte kräver 
samma fysiska förutsättning-
ar som tidigare. 

– Idag görs fler arbets-
uppgifter med hjälp av ex-
empelvis truckar och kranar. 
Dessutom har lastbilarna 
utvecklats. 

Tjejer efterfrågas även 
i större utsträckning på 
arbetsmarknaden. Något 
som Lovisa Torstensson tror 
beror på att tjejer är mer 
försiktiga i sitt arbetsutfö-
rande jämfört med killar. 
Hon menar att många killar 
har en hel del att lära av 
tjejer när det kommer till 
noggrannhet i utförandet av 
olika arbetsuppgifter.

– Jag är mycket noggrann 
av mig och frågar hellre en 
gång för mycket för att se 
till så att det blir rätt från 
början. Killar kör på mer 
och då är det lättare att det 
blir fel. 

SM i Malmö känns i 
nuläget ganska avlägset. 

Trots detta har Lovisa Tor-
stensson tänkt en del på den 
kommande tävlingen. Hon 
hoppas kunna få in en annan 
körvana innan det är dags 
för SM-tävlingen.  

– Jag har även pratat med 

mina lärare som lovat att 
jag får komma och träna på 
skolan inför tävlingen, även 
om jag då redan har slutat 
gymnasiet. 

MATILDA SÄDÅS
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Lovisa Torstensson har kvalificerat sig vidare till yrkes-SM i 
Malmö 2016. 

Lovisa Torstensson klar för yrkes-SM

 ÄLVÄNGEN. Minime-
ringsmästarna utmanar 
fem hushåll i lika många 
kommuner att minimera 
sina avfallsmängder.

Ale har antagit ut-
maningen och söker nu 
deltagare som vill vara 
med.

– Utvärderingen av 
projektet blir en mått-
stock för kommunens 
fortsatta arbete med att 
minimera mängden av-
fall, säger renhållnings-
chef Carina Åberg.

A2020 är namnet på den av-
fallsplan som finns för Göte-

borgsregionen. Den antogs 
av Ale kommun i januari i år. 

– Nu pågår arbetet med 
att ta fram en kommun-
specifik bilaga, en lokal av-
fallsplan. I den ska det ingå 
lokala mål och aktiviteter, 
förklarar Carina Åberg.

I A2020 föddes idén till 
Minimeringsmästarna. Syf-
tet är att fem familjer i res-
pektive kommun genom 
vägledning och utbildning 
under 2015 ska minimera 
sitt avfall.

– Bland annat kommer vi 
att ordna med föreläsningar 
för att på så sätt öka kunska-
pen hos deltagarna, säger 
Carina Åberg.

Förhoppningen är att få 
en spridning på deltagarna, 
alltifrån ensamhushåll till 
flerfamiljshus.

– Allt från studenter till 

pensionärer skulle man kun-
na säga. Det enda vi önskar 
av deltagarna är att de ska ha 
ett genuint intresse för ut-
maningen som väntar dem. 
Eventuell utrustning till-
handahåller vi. Någon form 
av uppskattning är också att 
vänta för deltagarna när pro-
jektet är till ända, säger Ca-
rina Åberg.

Ansökningstiden går ut 
sista november och Minime-
ringsmästarna startar upp i 
januari 2015.

– Information finns på 
kommunens hemsida och 
de som är intresserade av att 
delta i projektet är välkomna 
att mejla mig, säger Carina 
Åberg.

Att avfallsminimera är det 
översta steget i EU:s avfall-
strappa. Att se till att avfall 
inte skapas är det första vi 
kan göra att minska vårt av-
fall.

– Minskade avfallsmäng-
der ger miljövinster i form av 
lägre energibehov, effektiva-

re resurshantering och min-
dre utsläpp av växthusgaser, 
avslutar Carina Åberg.

FOTNOT. Bakom projektet Minime-
ringsmästarna står Borås Energi och 
Miljö, Ale kommun, Framtiden, Göte-
borg stad, Härryda kommun, Lerum 
kommun, Tjörn kommun och Öckerö 
kommun. Arbetet koordineras av Gö-
teborgsregionens kommunalförbund, 
GR med stöd från Västra Götalands-
regionen.

JONAS ANDERSSON

– Initiativ för att minska avfallsmängden

Söker deltagare till
Minimeringsmästarna

AVFALLSTRAPPAN

1. Förhindra att avfall 
skapas, så kallad avfallsmi-
nimering.
2. Återanvänd material.
3. Återvinn material.
4. Utvinn energi genom 
förbränning.
5. Deponera, det vill säga 
lägg på soptipp.
Trappan visar en hierarki 
för i vilken ordning olika 
metoder för att behandla 
avfall bör användas. Den 
grundar sig på EU-direktiv 
och är en metod för att 
uppnå EU:s miljömål.

LOVISA TORSTENSSON

Ålder: 19 år
Bor: I Nol tillsammans med 
sin pojkvän.
Gör: Studerar tredje året på 
Bräckegymnasiets trans-
portprogram i Göteborg.
Intressen: Djur. Har själv 
två hundar, en katt och flera 
höns. Rider på fritiden.
Yrkesdröm: Att köra anlägg-
ningstransport.
Aktuell: Kvalificerat sig till 
yrkes-SM i Malmö 2016.

Deltagare söks nu till Minime-
ringsmästarna, ett projekt för 
att minska avfallet.

Renhållningschef Carina Åberg.
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Västtrafi k kommer 
tillsammans med Kungälvs 
kommun att bygga ett rese-
centrum i centrala Kungälv 
som ska stå färdigt 2018. 
Västtrafi k räknar att fl er än 
6000 resenärer kommer att 
passera om dagen.

Med ett nytt och centralt 
beläget resecentrum i Kung-
älv kopplas den regionala 
busstrafi ken ihop med den 
lokala kollektivtrafi ken.

– Satsningen på bus-
skörfält har verkligen gett 
resultat och alltfl er upptäck-

er fördelarna med att resa 
kollektivt. Ett nytt resecen-
trum i Kungälv är nödvän-
digt för att göra hela resan 
mer attraktiv, säger Andreas 
Almquist, utvecklingschef 
på Västtrafi k.

Kungälvs resecentrum 
placeras söder om Konga-
hällagatan på den östra sidan 
av E6 och byggs i två vå-
ningsplan och placeras med 
närhet till både bostäder och 
handelsplatser i Kungälv. 
Något som även påverkar 
och skapar möjligheter för 

resenärer från Ale kommun.
– När anläggningen är 

klar ska den ge service åt 
uppemot 6 000 resenärer 
om dagen och vår förhopp-
ning är att den ska bli ett 
riktigt lyft för kollektivtrafi -
ken i området, säger Stefan 
Ekman, infrachef Västtrafi k.

Totalkostnaden för 
projektet beräknas till 41 
miljoner kronor. Byggstart 
sker hösten 2016 under 
förutsättning att beslutet 
godkänns i regionstyrelsen.

Nytt resecentrum i Kungälv

Nu har du chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo. Dessutom 
slipper du vänta på din nya bil. Den står här och väntar på dig. 
Nedan ser du ett urval av vårt lager, se fler bilar på: stendahlsbil.se

S60 T3  – 2015 Your Momentum, VOC Bensinpkt
Savile Grå Metallic
Ord. 283.900:-  Rabatt 24.000:- Nu 259.900:- 

V40 T2 – 2015  Your Momentum, Teknik Sensus 7”
Osium Grå Metallic 
Ord. 238.900:-  Rabatt 19.000:- Nu 219.900:- 

V40 T3 – 2015  Your Momentum II, Teknikpkt HP CD 7”
Ice vit
Ord. 236.800:-  Rabatt 16.900:- Nu 219.900:- 

V60 T3 – 2015 Your Momentum, VOC Bensinpkt
Caspian Blå Metallic
Ord. 297.900:-  Rabatt 23.900:- Nu 274.000:- 

V60 T4 – 2014 Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Passion röd
Ord. 299.900:-  Rabatt 25.400:- Nu 274.500:- 

V60 T4 – 2014 Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Savile Grå Metallic
Ord. 308.000:-  Rabatt 28.100:- Nu 279.900:-

V70 T4 – 2015  Your Kinetic, Tidurpkt Bensin
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

Gäller ej godis och erbjudanden från zizzi

20%
I HELA BUTIKEN

STORA HÖGA 
0303-777529
MÅN-FRE 10-18
LÖR 10-15 | SÖN 11-15

TORSDAG 6/11
DET LIGGER 

I LUFTEN
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Ö
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LINK

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Klarar temperaturer ner till -25°C

• Tystgående

• NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60 • N-Center AB 031-742 35 60

Rörpac AB 031-44 10 30 • Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 • Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

ÄLVÄNGEN Lorensson VVS Teknik AB 0768-33 74 01
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När vi räknat alla pengar 
som kommit in, och alla 
som vi uppskattat skulle 
komma in efter den 4 
oktober, blev det 140 514 
kronor. Tack alla som har 
hjälp till att nå detta fantas-
tiska resultat!

En stor del av dessa 
pengar har kommit in via 
våra insamlingsbössor. 
Bössor som någon gått runt 
med vid något evenemang 
eller som stått uppställda 
någonstans. Andra har vi 
fått in på lotterier, teater-
fika, serveringar, loppisar, 
secondhandförsäljning, 
basarer, konserter, föräld-
ramöten, företagsannonser, 
auktioner, kollekt och 
mycket annat.

Det pågår en tävling 
mellan kommunerna vem 
som ger mest per person. I 
år var det Sorsele som vann 
med otroliga 109.92 kr/
person, god tvåa blev Öck-
erö med 61.21 kr och trea 
Gnosjö med 57.23 kr. 

När vi jämför oss med 
kranskommunerna runt 
Göteborg, då ligger Ale 
bra till med 4,99 kr/person, 
Kungälv 2.36 kr, Mölndal 
3.90 kr, Partille 5.03 kr och 
Härryda 2.84 kr.

I vår grupp ”Världens 
Barn i Ale” har vi represen-
tanter från Lions, PMU, 
Svenska kyrkan och Röda 
Korset. Varje organisation 
har sina aktiviteter för att få 
in pengar men ibland hjälps 
vi åt. Vi sålde bland annat 
fika vid tre teaterföreställ-
ningar på Gymnasiet under 
våren och det inbringade 8 
000 kr.

Det finns ju många fler 
organisationer i Världens 
Barn-familjen och tillhör du 
någon av dessa så är du väl-
kommen att vara med i vår 
grupp. Det är väldigt roligt 
att jobba med personer från 
olika organisationer och jag 
tror att vi inspirerar varan-
dra. Vi har ju alla samma 
mål. Att samla in pengar 
och ge Världens Barn ett 
bättre liv och en framtid.

Nytt för i år var när Jean 
Altun utmanade tre stora 
företag EKA, Alebyggen 
och Klädkällaren och 
fick dem att gå upp för 
Alebacken och samtidigt 
skänka pengar.  Det var 
cirka 130 personer som gick 
och många fikade efteråt i 
klubbstugan. Den utma-
ningen gav 21 524 kr till 
Världens Barn. Vilket vi är 
mycket tacksamma för!

Insamlingen pågår hela 
året ut och vi hoppas att vi 
ska få in ännu mer pengar 
till Världens Barn. 

Söndagen före första 
advent, när det är som 
mörkast och tråkigast, 
kommer vi att

 ”Gå för Världens Barn”. 
Vi går i Alafors (Furustu-
gan), Nödinge (Damme-
kärr) och Bohus (Jen-
nylund).  Man går precis så 
långt/kort man vill och sen 
kan man fika i respektive 
klubbstuga. 

Återigen ett stort tack till 
er alla!

Världens Barn i Ale

140 514 kronor
till Världens Barn

NOL. Lovisa Torstensson 
vann, som ensam delta-
gande tjej, skoltävlingen 
för unga yrkesförare 
i Skövde och kvalifi-
cerade sig därmed till 
yrkes-SM i Malmö 2016. 

– Det var en kul grej. 
Jag hade verkligen inte 
förväntat mig att vinna, 
säger hon. 

Den 21 oktober ägde den 
fjärde deltävlingen för unga 
yrkesförare rum i Skövde. 
Tillsammans med 16 andra 
elever från olika gymna-
sieskolor runt om i landet 

tävlade Lovisa Torstensson, 
19, från Ale kommun. 

Eleverna fick under 
tävlingen visa prov på 
yrkesskicklighet genom 
en rad olika moment som 
lastsäkring, manövrering 
med lastbil, distributionsbil 
och truckkörning. Lovisa 
Torstensson lyckades bäst 
med de olika momenten och 
kammade hem vinsten.  

2016 kommer hon att 
delta i yrkes-SM i Mal-
mö, med chans till vidare 
avancemang till EuroSkills 
(yrkes-EM) samma år. 

Lovisa Torstensson går 
nu tredje året på transport-
programmet på Bräckegym-
nasiet i Göteborg. Dit bytte 
hon under andra gymnasie-
året från Naturbruksgymna-
siet i Dingle, eftersom hon 
ansåg att yrkesutgången var 
bättre bland yrkeschaufförer 
jämfört med naturbrukare. 

– Jag är väldigt glad att 
jag tog beslutet att byta sko-
la, säger Lovisa Torstensson.

Intresset för att arbeta 
som yrkeschaufför har ökat 
bland unga tjejer de senaste 
åren. Det är fortfarande en 
bransch som domineras av 
killar, men antalet tjejer på 

transportprogrammen runt 
om i landet ökar. I Lovisa 
Torstenssons klass är idag en 
fjärdedel tjejer. 

Att allt fler satsar på en 
utbildning inom yrket tror 
Lovisa Torstensson beror på 
att arbetet idag inte kräver 
samma fysiska förutsättning-
ar som tidigare. 

– Idag görs fler arbets-
uppgifter med hjälp av ex-
empelvis truckar och kranar. 
Dessutom har lastbilarna 
utvecklats. 

Tjejer efterfrågas även 
i större utsträckning på 
arbetsmarknaden. Något 
som Lovisa Torstensson tror 
beror på att tjejer är mer 
försiktiga i sitt arbetsutfö-
rande jämfört med killar. 
Hon menar att många killar 
har en hel del att lära av 
tjejer när det kommer till 
noggrannhet i utförandet av 
olika arbetsuppgifter.

– Jag är mycket noggrann 
av mig och frågar hellre en 
gång för mycket för att se 
till så att det blir rätt från 
början. Killar kör på mer 
och då är det lättare att det 
blir fel. 

SM i Malmö känns i 
nuläget ganska avlägset. 

Trots detta har Lovisa Tor-
stensson tänkt en del på den 
kommande tävlingen. Hon 
hoppas kunna få in en annan 
körvana innan det är dags 
för SM-tävlingen.  

– Jag har även pratat med 

mina lärare som lovat att 
jag får komma och träna på 
skolan inför tävlingen, även 
om jag då redan har slutat 
gymnasiet. 

MATILDA SÄDÅS
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Lovisa Torstensson har kvalificerat sig vidare till yrkes-SM i 
Malmö 2016. 

Lovisa Torstensson klar för yrkes-SM

 ÄLVÄNGEN. Minime-
ringsmästarna utmanar 
fem hushåll i lika många 
kommuner att minimera 
sina avfallsmängder.

Ale har antagit ut-
maningen och söker nu 
deltagare som vill vara 
med.

– Utvärderingen av 
projektet blir en mått-
stock för kommunens 
fortsatta arbete med att 
minimera mängden av-
fall, säger renhållnings-
chef Carina Åberg.

A2020 är namnet på den av-
fallsplan som finns för Göte-

borgsregionen. Den antogs 
av Ale kommun i januari i år. 

– Nu pågår arbetet med 
att ta fram en kommun-
specifik bilaga, en lokal av-
fallsplan. I den ska det ingå 
lokala mål och aktiviteter, 
förklarar Carina Åberg.

I A2020 föddes idén till 
Minimeringsmästarna. Syf-
tet är att fem familjer i res-
pektive kommun genom 
vägledning och utbildning 
under 2015 ska minimera 
sitt avfall.

– Bland annat kommer vi 
att ordna med föreläsningar 
för att på så sätt öka kunska-
pen hos deltagarna, säger 
Carina Åberg.

Förhoppningen är att få 
en spridning på deltagarna, 
alltifrån ensamhushåll till 
flerfamiljshus.

– Allt från studenter till 

pensionärer skulle man kun-
na säga. Det enda vi önskar 
av deltagarna är att de ska ha 
ett genuint intresse för ut-
maningen som väntar dem. 
Eventuell utrustning till-
handahåller vi. Någon form 
av uppskattning är också att 
vänta för deltagarna när pro-
jektet är till ända, säger Ca-
rina Åberg.

Ansökningstiden går ut 
sista november och Minime-
ringsmästarna startar upp i 
januari 2015.

– Information finns på 
kommunens hemsida och 
de som är intresserade av att 
delta i projektet är välkomna 
att mejla mig, säger Carina 
Åberg.

Att avfallsminimera är det 
översta steget i EU:s avfall-
strappa. Att se till att avfall 
inte skapas är det första vi 
kan göra att minska vårt av-
fall.

– Minskade avfallsmäng-
der ger miljövinster i form av 
lägre energibehov, effektiva-

re resurshantering och min-
dre utsläpp av växthusgaser, 
avslutar Carina Åberg.

FOTNOT. Bakom projektet Minime-
ringsmästarna står Borås Energi och 
Miljö, Ale kommun, Framtiden, Göte-
borg stad, Härryda kommun, Lerum 
kommun, Tjörn kommun och Öckerö 
kommun. Arbetet koordineras av Gö-
teborgsregionens kommunalförbund, 
GR med stöd från Västra Götalands-
regionen.

JONAS ANDERSSON

– Initiativ för att minska avfallsmängden

Söker deltagare till
Minimeringsmästarna

AVFALLSTRAPPAN

1. Förhindra att avfall 
skapas, så kallad avfallsmi-
nimering.
2. Återanvänd material.
3. Återvinn material.
4. Utvinn energi genom 
förbränning.
5. Deponera, det vill säga 
lägg på soptipp.
Trappan visar en hierarki 
för i vilken ordning olika 
metoder för att behandla 
avfall bör användas. Den 
grundar sig på EU-direktiv 
och är en metod för att 
uppnå EU:s miljömål.

LOVISA TORSTENSSON

Ålder: 19 år
Bor: I Nol tillsammans med 
sin pojkvän.
Gör: Studerar tredje året på 
Bräckegymnasiets trans-
portprogram i Göteborg.
Intressen: Djur. Har själv 
två hundar, en katt och flera 
höns. Rider på fritiden.
Yrkesdröm: Att köra anlägg-
ningstransport.
Aktuell: Kvalificerat sig till 
yrkes-SM i Malmö 2016.

Deltagare söks nu till Minime-
ringsmästarna, ett projekt för 
att minska avfallet.

Renhållningschef Carina Åberg.
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Västtrafi k kommer 
tillsammans med Kungälvs 
kommun att bygga ett rese-
centrum i centrala Kungälv 
som ska stå färdigt 2018. 
Västtrafi k räknar att fl er än 
6000 resenärer kommer att 
passera om dagen.

Med ett nytt och centralt 
beläget resecentrum i Kung-
älv kopplas den regionala 
busstrafi ken ihop med den 
lokala kollektivtrafi ken.

– Satsningen på bus-
skörfält har verkligen gett 
resultat och alltfl er upptäck-

er fördelarna med att resa 
kollektivt. Ett nytt resecen-
trum i Kungälv är nödvän-
digt för att göra hela resan 
mer attraktiv, säger Andreas 
Almquist, utvecklingschef 
på Västtrafi k.

Kungälvs resecentrum 
placeras söder om Konga-
hällagatan på den östra sidan 
av E6 och byggs i två vå-
ningsplan och placeras med 
närhet till både bostäder och 
handelsplatser i Kungälv. 
Något som även påverkar 
och skapar möjligheter för 

resenärer från Ale kommun.
– När anläggningen är 

klar ska den ge service åt 
uppemot 6 000 resenärer 
om dagen och vår förhopp-
ning är att den ska bli ett 
riktigt lyft för kollektivtrafi -
ken i området, säger Stefan 
Ekman, infrachef Västtrafi k.

Totalkostnaden för 
projektet beräknas till 41 
miljoner kronor. Byggstart 
sker hösten 2016 under 
förutsättning att beslutet 
godkänns i regionstyrelsen.

Nytt resecentrum i Kungälv

Nu har du chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo. Dessutom 
slipper du vänta på din nya bil. Den står här och väntar på dig. 
Nedan ser du ett urval av vårt lager, se fler bilar på: stendahlsbil.se

S60 T3  – 2015 Your Momentum, VOC Bensinpkt
Savile Grå Metallic
Ord. 283.900:-  Rabatt 24.000:- Nu 259.900:- 

V40 T2 – 2015  Your Momentum, Teknik Sensus 7”
Osium Grå Metallic 
Ord. 238.900:-  Rabatt 19.000:- Nu 219.900:- 

V40 T3 – 2015  Your Momentum II, Teknikpkt HP CD 7”
Ice vit
Ord. 236.800:-  Rabatt 16.900:- Nu 219.900:- 

V60 T3 – 2015 Your Momentum, VOC Bensinpkt
Caspian Blå Metallic
Ord. 297.900:-  Rabatt 23.900:- Nu 274.000:- 

V60 T4 – 2014 Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Passion röd
Ord. 299.900:-  Rabatt 25.400:- Nu 274.500:- 

V60 T4 – 2014 Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Savile Grå Metallic
Ord. 308.000:-  Rabatt 28.100:- Nu 279.900:-

V70 T4 – 2015  Your Kinetic, Tidurpkt Bensin
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

Gäller ej godis och erbjudanden från zizzi

20%
I HELA BUTIKEN

STORA HÖGA 
0303-777529
MÅN-FRE 10-18
LÖR 10-15 | SÖN 11-15

TORSDAG 6/11
DET LIGGER 

I LUFTEN
F

Ö
L

J  &  STYR EN

K
E

L
T

UP
LINK

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Klarar temperaturer ner till -25°C

• Tystgående

• NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60 • N-Center AB 031-742 35 60

Rörpac AB 031-44 10 30 • Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 • Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

ÄLVÄNGEN Lorensson VVS Teknik AB 0768-33 74 01
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ALE - KVARTERET ÄLVÄNGEN
4 välplanerade enplanshus på 115 m2. Ett boende som bäddar för ett härligt friluftsliv med närhet 
till fotbollsplan, skog och grönområde. Välkommen till ett lugnt och fridsamt område! 

Stefan Aaltonen telefon 0708-22 75 19.

Ring för 
visning!

www.deromemarkbostad.se

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2014, på privatmarknaden.

Vi har Sveriges  
mest nöjda  
bankkunder.

Tack!

lansforsakringar.se

NÖDINGE. Familjehuset 
är till för familjer med 
barn och ungdomar i 
åldern upp till 20 år.

Fjärilen utgör en del 
av verksamheten och 
erbjuder hjälp till barn 
och föräldrar i familjer 
med missbruksproblem 
eller psykisk ohälsa.

– Vi använder oss av 
ett pedagogiskt stöd-
program med olika 
teman, säger Annika 
Haglunds och Mia Lind-
ström.

Fjärilen är ingalunda något 
nytt fenomen utan har fun-
nits i kommunens försorg, 
under individ- och famil-
jeomsorgen, sedan 1997. 
Verksamheten var inled-
ningsvis förlagd till Älväng-
en, fl yttade söderut till Surte 
för att sedan några år tillbaka 
inrymmas i Familjehuset, 
Nödinge.

– Vi är till för barn och 
ungdomar som lever i en 

familj där det förekommer 
kemiskt beroende (alkohol, 
narkotika eller tabletter) 
och/eller psykisk ohälsa. 
Erfarenheten visar att drog-
missbruk eller psykisk sjuk-
dom påverkar alla i familjen, 
inte minst barnen, säger Mia 
Lindström.

Djävulsdansen som sän-
des på Sveriges Television 
tidigare i höst fi ck stor upp-
märksamhet. Anhöriga till 
drogmissbrukare berättade 
öppenhjärtligt om sina er-
farenheter.

– Det var en jättebra serie 
som speglade situationen på 
ett bra sätt. Det var fokus på 
de anhöriga vilket inte alltid 
är så vanligt. Ett missbruk 
blir en familjesjukdom som 
drabbar alla som lever runt-
omkring honom eller henne, 
förklarar Annika Haglunds.

Fjärilen bedrev grupp-
verksamhet tidigare, men 
numera är det enskilda sam-
tal som tillämpas.

– Fördelen med att jobba 
med en individ åt gången är 
att vi kan ta in föräldrarna i 
rummet om det behövs, för-
klarar Mia Lindström.

Till Fjärilen kommer man 
frivilligt och första gången 
sker det tillsammans med 
en vårdnadshavare eller två. 
Någon journalskrivning el-
ler registrering förekommer 
inte.

– De som väljer att kom-
ma hit, kommer nästan all-
tid tillbaka. Det fi nns nå-

got enstaka undantag. Det 
tycker vi är ett bra betyg på 
verksamheten, säger Annika 
Haglunds.

– Vi vill hjälpa barnen att 
sätta mer fokus på sig själva, 
identifi era sina egna känslor. 
Sedan har vi en kunskapsdel 
också som baseras på exem-
pelvis beroendeutveckling, 

återfall, alkohol och andra 
droger.

Vad krävs av barnen/
ungdomarna som besöker 
er?

– Man måste ingenting 
utan kan bara sitta still och 
lyssna. Det är aldrig barnen 
det är fel på, det föräldern 
som har bekymmer. Beroen-

de är en sjukdom och det är 
ingens fel.

Teman som återkommer 
under träffarna är känslor, 
försvar, psykisk sjukdom/
missbruk, familjen, relation/
kommunikation, risker och 
val.

Vad anser ni vara er 
viktigaste uppgift?

– Att avlasta skulden och 
skapa en bra relation till bar-
net. Det gäller att få ett för-
troende hos föräldrarna, att 
de litar på oss. Redan då har 
vi kommit en bra bit på vä-
gen och barnen får på så sätt 
en tillit till vad vi gör.

JONAS ANDERSSON

Annika Haglunds och Mia Lindström arbetar på Fjärilen, som erbjuder kunskap och stöd till barn och föräldrar i familjer där det fö-
rekommer missbruk.

Fjärilen ger stöd åt barn och ungdomar

FJÄRILEN

Att delta i Fjärilen ger möj-
lighet att få:
• Kunskap om beroende/
psykisk sjukdom
• Möjlighet för barnen att 
bjuda in sina föräldrar till 
samtal
• Utveckla förmågan att 
kommunicera egna känslor 
och behov
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Vill du veta vad  
din bostad är värd?

NUMMER 41         VECKA 45| 15

Hur känns det att fylla 80?
– Jag tycker det känns ganska 
normalt. Det är trevligt att 
träffa vänner och bekanta.

Du är Nolbo sedan länge, 
men inte från början?
– Nej, jag är ursprungligen 
från Koskullskulle i Gällivare. 

Hur såg ditt yrkesverksam-
ma liv ut?
– Jag började jobba på LKAB 
och var även deltidsbrandman 
under elva år. Sedan bestämde 
jag mig för att vidareutbilda 
mig. 1963 fick jag anställ-
ning på Asea i Västerås inom 
bränsleceller för marinen. Den 

verksamheten lades senare ner 
och 1969 flyttade jag till Nol 
och började på Tudor där jag 
blev kvar till pensioneringen 
1996. 

Det ryktas om att du har 
ett stort intresse för golf?
– Det stämmer. Jag är he-
dersmedlem i Ale GK. Det har 
inte blivit så mycket spel det 
senaste året, men kanske är det 
dags att ta fram klubborna igen 
när säsongen drar igång till vå-
ren igen.

Hur länge har du varit 
aktiv i SPF Alebygden?
– Jag gick med som medlem 
för knappt tio år sedan och blev 
ordförande året därpå. Det är 
väldigt roligt när du känner att 
du får medlemmarna med dig. 
Gemenskapen i föreningen är 
det som driver oss framåt. Det 
ena ger det andra och du kän-
ner att du vill göra mer.

Hur mycket tid ägnar du 
ordförandeskapet?
– Jag lägger ner cirka 25 tim-

mar i veckan. Förutom att jag 
är ordförande i SPF Alebyg-
den sitter jag också som repre-
sentant i KPR (Kommunala 
pensionärsrådet). För att få 
respekt hos kommunen gäller 
det att vi arbetar igenom frå-
gorna på ett bra sätt.

Det bästa med Nol?
– Boendemiljön och läget här 
på Oljobergsvägen trivs jag 
med. Området är väldigt posi-
tivt. Det fanns betydligt myck-
et mer service på orten förr. 
Nu har det blivit ett samhälle 
mitt emellan Nödinge och Äl-
vängen.

Har du något smultronstäl-
le i Ale?
– Nej, det kan jag inte säga att 
jag har. Det har blivit lite för 
lite letande av den varan under 
åren.

JONAS ANDERSSON

Hans är van vid 
att svinga klubban

80 år ung.
I förra veckan firade Hans Åström sin bemärkelsedag med öppet hus.

Som ordförande i SPF Alebygden lever han upp till epitetet aktiv pensionär.

HANS ÅSTRÖM

Ålder: 80.
Bor: Nol.
Familj: Två barn, Ulf och 
Ingemar, samt sex barnbarn.
Aktuell: Som nybliven 
80-åring och ordförande i 
SPF Alebygden.

VECKANS PROFIL

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

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

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

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

skanska.se/alvornasvag

Välkommen hem 23 minuter från stan!

bo natur nära

Äganderätt
Pris från 6 852 kr/mån
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NÖDINGE. Familjehuset 
är till för familjer med 
barn och ungdomar i 
åldern upp till 20 år.

Fjärilen utgör en del 
av verksamheten och 
erbjuder hjälp till barn 
och föräldrar i familjer 
med missbruksproblem 
eller psykisk ohälsa.

– Vi använder oss av 
ett pedagogiskt stöd-
program med olika 
teman, säger Annika 
Haglunds och Mia Lind-
ström.

Fjärilen är ingalunda något 
nytt fenomen utan har fun-
nits i kommunens försorg, 
under individ- och famil-
jeomsorgen, sedan 1997. 
Verksamheten var inled-
ningsvis förlagd till Älväng-
en, fl yttade söderut till Surte 
för att sedan några år tillbaka 
inrymmas i Familjehuset, 
Nödinge.

– Vi är till för barn och 
ungdomar som lever i en 

familj där det förekommer 
kemiskt beroende (alkohol, 
narkotika eller tabletter) 
och/eller psykisk ohälsa. 
Erfarenheten visar att drog-
missbruk eller psykisk sjuk-
dom påverkar alla i familjen, 
inte minst barnen, säger Mia 
Lindström.

Djävulsdansen som sän-
des på Sveriges Television 
tidigare i höst fi ck stor upp-
märksamhet. Anhöriga till 
drogmissbrukare berättade 
öppenhjärtligt om sina er-
farenheter.

– Det var en jättebra serie 
som speglade situationen på 
ett bra sätt. Det var fokus på 
de anhöriga vilket inte alltid 
är så vanligt. Ett missbruk 
blir en familjesjukdom som 
drabbar alla som lever runt-
omkring honom eller henne, 
förklarar Annika Haglunds.

Fjärilen bedrev grupp-
verksamhet tidigare, men 
numera är det enskilda sam-
tal som tillämpas.

– Fördelen med att jobba 
med en individ åt gången är 
att vi kan ta in föräldrarna i 
rummet om det behövs, för-
klarar Mia Lindström.

Till Fjärilen kommer man 
frivilligt och första gången 
sker det tillsammans med 
en vårdnadshavare eller två. 
Någon journalskrivning el-
ler registrering förekommer 
inte.

– De som väljer att kom-
ma hit, kommer nästan all-
tid tillbaka. Det fi nns nå-

got enstaka undantag. Det 
tycker vi är ett bra betyg på 
verksamheten, säger Annika 
Haglunds.

– Vi vill hjälpa barnen att 
sätta mer fokus på sig själva, 
identifi era sina egna känslor. 
Sedan har vi en kunskapsdel 
också som baseras på exem-
pelvis beroendeutveckling, 

återfall, alkohol och andra 
droger.

Vad krävs av barnen/
ungdomarna som besöker 
er?

– Man måste ingenting 
utan kan bara sitta still och 
lyssna. Det är aldrig barnen 
det är fel på, det föräldern 
som har bekymmer. Beroen-

de är en sjukdom och det är 
ingens fel.

Teman som återkommer 
under träffarna är känslor, 
försvar, psykisk sjukdom/
missbruk, familjen, relation/
kommunikation, risker och 
val.

Vad anser ni vara er 
viktigaste uppgift?

– Att avlasta skulden och 
skapa en bra relation till bar-
net. Det gäller att få ett för-
troende hos föräldrarna, att 
de litar på oss. Redan då har 
vi kommit en bra bit på vä-
gen och barnen får på så sätt 
en tillit till vad vi gör.

JONAS ANDERSSON

Annika Haglunds och Mia Lindström arbetar på Fjärilen, som erbjuder kunskap och stöd till barn och föräldrar i familjer där det fö-
rekommer missbruk.

Fjärilen ger stöd åt barn och ungdomar

FJÄRILEN

Att delta i Fjärilen ger möj-
lighet att få:
• Kunskap om beroende/
psykisk sjukdom
• Möjlighet för barnen att 
bjuda in sina föräldrar till 
samtal
• Utveckla förmågan att 
kommunicera egna känslor 
och behov
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Hur känns det att fylla 80?
– Jag tycker det känns ganska 
normalt. Det är trevligt att 
träffa vänner och bekanta.

Du är Nolbo sedan länge, 
men inte från början?
– Nej, jag är ursprungligen 
från Koskullskulle i Gällivare. 

Hur såg ditt yrkesverksam-
ma liv ut?
– Jag började jobba på LKAB 
och var även deltidsbrandman 
under elva år. Sedan bestämde 
jag mig för att vidareutbilda 
mig. 1963 fick jag anställ-
ning på Asea i Västerås inom 
bränsleceller för marinen. Den 

verksamheten lades senare ner 
och 1969 flyttade jag till Nol 
och började på Tudor där jag 
blev kvar till pensioneringen 
1996. 

Det ryktas om att du har 
ett stort intresse för golf?
– Det stämmer. Jag är he-
dersmedlem i Ale GK. Det har 
inte blivit så mycket spel det 
senaste året, men kanske är det 
dags att ta fram klubborna igen 
när säsongen drar igång till vå-
ren igen.

Hur länge har du varit 
aktiv i SPF Alebygden?
– Jag gick med som medlem 
för knappt tio år sedan och blev 
ordförande året därpå. Det är 
väldigt roligt när du känner att 
du får medlemmarna med dig. 
Gemenskapen i föreningen är 
det som driver oss framåt. Det 
ena ger det andra och du kän-
ner att du vill göra mer.

Hur mycket tid ägnar du 
ordförandeskapet?
– Jag lägger ner cirka 25 tim-

mar i veckan. Förutom att jag 
är ordförande i SPF Alebyg-
den sitter jag också som repre-
sentant i KPR (Kommunala 
pensionärsrådet). För att få 
respekt hos kommunen gäller 
det att vi arbetar igenom frå-
gorna på ett bra sätt.

Det bästa med Nol?
– Boendemiljön och läget här 
på Oljobergsvägen trivs jag 
med. Området är väldigt posi-
tivt. Det fanns betydligt myck-
et mer service på orten förr. 
Nu har det blivit ett samhälle 
mitt emellan Nödinge och Äl-
vängen.

Har du något smultronstäl-
le i Ale?
– Nej, det kan jag inte säga att 
jag har. Det har blivit lite för 
lite letande av den varan under 
åren.

JONAS ANDERSSON

Hans är van vid 
att svinga klubban

80 år ung.
I förra veckan firade Hans Åström sin bemärkelsedag med öppet hus.

Som ordförande i SPF Alebygden lever han upp till epitetet aktiv pensionär.

HANS ÅSTRÖM

Ålder: 80.
Bor: Nol.
Familj: Två barn, Ulf och 
Ingemar, samt sex barnbarn.
Aktuell: Som nybliven 
80-åring och ordförande i 
SPF Alebygden.

VECKANS PROFIL

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

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

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

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

skanska.se/alvornasvag

Välkommen hem 23 minuter från stan!

bo natur nära

Äganderätt
Pris från 6 852 kr/mån
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ÄLEBRÄCKE. Efter 
många och långa fun-
deringar gjorde Helene 
Skånberg slag i saken.

För ett år sedan öpp-
nade hon egen salong 
på gårdsplanen hemma.

– Till slut vågade jag 
och det ångrar jag inte 
en sekund.

Ett besök hos Helenes 
Klippstuga liknar känslan 
av att kliva in i ett mysigt 
vardagsrum. Den vitmålade 
stugan, med hönor traskan-
des runt husknuten, har en 
lantlig interiör om än med 
modern touch.

– Såväl jag som kunderna 
uppskattar lugnet som råder 
här, inte en massa spring 
och ljud som förekommer 
på större salonger. Det blir 
mycket mer personligt och 
avstressande, förklarar Hele-
ne Skånberg vars erfarenhet 
från frisörbranschen sträcker 
sig från sent 80-tal.

– Jag har arbetat på flera 
olika salonger, hyrt stol, varit 
anställd och drivit eget. Att 
ha en klippstuga hemma har 

länge varit en dröm och be-
slutet att ta steget fullt ut är 
det bästa jag har gjort.

Kunderna från den sa-
longen i Älvängen hon se-
nast jobbade på har flyttat 
med henne och det har även 
tillkommit nya.

– Utfallet har blivit betyd-
ligt bättre än vad jag vågade 
hoppas på.

Vad är den största för-
delen med att ha eget på 
hemmaplan?

– Jag kan verkligen använ-
da min tid på bästa sätt. Du 
kan vara väldigt flexibel åt 
alla håll och kanter.

Vad är det roligaste 
med frisörsyrket?

– Kontakten med kun-
derna, du får träffa otroligt 
många människor. Rent 
yrkesmässigt blir du aldrig 
färdig, det sker en ständig 
utveckling. Nyligen var jag 
på en inspirationshelg och 
tog del av kommande tren-
der och fick även möjlighet 
att träffa andra frisörer. Det 
var oerhört inspirerande.

Även om Helene Skån-
berg trivs med att arbeta 
själv i sin klippstuga har hon 
sökt samarbete med bland 

annat en make up-artist.
– Tanken är att anordna 

temakvällar i salongen. Det 
tror jag kan bli riktigt trev-

ligt i den här miljön.

JONAS ANDERSSON

– Helene öppnade
salong hemma

Klippte till 
och tog steget

Helene Skånberg driver egen frisersalong på tomten hemma i 
Älebräcke.
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GÖTA. Himmelsblå och 
att likna vid glassbilen.

Lilla Edets kommun 
har fått nya sopbilar.

– Vi går in i en ny tid, 
förklarar Marita Löv-
berg och Linda Holmer, 
tekniska administra-
törer på Lilla Edets kom-
mun.

Lilla Edets kommun driver 
från den 1 november avfalls-
verksamheten i egen regi. 
Personalen på återvinnings-
centralen, chaufförerna och 
kundtjänst lyder numera di-

rekt under kommunen.
– Det betyder en annan 

närhet till verksamheten. Vi 
har daglig kontakt med våra 
chaufförer och personalen på 
återvinningscentralen, säger 
Linda Holmer.

I förra veckan anlände 
två nya sopbilar. De vackert 
ljusblå fordonen kommer att 
synas i samhällena.

– De nya bilarna är utrus-
tade med Euro 6-klassade 
moderna och snåla diesel-
motorer. Det finns också en 
massa inbyggda säkerhets-
funktioner och finesser som 
ska underlätta vardagen för 

chaufförerna, berättar in-
genjör Anders Johansson.

Rutinerna kring själva 
avfallshämtningen kommer 
inte att förändras. Kommun-
invånarna får sina sopkärl 
tömda enligt gällande tids-
schema.

Nu på lördag håller åter-
vinningscentralen i Göta 
öppet hus. Då finns det möj-
lighet att träffa kommunens 
personal på plats och det ges 
även tillfälle att provsitta de 
nya sopbilarna.

JONAS ANDERSSONAnders Johansson vid en av de nya sopbilarna som kommer att rulla i Lilla Edets kommun.

Nya sopbilar i Lilla Edets kommun

SURTE. Samma sak lov 
efter lov.

Måla på glas är en 
återkommande aktivitet 
som barnen aldrig tycks 
få nog av.

– Varför det är så 
populärt? Folket här 
har väl glasbrukarblod 
i ådrorna, säger Solgerd 
Gustavsson.

I tisdags och onsdags stod 
dörrarna till Glasbruksmuse-
et öppna för lovlediga barn. 
Som traditionen bjuder kun-
de de unga besökarna ta plats 
vid borden där det dukats 
fram färg och penslar.

– Det är positivt för mu-
seet att vi har den här akti-
viteten, fler får upp ögonen 
för den verksamhet som be-
drivs här. Vi känner en glädje 
och stolthet över Glasbruks-
museet, det är därför som 
vi lägger ner vår själ i detta, 
förklarar Solgerd Gustavs-
son som är aktiv i såväl Bruk-
songar som Museets vänner.

När lokaltidningen kom-
mer på besök på tisdagsef-
termiddagen har ett 50-tal 
barn kommit och gått. Någ-
ra sitter fortfarande kvar och 
lägger sista handen vid sina 
respektive glasföremål.

– Det har varit jättekul, 
men nu är vi färdiga och 
ska åka, berättar syskonen 
Emma och Elsa Krantz 
från Bohus.

Till Glasbruksmuseet 
kom de tillsammans med 
farmor Marita Krantz.

– Själv bor jag i Frän-
defors, men besöker mina 
barnbarn nu när det är höst-
lov. Jag tycker det här med 
glasmålning var en toppen-
bra aktivitet och miljön är 
underbar.

Solgerd och hennes kolle-
gor, Maria och Fatme, hade 
all anledning att vara nöjda 
med hur dagen utvecklat sig.

– Nu laddar vi för mor-
gondagen och hoppas på lika 
bra uppslutning då.

JONAS ANDERSSON

 Måla på glas är en återkommande lovaktivitet på Glasbruks-  
 museet i Surte. 

Glasklar favorit på lovet

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
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ÄLEBRÄCKE. Efter 
många och långa fun-
deringar gjorde Helene 
Skånberg slag i saken.

För ett år sedan öpp-
nade hon egen salong 
på gårdsplanen hemma.

– Till slut vågade jag 
och det ångrar jag inte 
en sekund.

Ett besök hos Helenes 
Klippstuga liknar känslan 
av att kliva in i ett mysigt 
vardagsrum. Den vitmålade 
stugan, med hönor traskan-
des runt husknuten, har en 
lantlig interiör om än med 
modern touch.

– Såväl jag som kunderna 
uppskattar lugnet som råder 
här, inte en massa spring 
och ljud som förekommer 
på större salonger. Det blir 
mycket mer personligt och 
avstressande, förklarar Hele-
ne Skånberg vars erfarenhet 
från frisörbranschen sträcker 
sig från sent 80-tal.

– Jag har arbetat på flera 
olika salonger, hyrt stol, varit 
anställd och drivit eget. Att 
ha en klippstuga hemma har 

länge varit en dröm och be-
slutet att ta steget fullt ut är 
det bästa jag har gjort.

Kunderna från den sa-
longen i Älvängen hon se-
nast jobbade på har flyttat 
med henne och det har även 
tillkommit nya.

– Utfallet har blivit betyd-
ligt bättre än vad jag vågade 
hoppas på.

Vad är den största för-
delen med att ha eget på 
hemmaplan?

– Jag kan verkligen använ-
da min tid på bästa sätt. Du 
kan vara väldigt flexibel åt 
alla håll och kanter.

Vad är det roligaste 
med frisörsyrket?

– Kontakten med kun-
derna, du får träffa otroligt 
många människor. Rent 
yrkesmässigt blir du aldrig 
färdig, det sker en ständig 
utveckling. Nyligen var jag 
på en inspirationshelg och 
tog del av kommande tren-
der och fick även möjlighet 
att träffa andra frisörer. Det 
var oerhört inspirerande.

Även om Helene Skån-
berg trivs med att arbeta 
själv i sin klippstuga har hon 
sökt samarbete med bland 

annat en make up-artist.
– Tanken är att anordna 

temakvällar i salongen. Det 
tror jag kan bli riktigt trev-

ligt i den här miljön.

JONAS ANDERSSON

– Helene öppnade
salong hemma

Klippte till 
och tog steget

Helene Skånberg driver egen frisersalong på tomten hemma i 
Älebräcke.
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GÖTA. Himmelsblå och 
att likna vid glassbilen.

Lilla Edets kommun 
har fått nya sopbilar.
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förklarar Marita Löv-
berg och Linda Holmer, 
tekniska administra-
törer på Lilla Edets kom-
mun.
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chaufförerna, berättar in-
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JONAS ANDERSSONAnders Johansson vid en av de nya sopbilarna som kommer att rulla i Lilla Edets kommun.
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songar som Museets vänner.

När lokaltidningen kom-
mer på besök på tisdagsef-
termiddagen har ett 50-tal 
barn kommit och gått. Någ-
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– Det har varit jättekul, 
men nu är vi färdiga och 
ska åka, berättar syskonen 
Emma och Elsa Krantz 
från Bohus.

Till Glasbruksmuseet 
kom de tillsammans med 
farmor Marita Krantz.

– Själv bor jag i Frän-
defors, men besöker mina 
barnbarn nu när det är höst-
lov. Jag tycker det här med 
glasmålning var en toppen-
bra aktivitet och miljön är 
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Upp på tå – här kommer SBTK!

Skepplandas kvalhjältar. Eftermiddagen i Fristad där den avgörande kvalmatchen till division fyra kommer dessa killar sent att glömma. Seger med 2-0 efter en nervig tillställning och firande utan 
gränser i dagarna två. Under säsongen har förutom dessa grabbar lagets öde vilat tungt på veteraner som Jonas Bäck, Svante Larsson, Jimmy Johansson och Emrik Eklund som alla har fått rycka in 
när tillgången på spelare varit begränsad. Nästa år spelar Skepplandas herrar i fyran och damerna i ettan, vilket gulsvart år!

FRISTAD. Skepplanda 
BTK:s herrar är tillbaka i 
division fyra.

Laget vann rättvist 
den avgörande matchen 
mot Torestorp-Älekulla 
med 2-0.

Guldhattarna flög på, 
champagnen sprutade 
och glädjen var total.

En dramatisk säsong för 
Skepplanda BTK:s herrar 
är till ända. I sista omgång-
en spelade laget 0-0 mot 
Främmestad, vilket räckte 
för att rädda silverplatsen i 
serien och kval till division 
fyra. Efter segrar mot Sä-
tila och Levene-Skogslund 
väntade skiljematch mot To-
restorp-Älekulla på neutral 
plan. På darriga ben gjorde 
de gulsvarta spelarna entré 
på Hedens IP i Fristad. Som 
tur var hade Torestorp-Äle-
kulla också nerverna utom 
kontroll. Det var långt ifrån 
något skönspel som den 150 
personer stora publiken fick 
se. Det var ändå SBTK som 

skulle tog kommandot. An-
fallsduon Mattias Johansson 
och Christian Rönkkö som 
varit effektiv i kvalet jobbade 
fram en klar målchans, där 
Rönkkös avslut höll mindre 
god klass. Det dröjde istäl-
let till 30:e då  Jonathan 
Westlund nickade in 1-0 ef-
ter hörna, skarven kom från 
Mattias Johansson. Målet 
var förlösande och lugnade 
de gulsvarta nerverna. To-
restorp-Älekulla som öst in 
mål tidigare under säsongen 
tvingades försöka flytta upp, 
men lyckades inte testa den 
gulsvarta målvakten vid ett 
enda tillfälle.

Suverän backlinje
– Backlinjen har varit suve-
rän hela hösten och då är det 
inte så svårt att vara målvakt. 
Jag visste att de skulle få svårt 
att få hål på oss, men visst 
var det nervöst. Det hade va-
rit grymt att förlora idag, sa 
Skepplandas ursäkre burväk-
tare och årets gulsvarta spe-
lare, Markus Samuelsson, 
som höll sin 16:e nolla.

Noterbart är att Skepp-
landa hållit nollan i samtliga 
kvalmatcher och faktiskt inte 

släppt in ett mål sedan 12 
september.

– Egentligen var jag ald-
rig orolig. Vårt försvarsspel 
har varit klanderfritt den se-
naste tiden och jag visste att 
vi skulle göra minst två mål 
framåt, sa assisterande trä-
naren Emrik Eklund över-
tygande.

I andra halvlek bjöd Tore-
torp-Älekulla på ett snyggt 
självmål och Skepplanda 
kunde spela av matchen. 
Backlinjen med Emil Frii, 
Oscar Frii, Alexander An-
dersson och Niklas An-
tonsson gjorde det svårt för 
motståndarna att komma 
till avslut. När dessutom Jo-
nathan Westlund och Tobi-
as Ottossons främsta egen-
skaper är just det defensiva 
spelet blir den gulsvarta för-
svarsmuren ogenomtränglig.

Spelar stabilt
– De spelar oerhört stabilt. 
Det var rättvist, inget att 
säga om, kommenterade 
Toretorp-Älekullas målvakt 
Hampus Strömberg.

Efteråt bröt det stora 
gulsvarta jublet ut och guld-
hattarna åkte äntligen på.

– Det här har vi sett fram 
emot och vi var riktigt stabi-
la idag, men jag borde kan-
ske ha bidragit med ett par 
mål, sa anfallaren Christian 
Rönkkö och hänvisade till 
kanonen som tog i ribban 
och studsade ner på mållin-
jen i början av andra halvlek.

Mattias Johansson erkän-
de att motståndet inte har 
imonerat i kvalet.

– I de här matcherna har 
vi varit klart bäst.

Utanför omklädnings-
rummet stod ordföranden, 
Benny Hansson, med ett 
brett leende.

Vilket år!
– Vilket otroligt år! Det är 
nästan så man inte tror att 
det är sant. Tjejerna går upp 
i ettan och killarna spelar i 
division fyra nästa år. Fan-
tastiskt!

Det är bara att stämma 
in! Blir serieindelningen rätt 
kommer fotbollspubliken i 
Götaälvdalen ha sex derbyn 
att se fram emot. Göta BK, 
Edet BK och SBTK i samma 
serie blir härliga gobitar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Skiljematch kval till div 4
Skepplanda - Torestorp-Älekulla 2-0

FOTBOLL

Linus Karlsson skojade friskt på både vänster- och högerkanten. 
Ett redan darrigt försvar blev inte tuffare under matchens gång.

Christian Rönkkö vädrade kanonen, men närmare än en ribb-
träff kom inte SBTK:s giftige anfallare denna gång.

Jonas Trysberg och Surte BK kryssade i Ale Arena mot seriekollegan Jönköping i måndagskväll.

Förkylt Surte kryssade i genrepet
BOHUS. Surte BK spela-
de oavgjort i genrepet 
mot Jönköping.

Det var ett förkylt 
hemmalag, utan flera 
tongivande spelare som 
tog emot i Ale Arena.

– Vi ställer alltid upp 
med bästa laget och jag 
är nöjd med prestatio-
nen, sa SBK:s tränare 
Johnny Samuelsson.

Jönköping tillhör de favo-
rittippade lagen i bandyall-

svenskan och precis som Surte 
saknade de några av de vassaste 
spelarna. Det blev en tämligen 
medioker bandyunderhållning 
inför de närmast sörjande. 
Resultatet var inte mycket att 
säga om, men hade Surte haft 
marginalerna på sin sida kunde 
det mycket väl ha blivit seger.

Matchen var inte mer än 
någon minut gammal när 
Magnus Karlsson satte rib-
ban. Mattias Timan blev is-
tället kvällens första målskytt 
sju minuter in i matchen, men 
gästerna kom tillbaka. 

– Jag tycker ändå att vår 
första halvtimme är piggast 
och 2-2 i halvlek kändes rät-

tivst. Oavgjort mot Jönköping 
är ett bra resultat, menade 
Samuelsson.

Lagen gjorde varsitt mål ef-
ter paus, men någon riktig iver 
efter att vinna matchen syntes 
inte.

I Surte imponerade främst 
Johan Janebrink och Jonas 
Trysberg som såg riktigt heta 
ut.

På onsdag är det seriepre-
miär hemma mot Gripen och 
Johnny Samuelsson vet vad 
han hoppas på.

– Ja, det hade suttit fint med 
en skrällarnas afton direkt i 
premiären!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Genrep Ale Arena, månd 3/11
Surte BK – Jönköping 3-3

BANDY



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
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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

Avslutning i ALE-hallen

PROGRAM
Kl.09.00 

Kl.11.30 

Kl.12.00 

Kl.12.30 

Kl.14.40 

1

NÖDINGE – SÅ KLART
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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

Avslutning i ALE-hallen

PROGRAM
Kl.09.00 

Kl.11.30 

Kl.12.00 

Kl.12.30 

Kl.14.40 

1

NÖDINGE – SÅ KLART

BOHUS. Surtes IS IBK 
tog första segern i divi-
sion 3 när det som bäst 
behövdes.

Mot självaste seriele-
dande Burås IBK.

– Helt rättvist dessut-
om. Vi är det klart bätt-
re laget, säger tränare 
Tobbe Engström.

Det krävdes fem försök, men 
när den första trepoängaren 
väl kom gjorde den en im-
ponerande entré. Burås IBK 
gör ingen hemlighet av att 
de satsar på serieseger i år 
och med fyra raka vinster  
var en femte närmast själv-
klar när Surte IS IBK stod 
för motståndet i Bohushal-
len. Gästerna tog också led-
ningen med både 1-0 och 
2-1 i den första perioden, 
men Surte hade inga planer 
på att ge upp. Lagen gick till 
vila med 3-3 med mersmak 
för hemmalaget.

– Vi kände att vi var med 
på allvar och att Burås var 
mänskliga. Mittperioden är 
bland det bästa jag någon-
sin sett killarna göra. Vi äger 
matchen totalt och domine-
rar med ett högt tempo och 
sylvassa avslut. Det är hatten 
av för Daniel Dahlman som 
med fyra mål och två assist 
gjorde allt rätt, säger Tobbe 

Engström.
Surte vinner mittperio-

den med 3-0 och Burås var 
under hård press. Direkt i 
inledningen av slutperioden 
får SIS ett gyllene tillfälle att 
avgöra matchen i powerplay, 
men istället kontrar gästerna 
in en reduceringsboll till 6-4.

Onödigt
– Det kändes väldigt onö-
digt, men killarna hade be-
stämt sig idag. Det lyste i 
deras ögon och vi var faktiskt 
aldrig nära att släppa taget. 
Segern är hur rättvis som 
helst och nu hoppas jag vi 
tar med oss energin till nästa 
match. Vi har visat att vi kan 
spela innebandy på den här 
nivån, allt handlar om vilken 

inställning vi kommer med, 
menar Engström.

Första segern innebär att 
ett mentalt spöke är besegrat 
för Surte IS IBK:s herrar.

– Så är det. Vi behövde 
verkligen en seger för att be-
visa för oss själva att vi kan 
vinna. Samtidigt har vi pra-
tat mycket om vad som gör 
oss till vinnare. Innebandy 
är en lagsport och för att 
vinna krävs det samarbete. 
Vill man hellre ägna sig åt 
en individuell sport ska man 
börja med schack eller boule. 
Spelar man innebandy gäller 
det att hjälpa varandra och 
framför allt att lita på varan-
dra. Följer jag som back med 
upp i ett anfall måste jag vara 
säker på att någon tar min 

defensiva position, förklarar 
Engström.

På lördag väntar Pixbo 
Wallenstam borta. Pixbo 
som också tog sin första tre-

poängare i helgen genom att 
slå Partille i en målfest med 
11-8.
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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg   94
2. Torsten Johansson/Ronny Andersson 85
3. Elsa Persson/Rikard Johansson         84
4. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson    80

BRIDGE

FOTBOLL

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 12-3
Mål SIS: Linda Karlsson 2, Elin Fridh 2, 
Therese Lamberg 2, Emma Asplund 2, 
Natalie Hjertberg,  Carolina Björkner, 
Sofie Karlsson, Elina Pilblad 1 vardera. 
Matchens kurrar: Therese Lamberg 3, 
Linda Karlsson 2, Nataie Hjertberg 1.

Partille IBS 5  28 14
Surte IS IBK 5  30 11
Lindås IBK 5  14 11
Lindome IBK 5    6  11
Floda IBK 4  13  9
FBC Lerum 5    5  9
Pixbo Wallenstam 5       -9  7
Kärra IBK 4 -18  5
Burås IK 5     -11  4
Walkesborg 5 -26  3
IBK Göteborg 5 -11  1
Guldhedens IK 5 -21  0

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Burås IK 6-4 (3-3,
Mål SIS: Daniel Dahlman 4, Mathias 
Larsson och Linus Warnholtz 1 vardera.
Matchens kurrar: Linus Warnholtz 3, 
Daniel Dahlman 2, Henrik Kanevid 1.

Ale IBF – Herrestads AIF 5-8
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 4, Mattias 
Hansson. Matchens kurrar: Fredrik 
Herlogsson 3, Hampus Sahlback-Nilsson 
2, Tobias Martinsson 1.

Älvstranden 5  21 13
Herrestads AIF 5  17 13
Burås IK 5  24 12
Ale IBF 5    2 10
IBK Walkesborg 5    7  9
Myggenäs IBK 4    1  7
FBC Lerum 5       -8  7
Surte IS IBK 5   -9  5
Partille IBS 5     -12  4
Pixbo Wallenstam 5   -6  3
IBF Göteborg 4 -12  0
Västra Frölunda 5 -25  0

”Vi gör ingen jättematch”
Surtetränaren Tommi Pasanen efter storsegern med 12-3:

Det var en självkritisk Tom-
mi Pasanen som lokaltid-
ningen pratade med efter 
storsegern i Bohushallen.

– Vi inleder bra med högt 
tempo och fin rörelse i spe-
let. Det gav också resultat 
och 6-1 i paus gick det inte 
att klaga på. Vi gör även 7-1 
och 8-1 snabbt i mittperio-
den, men tappar sedan initi-
ativet. Det händer ingenting. 
Dåligt fokus, dåliga pass-
ningar, dåliga mottagningar 
och slarvigt överlag.

Ni vinner ändå med 12-3?
– Ja, motståndets förmåga 

var begränsad och i slutpe-

rioden rycker vi upp oss nå-
got. Segern är solklar, men 
vi kan bättre, säger Pasanen 
bestämt.

Surtes damer dansar nu 
vidare med match borta mot 
Lerum kommande söndag. 
Det är en utmaning som för-
tjänar respekt.

– Vi vann båda mötena 
med dem förra året, men 
det var stenhårt borta. Lisa 
Persson gjorde en bragd-
match i målet då och vi vann 
med 3-0. Lerum är som fågel 
eller fisk. De kan spela bril-
jant innebandy ena stunden 
och vara klart mänskligare i 

nästa, menar Pasanen.
Surte är trea i tabellen och 

följer med fint i racet.
– Ska vi vara med och 

utmana är det just matcher 
mot Lerum som vi inte får 
förlora.

Tommi Pasanen förfo-
gar numera också över en 
SM-bronsmedaljör i laget. 
Natalie Hjertberg var yt-
terst nära att gå till final 
med Göteborgs distriktslag 
för 15-åringar när de blev 
utslagna i sudden av Stock-
holm.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

Surte slog serieledarna
– Första segern i trean för herrarna

Therese Lamberg tillhörde Surtes allra främsta när IBK Walkes-
borg utklassades i Bohushallen. Therese var en av fyra tvåmåls-
skyttar.

Natalie Hjertberg var som vanligt nyttig i Surte IS IBK. Hon kan 
numera också glädjas åt ett SM-brons med Göteborgs distrikts-
lag för 15-årngar.

Daniel Antonsson och Surte IS IBK tog sig över det svåraste hin-
dret hittills, Burås IBK. Serieledarna besegrades med 6-4 efter 
propagandaspel av hemmalaget.

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 12-3

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Burås IBK 6-4

INNEBANDY

BOHUS. Surtes inneban-
dydamer hänger med i 
toppen.

I lördags utklassades 
IBK Walkesborg, men 
imponerade föga på trä-
nare Tommi Pasanen.

– Vi gör ingen jätte-
match över 60 minuter. 
I mittperioden var vi 
riktigt dåliga, men själv-
klart är jag nöjd med 
resultatet!
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Skiljematch, kval till division 4
Skepplanda – Torestorp-Älekulla FF 
2-0 (1-0)
Mål SBTK: Jonathan Westlund, självmål. 
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Alexander 
Andersson 2, Jonathan Westlund 1.

Träningsmatch
Surte BK – Jönköping Bandy
Mål SBK: Johan Janebrink, Mattias 
Timan, Linus Carlström. Matchens kurrar: 
Johan Janebrink 3, Jonas Trysberg 2, 
Anton Lööf 1.

Division 4 Göteborg västra
Chalmers – Ale HF 20-29
Mål Ale: Simon Liljeblad 5, Per 
Johannesson 5, Joakim Samuelsson 4, 
Niklas Ericsson 4, Urban Tallheden 3, 
Fredrik Johansson 2, Jonatan Franzén 
2, Mattias Wahlqvist 2, Kevin Edfelt 1. 
Matchens kurrar: Hampus Eskilsson 2, 
Simon Liljeblad 1.

Ale HF 4  30  8
Baltic 4  22  6
HK Kelt 3  10  6
Backa Skälltorp 3  11  4
OLDRIK 4   -4  3
Chalmers HK 4   -8  3
415 Östra Göteborg 3       -6  2
Wassarnas HK 4 -36  2
HP Kongelf 4     -17  0

Tack för en god match. Lagkapten Toni Hilkamo gratulerar Ma-
thias Larsson för en suverän insats. FO
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MEJLA IN 
ERA RESULTAT

perra@alekuriren.se



BOHUS. Ale IBF tog 
ledningen efter 15 sek-
under, men sen var det 
roliga slut.

Det blev årets första 
förlust när Herrestads 
AIF avgick med segern, 
utan att ha satts på 
prov.

Hemmalaget var 
alltför uddlöst framåt 
och förvirrat bakåt för 
att kunna hot Uddeval-
lalaget.

Ale Kulturrum är normalt 
Ale IBF:s hemmaarena, men 
söndagskvällens drabbning-
en med Herrestads spelades 
i Bohushallen. Det är förvis-
so nära, men långt ifrån de 
fördelar som en hemmaplan 
normalt sett för med sig.

Alelaget var obesegrat efter 
fyra omgångar och hade av 
vännerna i Surte IS IBK fått 
en gyllene chans att kliva upp 
i delad serieledning. Surtes 
överraskande seger mot Bur-
ås fungerade emellertid inte 
som varken tändvätska eller 
inspiration. Det var ett udd-
löst Ale IBF som tog emot i 
Bohushallen.

Ett undantag
Det fanns dock ett undantag. 
Fyramålsskytten Fredrik 
Herlogsson gav Ale IBF en 
fl ygande start när han sköt 
1-0 direkt i matchinledning-
en. Jublet kom snabbt av sig. 
Gästerna tog över och hade 
3-1 med sig i paus. 

Sen hjälpte det inte att 
samme Herlogsson reduce-
rade bara 25 sekunder in på 
andra perioden. Herrestad 
hade bestämt sig för att inte 
släppa in Ale i matchen. Vid 

2-5 tog hemmalaget en ti-
meout och tre minuter se-
nare gjorde Herlogsson 3-5. 
Kontakt? Nej, 3-6 kom som 
ett brev på posten. Ale fi ck 
inte kontakt.

I tredje perioden fanns en 
chans, då den första minuten 
spelades i numerärt överläge. 
Tobias Martinsson träffade 
ribban, men närmare en re-
ducering kom inte Ale.

Herlogsson gjorde även 
ett fjärde mål, men det var 
det enda som fanns att gläd-
jas åt. För övrigt var anfalls-
spelet helt utan spets. Bakåt 
såg det tveksamt och minst 
sagt förvirrat ut. 

Ale IBF har mycket att 
fundera på om laget ska fort-
sätta erövra trepoängare. 
Mindre fokus på domaren är 
också en rekommendation.

Ingen i Ale IBF har gått 
att nå för en kommentar.
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VECKA 45         NUMMER 41|20 SPORT

Uddlöst Ale IBF torskade
– Årets första förlust kom oväntat

Ensam. Fredrik Herlogsson är stekhet i slottet och svarade för fyra mål när Ale IBF tyvärr förlo-
rade mot Herrestads AIF i Bohushallen. Förlusten var lagets första sedan nedflyttningen i division 
tre.

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Herrestads AIF 5-8

INNEBANDY

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

www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
ALE KULTURRUM

11 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – SKÅR IBK

eibf.se

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3 
ALE KULTURRUM

13 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – IBK WALKENSBORG 99

Matchvärd:

SURTE BK
VS GRIPEN BK

ALLSVENSK 
BANDY

ALE ARENA 
ONSDAG 12/11 
KL 19.00

Kant- och kontringsspecialisten Joakim Samuelsson kastade in fyra bollar i mål när Ale HF bese-
grade Chalmers HK på måndagskvällen.

En snygg fyrling av Ale HF
GÖTEBORG. Ale HF 
satte punkt för en snygg 
fyrling när Chalmers HK 
besegrades på mån-
dagskvällen.

Fjärde raka segern 
skickar upp laget i serie-
ledning.

Planen är att behålla 
den.

Ale HF:s herrar tvingades 
i år att starta om i division 
fyra. Så långt ner i seriesyste-
met har Alehandbollen ald-
rig någonsin varit. Styrelsens 
målsättning och uppdrag 

till årsfärske tränaren Janne 
Franzén var därför tydligt. 
Klubbet ska upp åtminsto-
ne en division. Den tydliga 
målbilden har uppenbart in-
spirerat och Ale har gått från 
klarhet till klarhet.

Chalmers HK var nästa 
lag till rakning och götebor-
garna var aldrig nära att hota 
Ale. Återigen visade ett solit 
försvarsspel med målvakten 
Hampus Eskilsson i hög-
form vägen till segern.

Vassa kanter
Framåt var kant- och 
kontringsspelet med Joa-
kim Samuelsson och Per 
Johannesson en framgångs-
faktor. På samma sätt svara-

de Simon Liljeblad på nytt 
för en förstklassig insats.

Nu väntar ett två veckor 
långt speluppehåll innan se-
rietrean HK Kelt gästar Ale 
Kulturrum. Helgen därpå 
väntar 415 Östra Göteborg 
på bortaplan med ingen 
mindre än de senaste årens 
målkung i Ale HF, Mattias 
Johansson. Inspiration och 
tändvätska lär inte saknas för 
Ale HF:s handbollspojkar 
den närmsta tiden...

PER-ANDERS 
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Div 4 Göteborg västra
Chalmers HK – Ale HF 20-29 (10-13)

HANDBOLL



BOHUS. Ale IBF tog 
ledningen efter 15 sek-
under, men sen var det 
roliga slut.

Det blev årets första 
förlust när Herrestads 
AIF avgick med segern, 
utan att ha satts på 
prov.

Hemmalaget var 
alltför uddlöst framåt 
och förvirrat bakåt för 
att kunna hot Uddeval-
lalaget.

Ale Kulturrum är normalt 
Ale IBF:s hemmaarena, men 
söndagskvällens drabbning-
en med Herrestads spelades 
i Bohushallen. Det är förvis-
so nära, men långt ifrån de 
fördelar som en hemmaplan 
normalt sett för med sig.

Alelaget var obesegrat efter 
fyra omgångar och hade av 
vännerna i Surte IS IBK fått 
en gyllene chans att kliva upp 
i delad serieledning. Surtes 
överraskande seger mot Bur-
ås fungerade emellertid inte 
som varken tändvätska eller 
inspiration. Det var ett udd-
löst Ale IBF som tog emot i 
Bohushallen.

Ett undantag
Det fanns dock ett undantag. 
Fyramålsskytten Fredrik 
Herlogsson gav Ale IBF en 
fl ygande start när han sköt 
1-0 direkt i matchinledning-
en. Jublet kom snabbt av sig. 
Gästerna tog över och hade 
3-1 med sig i paus. 

Sen hjälpte det inte att 
samme Herlogsson reduce-
rade bara 25 sekunder in på 
andra perioden. Herrestad 
hade bestämt sig för att inte 
släppa in Ale i matchen. Vid 

2-5 tog hemmalaget en ti-
meout och tre minuter se-
nare gjorde Herlogsson 3-5. 
Kontakt? Nej, 3-6 kom som 
ett brev på posten. Ale fi ck 
inte kontakt.

I tredje perioden fanns en 
chans, då den första minuten 
spelades i numerärt överläge. 
Tobias Martinsson träffade 
ribban, men närmare en re-
ducering kom inte Ale.

Herlogsson gjorde även 
ett fjärde mål, men det var 
det enda som fanns att gläd-
jas åt. För övrigt var anfalls-
spelet helt utan spets. Bakåt 
såg det tveksamt och minst 
sagt förvirrat ut. 

Ale IBF har mycket att 
fundera på om laget ska fort-
sätta erövra trepoängare. 
Mindre fokus på domaren är 
också en rekommendation.

Ingen i Ale IBF har gått 
att nå för en kommentar.
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Uddlöst Ale IBF torskade
– Årets första förlust kom oväntat

Ensam. Fredrik Herlogsson är stekhet i slottet och svarade för fyra mål när Ale IBF tyvärr förlo-
rade mot Herrestads AIF i Bohushallen. Förlusten var lagets första sedan nedflyttningen i division 
tre.

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Herrestads AIF 5-8
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anpassad för de små barnen, avslutas 
med hinderbana. Barn födda -10, -11, 
-12 är välkomna i sällskap av vuxen. 
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ALE IBF – IBK WALKENSBORG 99
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SURTE BK
VS GRIPEN BK

ALLSVENSK 
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ALE ARENA 
ONSDAG 12/11 
KL 19.00

Kant- och kontringsspecialisten Joakim Samuelsson kastade in fyra bollar i mål när Ale HF bese-
grade Chalmers HK på måndagskvällen.

En snygg fyrling av Ale HF
GÖTEBORG. Ale HF 
satte punkt för en snygg 
fyrling när Chalmers HK 
besegrades på mån-
dagskvällen.

Fjärde raka segern 
skickar upp laget i serie-
ledning.

Planen är att behålla 
den.

Ale HF:s herrar tvingades 
i år att starta om i division 
fyra. Så långt ner i seriesyste-
met har Alehandbollen ald-
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Div 4 Göteborg västra
Chalmers HK – Ale HF 20-29 (10-13)
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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

 

ÄLVÄNGEN. Kärleken till 
John Mayers musik har 
de gemensamt – gitarr-
spelandet likaså.

Benjamin Johansson 
och Erik Johansson 
gör nu succé på sociala 
medier under namnet 
Paper Dolls.

– En hyllning till John 
Mayer då det är namnet 
på en av hans låtar, för-
klarar duon när lokaltid-
ningen träffar dem.

Alesonen Benjamin Johans-
son och Erik Johansson, 
ursprungligen från Väst-
manland, men numera bo-
satt i Göteborg, träffades 
första gången när de kom till 
folkhögskolan Geijerskolan 
(musikinriktning) i Värm-
land.

– Det var på hösten 2011. 
Vi gick i samma klass och 
ganska snart upptäckte vi 
att vi gillade samma typ av 
musik. Gemensamt var att vi 
hade ett brinnande intresse 
för John Mayer, som gjort 
sig mest känd för den svens-
ka publiken som en sing-
er-songwriter. Han är också 
en fantastisk duktig gitarrist. 
John har en väldigt bred pu-
blik, förklarar Benjamin Jo-
hansson.

Allt eftersom tiden gick på 
folkhögskolan började Ben-
jamin och Erik att lira ihop 
allt mer.

– Att uppträda med John 
Mayer-låtar blev vår grej, 

berättar Erik.
Båda delar de drömmen 

om att få syssla med musik 
på heltid, kanske med bandet 
Paper Dolls? Benjamin Jo-
hansson har redan fått känna 
på livet som heltidsarbetan-
de musiker.

– Jag har haft privilegiet 
att under ett och ett halvt år 
leva på musiken genom att 
turnera tillsammans med co-
verbandet Tre Drag. Jag trivs 
verkligen bra med livet som 
musiker.

I konstellationen Paper 
Dolls är det Erik som han-
terar gitarren och Benja-
min som tar plats bakom 
mikrofonen. Två låtar har 
duon spelat in och lagt ut 
på Youtube respektive Face-
book. Låtarna som produ-
cerats är två covers – ”Leave 
Your Lover” av Sam Smith 

och ”Emmylou” av First Aid 
Kit.

– Vi har fått en otroligt 
bra respons vilket naturligt-
vis känns jätteroligt. Tanken 
är att vi ska lägga ut låtar 
kontinuerligt, säger Erik Jo-
hansson.

– Covers är ett bra sätt att 
nå ut till den breda massan, 
det är betydligt lättare att 
bygga en publik på det sättet 
än med eget material. Det är 
samtidigt en utmaning att 
spela in covers. Det handlar 
inte om att vi tror att vi gör 
låtarna bättre, snarare att vi 
vill få till versioner som vi 
känner oss nöjda med. Det 
är en utmaning.

Vad blir det för låtar 
framöver?

– Det får vi se. Det be-
höver inte vara jättedängor, 
huvudsaken är att det är bra 

låtar som vi gillar. Det är en 
linje som vi kommer att hål-
la, betonar Benjamin.

Parallellt med att grab-
barna spelar in nya låtar är 
de också öppna för livespel-
ningar i olika sammanhang.

– Vi är snälla pojkar som 
kan tänka oss att spela på 
alla möjliga tillställningar. Vi 
spelar vad som helst när som 
helst, skrattar Benjamin.

Aleborna ges tillfälle 
att lyssna till Paper Dolls 
i samband med Älvängens 
julmarknad söndagen den 7 
december.

– Det stämmer. Då tänker 
vi vara på plats och samla 
ihop pengar för Musikhjäl-
pen.
FOTNOT. Lyssna på Paper Dolls:
https://www.youtube.com/user/offici-
alpaperdolls

JONAS ANDERSSON

Erik Johansson och Benjamin Johansson gör succé på sociala medier under gruppnamnet Paper 
Dolls.

– Paper Dolls 
gör succé

Låtar i ny tappning

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

ÄLVÄNGEN. Lika säkert 
som att tomten kom-
mer på julafton, lika 
självklart är det att 
Bernt Larsson erbjuder 
repslagning på höstlo-
vet.

En aktivitet som snart 
har gjort sitt?

Icke, ty barnen älskar 
den årligen återkom-
mande lovaktiviteten.

Programpunkten ”Slå rep 
med Bernt” är en tradition 
som år efter år lockar nya 
besökare.

– Jag vet inte hur många 

hopprep det har blivit ge-
nom åren, men många är 
det, skrattar Bernt som mer 
än gärna demonstrerar sitt 
kunnande så länge barnen 
uppskattar det.

– Det kommer ju nya barn 
och sedan är det faktiskt en 
del återkommande besökare, 
förklarar Bernt.

Med nummerlapp 26 stod 
Julia Sandberg från Älväng-
en och väntade på sin tur. 
Ganska snart fick hon grep-
pa den så kallade träskallen 
och under Bernt Larssons 
instruktioner genomföra 
processen från hampa till 
färdigt rep.

Från Partille kom There-
se Lundén med sonen Ar-
vid Kovacs, 5 år. Familjen är 
hemmahörande i Partille och 
de besökte Repslagarmuseet 
för allra första gången.

– Vi tittar i tidningen på 
morgonen och bestämmer 
vad vi ska göra. Idag har vi 
varit på Lödöse museum 

och tagit del av utställning-
en där, nu avrundar vi med 
lite repslagning innan vi åker 
hem, förklarar Therese.

Alla barn som slog rep på 
museet under torsdag och 
fredag kunde dessutom njuta 
av saft och bulle som perso-
nalen hade dukat upp med.

JONAS ANDERSSON

Aktivitet som repeteras varje lov

Julia Sandberg från Älvängen kom till Repslagarmuseet i tors-
dags för att slå rep med Bernt Larsson.

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 15 nov kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt
•  Spelmanslaget Kafferast (8 kvinnor och 2 män) 
   med bred och lättsam underhållning

• Jarl Carlsson Band ”Från Evert Taube till Paul 
 McCartney”. Christian Lindkvist gitarr, piano, Henrik  
 Bengtsson bas, Peter Strandberg trummor och Jarl  
 Carlsson sång, piano, gitarr.

•  Elever från Nordiska Visskolan               
Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15

(lör 15/11 till 16)
Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 
Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!
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Efter Görans välkomstord 
fylldes scenen av toner. In 
tågade de härliga musiker-
na i Filodurarna till den 
medryckande Jämtsnoan. 
Eventuella sura miner var 
snabbt som bortblåsta. För 
vem kan motstå dessa glada, 
sprittande låtar? 

Spelmansmusik, gam-
maldans, jazz, country och 
tänkvärda visor, ja bredden 
var stor på dagens repertoar. 
Bland annat fi ck vi lyssna till 
Bills gånglåt och Sommar-
kväll i Dalom och fl era duk-
tiga solister. Gula höstlöv av 
Arne i Boras sjöng Ingemar 
mycket passande denna 
vackra höstdag. 

Härliga minnen framkall-

ade Janne med sitt fantastis-
ka klarinettspel och Petite 
fl eur. Trion Alf, Jan och Ove 
bjöd på sjön countrysång 
i You´re my best friend. 
Norsk brudvals i stämmor 
framfördes med bravur på 
dragspel av Agneta och 
Torsten. Agneta sjöng även 
en visa om livets efterrätt, 
barnbarnen.

En timme går oerhört 
fort när man har så trevligt 
som vi hade och alldeles 
för snart tonade sista låten, 
Kaffegöken, ut följt av ett 
extranummer. Förutom all 
god musik bjöd Filodurarna 
också på annat gott. De 
skänkte nämligen hela sitt 
gage till Barncancerfonden. 

För den som vill njuta men 
av Filodurarnas härliga sång 
och musik fi nns tillfälle 
att göra det på Mimers till 
Trettonhelgen.

Tråkigt nog drabbas de 
aktivitetsansvariga ibland för 
otrevligheter. Tänk på att 
alla jobbar ideellt och gör så 
gott de kan!

Insamlingen gick denna 
gång till Missing people, 
som nyligen besökt oss.
vMarita påminde om kom-
mande program. Bengt B 
vill ha in programpunkter 
senast 20 november. Tore 
meddelade att två kurser i 
HLR kommer att hållas till 
våren.

Inga Isaksson

Stor musikalisk glädje

Eva Wennroth ställer ut i Ale Slöjda-
res lokal i Nol under november. Eva är 
lustbrodös. Hon skapar med tunna trådar, 
blanka tyger och gnistrande pärlor.

Alltsedan barndomen i Kungälv har hon 
levt ut sin fantasi på olika sätt, de bästa 
presenternatill Eva var färgkritor, papper, 
garn och tyg. Hon gjorde klippdockor och 
sydde kläder.

En tävling i fritt broderi satte fart på bro-
derandet, och nu är Eva en fl itig utställare 
och kursledare.

Utställningen visar arbeten som verkligen 
är drivna av lust och glädje. Eva Wennroth 
lever upp till sin titel lustbrodös!

 Eva Wennroth ställer ut sina alster i Ale 
 Slöjdares lokal i Nol. 

Lustbrodös 
ställer ut i Nol

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.

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

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

SPONSOR:

Figaros bröllop 
Lördag 15 november kl 19.00

Inspelad sändning från Metropolitan 
Textad på svenska. 

Entré 200:-, matbiljett: 140:-

Familjeföreställningen 
Skrattkorven och Surstruten 

Söndag 30 november kl 14.00  
Entré: 60:-

Tusen bitar

Hunger Games -Mockingjay Part 1

Söndag 16 nov kl 18 00

Dum och dummare 2

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SKEPPLANDA. Lörda-
gen den 15 november 
kommer Spelmanslaget 
Kafferast att uppträda i 
Kungälv.

Det sker i samband 
med Sång & Sånt på 
Mimers Hus.

– Jag såg dem i Skepplanda 
bygdegård för några veckor 
sedan och imponerades över 
deras breda repertoar, sä-
ger programledare Lennart 
Thorstensson.

Lennart Thorstensson 
upplever en intensiv höst. 
Förra söndagen var han i 
Starrkärrs bygdegård och 
ledde Skratta & Sjung. 
För underhållningen stod 
Matroserna.

– Det var tredje gången 
som Matroserna var hos oss. 
Det blev en fantastiskt trev-
lig eftermiddag med ett 60-
tal besökare på plats i bygde-
gården, berättar Lennart.

Nu håller Lennart som 
bäst på att förbereda kom-
mande upplaga av program-

serien Sång & Sånt. Från Ale 
hämtar han Spelmanslaget 
Kafferast.

– Äntligen blir det av. Kaf-
ferast har en härlig framto-
ning som passar perfekt för 
Sång & Sånt. Kanske kan det 
också innebära att vi lockar 
lite publik från den här si-
dan älven, avslutar Lennart 
Thorstensson.

JONAS ANDERSSON

Spelmanslaget Kafferast har blivit inbjudna att spela på Sång & Sånt i Kungälv lördagen den 15 
november.  

ÄLVÄNGEN. I måndags 
var det premiärdags.

Smartphoneexperten.
se slog upp dörrarna 
till sin butik i gamla 
hotellet.

– Vi har haft en strid ström av 
besökare under hela dagen, 
förklarar Erik Häggström 
när lokaltidningen kommer 
på besök på eftermiddagen.

Ale kommun har berikats 
med en ny typ av affärsverk-

samhet. Smartphoneexper-
ten.se erbjuder reprationer 
av såväl smartphones som 
ipads.

– Intresset verkar stort. 
Nu gäller det bara att nå ut 
på bred front så att företag 
och privatpersoner blir med-
vetna om att denna service 
fi nns på hemmaplan, säger 
Erik Häggström.

Smartphoneexperten.se 
kommer utöver reparationer 
även tillhandahålla diverse 
tillbehör som laddare, hörlu-

rar, batterier och skyddsskal.
– Det har varit fullt upp 

med förberedelser, därför 
känns det väldigt roligt att 
vara igång på riktigt. Jag 
hoppas och tror att vårt kon-
cept ska gå hem hos Alebor-
na, avslutar Erik Häggström.

JONAS ANDERSSON

Kafferast spelar i Kungälv

Erik och Lasse Häggström hälsar välkommen till Smartphoneexperten.se som har sin verksamhet 
förlagd till gamla hotellet i Älvängen.

Premiäröppning i Älvängen
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med förberedelser, därför 
känns det väldigt roligt att 
vara igång på riktigt. Jag 
hoppas och tror att vårt kon-
cept ska gå hem hos Alebor-
na, avslutar Erik Häggström.

JONAS ANDERSSON

Kafferast spelar i Kungälv

Erik och Lasse Häggström hälsar välkommen till Smartphoneexperten.se som har sin verksamhet 
förlagd till gamla hotellet i Älvängen.

Premiäröppning i Älvängen
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Det är sant att 10,64% 
av väljarna i Ale 
kommun måste tas 

på allvar. Jag instämmer. 
Man bör också instämma 
i att 89,36% av Alebor-
na INTE röstade för SD 
utan röstade på de övriga 
partierna representerade i 
kommunfullmäktige. 

Ales invånare har valt! Jag 
kan bara säga att det är väl 
demokratiskt och tydligt?

När det kommer till frå-
gan om varför vi i MP väljer 
den 89,36% -delen av alebor 
är svaret enkelt. 

Vi är trogna rätten att 
sträva efter en bättre värld 
där några av dess hörnstenar 
kallas kunskap, tolerans och 

medmänsklighet. Tas dessa 
värden ifrån oss människor 
så är det inte mycket mer 
vi kan förlora förutom vår 
självaste rätt att leva. Jag kan 
påstå att vi har samma mål. 

Vårt arv
Som miljöpartist är jag stolt 
över vilka rörelser vi här-
stammar från, där vi värnar 
om miljö, fred, tolerans och 
jämställdhet. 

Hur var det med SD? 
Vilka rörelser växte de 
upp från? Vilka värden är 
det man skyddar förutom 
nordisk etnicitet och xeno-
fobi? Hur många gånger 
tidigare har inte ordet etni-
citet används för att starta 

konfl ikter, fördrivning, 
elände och hunger. På alla 
kontinenter? 

Samarbete
MP som del av de röd-gröna 
har en överenskommelse 
tillsammans med allians-
partierna om skolan i Ale. 
Varken SD eller AD ville 
delta i den överenskom-
melsen.  Men vi resterande 
90 % tyckte att vi behöver 
samla krafterna för att 
förbättra skolan. Det är ett 
riktigt samarbete! Vi 90 % 
fokuserar på förbättring 
genom samspel och inte 
genom splittring.

Den refl ektion som jag 
gör efter denna valrörelse 

och dess tvärkast är att 
denna storm har skapat ett 
klimat som ger utrymme för 
att diskutera de viktigaste 
och nödvändigaste åtgärder-
na för att vår kommun kan 
utvecklas till en skön, trygg 
och skapande gemenskap.

Carlos Trischler
Ordförande 

Miljö Partiet de Gröna i Ale

Svar på Roy Janssons insändare förra veckan:

Vad är demokrati för oss?

UTLOTTNING AV 10 EL CHOCO-
BÖCKER SOM SIGNERAS PÅ PLATS

SVENSKEN I BOLIVIAS 
MEST ÖKÄNDA FÄNGELSE

JONAS
”EL CHOCO”

ANDERSSON 
BERÄTTAR OM SITT LIV

FRI
ENTRÉ

ONS 12 NOV KL 18
RÖDA SCEN, UNKAN, ALE KULTURRUM

Arrangör: Vakna, Mini Mili & Ale Fritid

ÄLVÄNGEN. TV- och 
radioprofi len Harald 
Treutiger inspirerar fö-
retagare i Ale tisdagen 
den 11 november.

Svenskt näringsliv, i 
samverkan med kom-
munens näringslivenhet 
och företagarförening-
arna i Ale, arrangerar 
en lunch på Brogrens 
industries i Älvängen. 

Initiativet vill sätta 
ljuset på företagsklima-
tet och kraftsamla för 
att ta Ale till nästa steg.  

Under lunchen kommer 
Svenskt näringslivs regi-
onchef Elisabeth Sandberg 
presentera Svenskt n ärings-
livs ranking och diskutera 
möjligheter till utveckling. 
Samtalet modereras av Ha-
rald Treutiger, själv egenfö-
retagare, och som vet att det 
är ett liv fullt av utmaningar.

– Då vi i näringslivsrådet 
analyserade resultatet av ran-
kingen framkom tre områ-
den som vi nu i Ale vill foku-
sera på säger näringslivschef 
Pia Areblad. 

Dessa områden är:
• Attityder till företagan-

de bland kommunens tjäns-

temän och politiker
•  Allmänhetens attityder 

till företagande och fö-
retagsutveckling 

Lunchen vill etablera fl er 
mötesplatser mellan företa-
gare och politiker och där-
med skapa ökad förståelse 
för företagande vilket i sin 
tur ska bidra till utveckling-
en av Ales företagsklimat. 
Ales företagare är inbjudna 
till lunchen och kommunsty-
relsens ledamöter kommer 
bussas från kommunstyrel-
se möte samma dag, för att 
kunna delta i samtalet. Am-
bitionen är att två luncher 
med politiker och företagare 
ska hållas årligen i Ale. 

– Det är en viktig åtgärd 
att stärka kontakterna mel-
lan företagare och politiker i 
kommunen. Under mandat-
perioden är målsättningen 
att kommunledningen ska 
göra minst 100 företagsbe-
sök. Träffar mellan kom-
munstyrelsen och företagar-
na är ytterligare ett viktigt 
steg och jag själv kommer 
som kommunalråd att för-
söka praktisera en hel dag 
hos så många ”Aleföretag” 
som möjligt för att ytterli-
gare fördjupa mina kunska-

per om företagandes villkor 
i vår kommun, säger Paula 
Örn (S) kommunalråd i Ale 
kommun.

– Dialogen och samver-
kan mellan företagare och 
kommunens politiker och 
tjänstemän är framgångsre-
ceptet i Ale, säger Mikael 
Berglund (M) oppositions-
råd i Ale kommun. Viktigt 

för framgångarna under 
de senaste fyra åren, då Ale 
klättrat 166 placeringar på 
rankinglistan, har varit att 
det råder en politisk enighet 
på alla punkter som rör nä-
ringslivet. Det ger en lång-
siktighet som är nödvändig 
för företagarna.

TREUTIGER
om livet som företagare
–Gäst på företagarlunch i Ale

Harald Treutiger som själv är egen företagare gästar Ales entre-
prenörer på en företagarlunch tisdag 11 november. 

TA MED DINA BILDER PÅ ETT USB, 
DVD-SKIVA ELLER MINNESKORT SÅ HJÄLPER VI 

DIG SKRIVA UT DEM I ÖNSKAT FORMAT.
PRISEXEMPEL: 70X100 CM 199 KR

EN STOR 
FAVORITBILD!

Lokaltidning & Reklambyrå
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NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 9 november 
kl 11 i Nödinge kyrka
Gudstjänst för stora och små, 
Tema: ”Fars dag”. Gunnar Kampe, 
förskolebarn, barnkörerna The  
Rookies, Singing kids, Popkören 
och Young voices. Kyrkfika.

Söndag 9 november  
kl 17 i Surte kyrka
Gudstjänst för stora och små,  
Tema: ”Fars dag”. Gunnar Kampe,  
barnkörerna Peacedrums och  
Fortsättningskören, förskolebarnen.  
Kyrkfika.

Gunnar Kampe underhåller. Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

SURTE. Lerum Surte Symphonic Band 
har 25 medlemmar och dirigent är Folke 
Taubner, Surte. Höstkonserten har ett 
blandat program med musik av bland annat 
Ellington (Sacred Concerts), Lloyd-Webber 
(Jesus Christ Superstar) och Benny Anders-
son (Hemma). Sångsolist är Karin Fritzon, 
Lerum. Publiken inbjuds att delta i allsång. 
Konserten ges i Surte Missionskyrka mån-
dagen den 10 november. Fri entré.

Höstkonsert – 
”Hela kyrkan sjunger”

När Nödinge Seniorklubb fi rade 15-års ju-
bileum var det många medlemmar som ville 
vara med och fi ra. Styrelsen hade lagt ner ett 
stort arbete på att vi skulle få en trevlig kväll 
och det lyckades de till fullo med. 

God mat och dryck och underhållning 
av trubaduren Stefan Jigfelt som framförde 
en härlig blandning visor. Dessutom bidrog 
medlemmarna själva med sång och roliga 
historier. Stämningen var på topp!

Gerd Thorsson 

Stefan Jigfelt stod för underhållningen när Nö-
dinge Seniorklubb firade sitt 15-årsjubileum.

 Nödinge Seniorklubb 
fi rade 15-års jubileum

De fl esta av oss hade ingen personlig 
relation till Klas Ingesson, men ändå 
så blir många av oss sorgsna när ung 

människa dör allt för tidigt. Klas Ingesson 
gjorde sig känd som en hårt arbetande mittfäl-
tare, som en viktig kugge i svenska landslaget 
som vann VM-brons i fotboll 1994. Lagkam-
raten Thomas Ravelli säger ”Så är det tyvärr, 
att oftast rycks just de snälla och underbara 
människorna ifrån oss för tidigt”. Jag tror att 
det är en vanlig upplevelse som många av oss 
har haft som Thomas Ravelli ger uttryck för.

I samband med unga människors död så 
kommer frågan ofta, var fanns Gud, varför 
svarade inte Gud på böner om helande och 
hälsa? Frågan är viktig då vi läser i söndagens 
bibelberättelse att Jesus botade alla som kom 
till honom. Jag har mött människor som vid 
sin anhöriges dödsbädd har sagt, ”Nu behöver 
jag inte tvivla längre, nu vet jag att Gud inte 
fi nns! Det är som när det var som allra mör-
kast, då svek Gud”. Tänk, jag förstår vad dem 
menar.

Men ändå så kan jag inte bortse från att det 
är någonting med Jesus som rör djupet inom 
mig, någonting som jag inte kan eller vill vara 
utan, en kärlek som bekräftar mig som den 
jag är. Paulus i bibeln är inne på något viktig 
när han säger att vare sig nöd eller ångest, död 
eller liv kan skilja oss från Guds kärlek.  För 
denna kärlek spränger gränser, som gör att 
oavsett om vi lever eller dör så tillhör vi ett 
större sammanhang som kallas himlen, där vi 
alla en gång skall mötas. Det är ett löfte vi får 
trösta oss med.

Samtidigt är jag medveten om att detta 
kan upplevas som tomma ord för den som är i 
sorg. Men i söndagens bibelberättelse så säger 
Jesus, ”Jag skall inte bryta av det knäckta strået 
eller släcka den tynande lågan”. För hur det än 
ser ut i våra liv så har Gud vänt sitt ansikte till 
oss och vill hjälpa och stödja oss genom våra 
liv. Till det ger Gud oss en hälsning som lyder, 
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, 
jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper 
dig, stöder och räddar dig med min hand” (Jes 
41:10).

Men hur var det nu, svek Gud när det var 
som allra mörkast? Många är det gånger då 
jag har sett anhöriga, vänner och vårdpersonal 
som har gjort sitt yttersta för den döende. 
Dem har vakat, kommit, varit där, gett värme 
och ömhet. Trots den stora sorgen har det 
varit lätt att se Gud och hans kärlek i alla 
dessa människor när de har visat sådan omsorg 
medkänsla mot den döende. Jag tror att det är 
Gud som har tänt denna kärlek i våra hjärtan. 
Så visst var Gud där när Klas Ingesson och 
alla de andra dog. Men visst, det blev inte som 
vi ville, varför det vet jag inte, men Gud svek 
inte när det var som mörkast, Gud var där.

 Per Kjellberg
Pastor i Surte Missionskyrka, en del av Equmeniakyrkan

Klas Ingesson är död!

BETRAKTELSE

I torsdags mötte ett drygt hundratal 
medlemmar upp på oktoberträffen hos 
Skepplanda Hålanda SPF. Vi underhölls av 
vår egen Glädjekör med sång och “teater”, 
allt gick i kärlekens tecken. Det var ett väl 
utfört, varierande och trevligt program. 
(Det är inga amatörer de är åtminstone 
halvproffs). 

Diverse listor cirkulerade under kaffe-
pausen, bland annat om julbordet den 27 
november. Pris 295 kr per person. Anmä-
lan kan även göras per telefon senast 23 
november (anmälan är bindande). Sedvanlig 
lottdragning avslutade träffen.

Från år 2015 byter föreningen namn. 
Nytt namn blir: SPF Seniorerna Skepplan-
da-Hålanda.

ALE. Nu har kultur- och fritidsnämnden 
utsett Ale kommuns kulturstipendiater för 
2014. Årets stipendium delas ut som belö-
ningsstipendium till två stipendiater á 10 
000 kronor vardera. 

Stewe Claeson, bosatt i Nödinge, be-
lönas för sitt långa arbete i litteraturen och 
bildningens tjänst. Som författare och över-
sättare är Claeson välkänd och uppskattad i 
stora kretsar. I höst har han varit aktuell med 
sin senaste roman ”Komma nära” som fått 
rosor för sitt starka och speciella språk.

Ett belöningsstipendium tilldelas också 
Kilanda byalag med motiveringen: ”Med 
ett stort engagemang och hjärta har Ki-
landa byalag utvecklat den kulturhistoriska 
miljön i Kilanda till en mötesplats för hela 
kommunen. Under 25 år har man genom 
Kilanda marknad gett plats för såväl lokala 
hantverkare som föreningar och lyft fram 
det moderna jordbrukets roll i en levande 
kulturbygd.”

– Väldigt roligt att fi nna stipendiater 
inom helt olika områden. Förslagen var väl 
förankrade i juryn, förklarar Ragnhild Kap-
pelmark, enhetschef kultur.

Stipendierna kommer att delas ut vid 
konserten ”A Swinging Session” med Nils 
Landgren, Viktoria Tolstoy & Bohuslän 

Big Band i Ale Kulturrum fredagen den 14 
november.

JONAS ANDERSSON

Oktoberträff hos SPF 
Skepplanda-Hålanda

Kilanda byalag premieras för sitt arbete med Kilanda marknad.

Författaren Stewe Claeson erhåller ett belö-
ningsstipendium på 10 000 kronor.
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– Stewe Claeson och Kilanda byalag premieras
Stipendiater utsedda

I samband med Seniormässan i måndags 
fi ck SPF Alebygden fl era nya medlemmar. 
Det gjorde att vi nu har passerat 700-streck-
et.

Två dagar efter hade styrelsen en studie-
dag, där vi diskuterade vad vi kan göra för 
medlemmarna och vad de kan bidra med.

En enkät skall skickas ut i dagarna som 
vi hoppas skall kunna ge svar på dessa frågor.

Exempel på olika aktiviteter. I måndags 
besökte 14 personer Skepplanda kyrka och 
hembygdsföreningens anläggningar.

På fredagen vandrade 35 medlemmar från 
Skarpe Nord till Kastellegården och fi ck 
en intressant information av Berit Ceder-
vall-Johansson.

Denna vecka vandrar vi i Fjällbo och går 
upp till Bergsjön. Detta är en favorit i repris 

och har vi vår vanliga tur kan vi njuta av en 
strålande utsikt över Göteborg. I genomsnitt 
har 32 medlemmar deltagit i vandringarna.

Programmet för Träffpunkt Backavik den 
18 november har ändrats då Calle Enelund 
har fått förhinder. Jan-Peter Eldh kommer 
istället att tala om fallolyckor i samband 
med halkan. Vi hoppas också att kunna visa 
vad som fi nns av broddar och refl exer på 
marknaden.

Den 26-28 november åker vi till Rostock 
och en av norra Tysklands största julmark-
nader. Det fi nns fortfarande biljetter kvar 
till resan liksom till Vara konserthus och 
Sanna Nielsens julkonsert.

Nästa långresa går till Portugal den 27 
april. Vi fl yger och resan varar åtta dagar.

 Lennart Mattsson

SPF Alebygden har överstigit 700 medlemmar

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Skepplanda församlingshem
Kom och ät frukost med oss  

– kostnad 40 kr/person
Kom och lyssna – på Lena Forsberg, 

som jobbar med brobygge mellan reli-
gionsgränser ”Gränsland – en resa med 

Bibelns berättelser”

Hålanda kyrka
Söndag 9 november kl 17.00

Önska fram din favoritpsalm och  
sjung den tillsammans med

Hålanda Kyrkokör
Lars-Göran Johansson – sång

Kompgrupp
Präst: Vivianne Wetterling

Lördag 8 november kl 9-11

PSALMSÅNGSKVÄLL

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

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.

STARTA EN  
EGEN INSAMLING

Starta en egen insamling på www.barncancerfonden.se! Sprid den sedan 
till vänner, bekanta och kollegor. Pengarna går till forskning om barncancer, 
utveckling av effektivare behandlingsmetoder och till stöd för de drabbade 
familjerna. Varenda krona gör nytta! Tack för ditt stöd.

 
PG 90 20 90-0   www.barncancerfonden.se

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

PREDIKOTURER

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 5/11 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Holmgren 
Martinsson. Sön 9/11 Nols 
kyrka kl 11 Mässa, Nordblom.
Starrkärrs kyrka kl 11.00 Mässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 18 
Förbönsmässa, Nilsson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda, sön 9/11 kl 10 
Mässa V Wetterling. Ons 12/11 
kl 10 Storcafé – Leif Lundberg, 
sjunger, spelar och kåserar, kl 
18.30 Veckomässa.
Hålanda, sön 9/11 kl 17 
Psalmsångskväll. Önska fram 
din favoritpsalm och sjung den 
tillssammans med Hålanda 
Kyrkokör. Lars-Göran Johans-
son–sång, samt kompgrupp. V 
Wetterling. S:t Peder sön 9/11 
kl 10 Gudstjäns I Olenius, tis 11 
/11 kl 18.00 Mässa samt inspi-
rationskväll. Ale-Skövde sön 
9/11 se övriga. Tunge sön 9/11  
kl 12 Mässa I Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 4/11 kl 8.30-9.30 Bön,  
kl 14.00 Bibelsamtalsgruppen. 
Ons 5/11 kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, kl 18-19 Bön. Tors 
6/11 kl 18.15 Hobby. Fre 7 nov 
kl 19.30 Café #GiveAndFor-
give - ungdomscafé. Lör 8/11 
kl 10-13 Second Hand & Café. 
Sön 9/11 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten, kl 11 Gudstjänst - 
Marie Nordvall predikar, Även-
tyret, Kyrkkaffe. Mån 10/11 kl 
10 RPG Stavgång. Tis 11/11 kl 
8.30-9.30 Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 5/11 kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Tis 11/11 kl 
15.45 Konfa Älvängen. Ons 
12/11 kl 18.30 Spårar - Upp-
täckarScout.

Nödinge Församling
Fre 7/11 kl 10 i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst för stora och 
små, Gunnar Kampe. Sön 9/11 
kl 11 i Nödinge kyrka: Guds-
tjänst för stora och små, tema: 
”Fars dag”. Gunnar Kampe, 
förskolebarn, barnkörerna The 
Rookies, Singing kids, Popkö-
ren och Young voices. Kyrkfika. 
Kl 17 i Surte kyrka: Gudstjänst 
för stora och små, tema: ”Fars 
dag”. Gunnar Kampe, barnkö-
rerna Peacedrums och Fort-
sättningskören, förskolebarnen, 
kyrkfika.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 5/11 kl 18.30 Tonår. Ons 
5/11 kl 21 Innebandy i Surte-

skolan, välkommen! Sön 9/11 
kl 11.00. Gudstjänst, Evert 
Eggelind predikar och sjunger, 
fika. Mån 10/11 kl 19 hela 
kyrkan sjunger, musikkåren 
Lerum Surte Symphonic Band, 
spelar. Ons 12/11 kl 18.30 
Tonår. Ons 12/11 21 Inne-
bandy i Surteskolan,  
välkommen! Planera in vår 
Höstmarknad 15/11 i din 
kalender! Lotterier, second 
hand, auktion, servering m.m. 
Kanske kan du hitta passande 
julklappar hos oss.

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
Sön 9/11 kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Tis 11/11 kl 09 
Mässa i förs hem, Westergaard
Ons 12/11 kl 18.30 Mässa, 
Nordblom. Tors 13/11 14 
Gemenskapsträff.

Equmeniakyrkan Älvängen
To 6/11 kl 19.30  Körövning.
Sön  9/11 kl 17 Bibeläventyrs-
gudstjänst Leif Jöngren m fl. 
Servering  SSK. Mån 10/11 kl 
18 Spårarscout kl 18.30  Upp-
täckarscout. Tis 11/11 kl 10 
Tisdagsbön kl 10-13 Stickcafé 
kl 16 Konfirmandgruppen.

Bohus pingstkyrka
Ons 5/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 9/11 Söndag kl 11
Gudstjänst HHN.

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!

Bortsprungen katt
Stor gråmelerad katt med 
rött halsband bortsprungen 
från Wetterströms Hage i 
Skepplanda.

tel. 0732-29 05 16
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JORDFÄSTNINGAR
Asta Abrahamsson.  
I Starrkärrs kyrka hölls onsda-
gen 29 oktober begravnings-
gudstjänst för Asta Abrahams-
son, Älvängen. Officiant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Margareta Karlsson.  
I Nols kyrka hölls fredagen 
31 oktober begravningsguds-
tjänst för Margareta Karlsson, 
Älvängen och Surte. Officiant 
var pastorsadjunkt Catarina 
Holmgren Martinsson.
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www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 9 november 
kl 11 i Nödinge kyrka
Gudstjänst för stora och små, 
Tema: ”Fars dag”. Gunnar Kampe, 
förskolebarn, barnkörerna The  
Rookies, Singing kids, Popkören 
och Young voices. Kyrkfika.

Söndag 9 november  
kl 17 i Surte kyrka
Gudstjänst för stora och små,  
Tema: ”Fars dag”. Gunnar Kampe,  
barnkörerna Peacedrums och  
Fortsättningskören, förskolebarnen.  
Kyrkfika.

Gunnar Kampe underhåller. Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

SURTE. Lerum Surte Symphonic Band 
har 25 medlemmar och dirigent är Folke 
Taubner, Surte. Höstkonserten har ett 
blandat program med musik av bland annat 
Ellington (Sacred Concerts), Lloyd-Webber 
(Jesus Christ Superstar) och Benny Anders-
son (Hemma). Sångsolist är Karin Fritzon, 
Lerum. Publiken inbjuds att delta i allsång. 
Konserten ges i Surte Missionskyrka mån-
dagen den 10 november. Fri entré.

Höstkonsert – 
”Hela kyrkan sjunger”

När Nödinge Seniorklubb fi rade 15-års ju-
bileum var det många medlemmar som ville 
vara med och fi ra. Styrelsen hade lagt ner ett 
stort arbete på att vi skulle få en trevlig kväll 
och det lyckades de till fullo med. 

God mat och dryck och underhållning 
av trubaduren Stefan Jigfelt som framförde 
en härlig blandning visor. Dessutom bidrog 
medlemmarna själva med sång och roliga 
historier. Stämningen var på topp!

Gerd Thorsson 

Stefan Jigfelt stod för underhållningen när Nö-
dinge Seniorklubb firade sitt 15-årsjubileum.

 Nödinge Seniorklubb 
fi rade 15-års jubileum

De fl esta av oss hade ingen personlig 
relation till Klas Ingesson, men ändå 
så blir många av oss sorgsna när ung 

människa dör allt för tidigt. Klas Ingesson 
gjorde sig känd som en hårt arbetande mittfäl-
tare, som en viktig kugge i svenska landslaget 
som vann VM-brons i fotboll 1994. Lagkam-
raten Thomas Ravelli säger ”Så är det tyvärr, 
att oftast rycks just de snälla och underbara 
människorna ifrån oss för tidigt”. Jag tror att 
det är en vanlig upplevelse som många av oss 
har haft som Thomas Ravelli ger uttryck för.

I samband med unga människors död så 
kommer frågan ofta, var fanns Gud, varför 
svarade inte Gud på böner om helande och 
hälsa? Frågan är viktig då vi läser i söndagens 
bibelberättelse att Jesus botade alla som kom 
till honom. Jag har mött människor som vid 
sin anhöriges dödsbädd har sagt, ”Nu behöver 
jag inte tvivla längre, nu vet jag att Gud inte 
fi nns! Det är som när det var som allra mör-
kast, då svek Gud”. Tänk, jag förstår vad dem 
menar.

Men ändå så kan jag inte bortse från att det 
är någonting med Jesus som rör djupet inom 
mig, någonting som jag inte kan eller vill vara 
utan, en kärlek som bekräftar mig som den 
jag är. Paulus i bibeln är inne på något viktig 
när han säger att vare sig nöd eller ångest, död 
eller liv kan skilja oss från Guds kärlek.  För 
denna kärlek spränger gränser, som gör att 
oavsett om vi lever eller dör så tillhör vi ett 
större sammanhang som kallas himlen, där vi 
alla en gång skall mötas. Det är ett löfte vi får 
trösta oss med.

Samtidigt är jag medveten om att detta 
kan upplevas som tomma ord för den som är i 
sorg. Men i söndagens bibelberättelse så säger 
Jesus, ”Jag skall inte bryta av det knäckta strået 
eller släcka den tynande lågan”. För hur det än 
ser ut i våra liv så har Gud vänt sitt ansikte till 
oss och vill hjälpa och stödja oss genom våra 
liv. Till det ger Gud oss en hälsning som lyder, 
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, 
jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper 
dig, stöder och räddar dig med min hand” (Jes 
41:10).

Men hur var det nu, svek Gud när det var 
som allra mörkast? Många är det gånger då 
jag har sett anhöriga, vänner och vårdpersonal 
som har gjort sitt yttersta för den döende. 
Dem har vakat, kommit, varit där, gett värme 
och ömhet. Trots den stora sorgen har det 
varit lätt att se Gud och hans kärlek i alla 
dessa människor när de har visat sådan omsorg 
medkänsla mot den döende. Jag tror att det är 
Gud som har tänt denna kärlek i våra hjärtan. 
Så visst var Gud där när Klas Ingesson och 
alla de andra dog. Men visst, det blev inte som 
vi ville, varför det vet jag inte, men Gud svek 
inte när det var som mörkast, Gud var där.

 Per Kjellberg
Pastor i Surte Missionskyrka, en del av Equmeniakyrkan

Klas Ingesson är död!

BETRAKTELSE

I torsdags mötte ett drygt hundratal 
medlemmar upp på oktoberträffen hos 
Skepplanda Hålanda SPF. Vi underhölls av 
vår egen Glädjekör med sång och “teater”, 
allt gick i kärlekens tecken. Det var ett väl 
utfört, varierande och trevligt program. 
(Det är inga amatörer de är åtminstone 
halvproffs). 

Diverse listor cirkulerade under kaffe-
pausen, bland annat om julbordet den 27 
november. Pris 295 kr per person. Anmä-
lan kan även göras per telefon senast 23 
november (anmälan är bindande). Sedvanlig 
lottdragning avslutade träffen.

Från år 2015 byter föreningen namn. 
Nytt namn blir: SPF Seniorerna Skepplan-
da-Hålanda.

ALE. Nu har kultur- och fritidsnämnden 
utsett Ale kommuns kulturstipendiater för 
2014. Årets stipendium delas ut som belö-
ningsstipendium till två stipendiater á 10 
000 kronor vardera. 

Stewe Claeson, bosatt i Nödinge, be-
lönas för sitt långa arbete i litteraturen och 
bildningens tjänst. Som författare och över-
sättare är Claeson välkänd och uppskattad i 
stora kretsar. I höst har han varit aktuell med 
sin senaste roman ”Komma nära” som fått 
rosor för sitt starka och speciella språk.

Ett belöningsstipendium tilldelas också 
Kilanda byalag med motiveringen: ”Med 
ett stort engagemang och hjärta har Ki-
landa byalag utvecklat den kulturhistoriska 
miljön i Kilanda till en mötesplats för hela 
kommunen. Under 25 år har man genom 
Kilanda marknad gett plats för såväl lokala 
hantverkare som föreningar och lyft fram 
det moderna jordbrukets roll i en levande 
kulturbygd.”

– Väldigt roligt att fi nna stipendiater 
inom helt olika områden. Förslagen var väl 
förankrade i juryn, förklarar Ragnhild Kap-
pelmark, enhetschef kultur.

Stipendierna kommer att delas ut vid 
konserten ”A Swinging Session” med Nils 
Landgren, Viktoria Tolstoy & Bohuslän 

Big Band i Ale Kulturrum fredagen den 14 
november.

JONAS ANDERSSON

Oktoberträff hos SPF 
Skepplanda-Hålanda

Kilanda byalag premieras för sitt arbete med Kilanda marknad.

Författaren Stewe Claeson erhåller ett belö-
ningsstipendium på 10 000 kronor.
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– Stewe Claeson och Kilanda byalag premieras
Stipendiater utsedda

I samband med Seniormässan i måndags 
fi ck SPF Alebygden fl era nya medlemmar. 
Det gjorde att vi nu har passerat 700-streck-
et.

Två dagar efter hade styrelsen en studie-
dag, där vi diskuterade vad vi kan göra för 
medlemmarna och vad de kan bidra med.

En enkät skall skickas ut i dagarna som 
vi hoppas skall kunna ge svar på dessa frågor.

Exempel på olika aktiviteter. I måndags 
besökte 14 personer Skepplanda kyrka och 
hembygdsföreningens anläggningar.

På fredagen vandrade 35 medlemmar från 
Skarpe Nord till Kastellegården och fi ck 
en intressant information av Berit Ceder-
vall-Johansson.

Denna vecka vandrar vi i Fjällbo och går 
upp till Bergsjön. Detta är en favorit i repris 

och har vi vår vanliga tur kan vi njuta av en 
strålande utsikt över Göteborg. I genomsnitt 
har 32 medlemmar deltagit i vandringarna.

Programmet för Träffpunkt Backavik den 
18 november har ändrats då Calle Enelund 
har fått förhinder. Jan-Peter Eldh kommer 
istället att tala om fallolyckor i samband 
med halkan. Vi hoppas också att kunna visa 
vad som fi nns av broddar och refl exer på 
marknaden.

Den 26-28 november åker vi till Rostock 
och en av norra Tysklands största julmark-
nader. Det fi nns fortfarande biljetter kvar 
till resan liksom till Vara konserthus och 
Sanna Nielsens julkonsert.

Nästa långresa går till Portugal den 27 
april. Vi fl yger och resan varar åtta dagar.

 Lennart Mattsson

SPF Alebygden har överstigit 700 medlemmar

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Skepplanda församlingshem
Kom och ät frukost med oss  

– kostnad 40 kr/person
Kom och lyssna – på Lena Forsberg, 

som jobbar med brobygge mellan reli-
gionsgränser ”Gränsland – en resa med 

Bibelns berättelser”

Hålanda kyrka
Söndag 9 november kl 17.00

Önska fram din favoritpsalm och  
sjung den tillsammans med

Hålanda Kyrkokör
Lars-Göran Johansson – sång

Kompgrupp
Präst: Vivianne Wetterling

Lördag 8 november kl 9-11

PSALMSÅNGSKVÄLL

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

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.

STARTA EN  
EGEN INSAMLING

Starta en egen insamling på www.barncancerfonden.se! Sprid den sedan 
till vänner, bekanta och kollegor. Pengarna går till forskning om barncancer, 
utveckling av effektivare behandlingsmetoder och till stöd för de drabbade 
familjerna. Varenda krona gör nytta! Tack för ditt stöd.

 
PG 90 20 90-0   www.barncancerfonden.se

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

PREDIKOTURER

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 5/11 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Holmgren 
Martinsson. Sön 9/11 Nols 
kyrka kl 11 Mässa, Nordblom.
Starrkärrs kyrka kl 11.00 Mässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 18 
Förbönsmässa, Nilsson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda, sön 9/11 kl 10 
Mässa V Wetterling. Ons 12/11 
kl 10 Storcafé – Leif Lundberg, 
sjunger, spelar och kåserar, kl 
18.30 Veckomässa.
Hålanda, sön 9/11 kl 17 
Psalmsångskväll. Önska fram 
din favoritpsalm och sjung den 
tillssammans med Hålanda 
Kyrkokör. Lars-Göran Johans-
son–sång, samt kompgrupp. V 
Wetterling. S:t Peder sön 9/11 
kl 10 Gudstjäns I Olenius, tis 11 
/11 kl 18.00 Mässa samt inspi-
rationskväll. Ale-Skövde sön 
9/11 se övriga. Tunge sön 9/11  
kl 12 Mässa I Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 4/11 kl 8.30-9.30 Bön,  
kl 14.00 Bibelsamtalsgruppen. 
Ons 5/11 kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, kl 18-19 Bön. Tors 
6/11 kl 18.15 Hobby. Fre 7 nov 
kl 19.30 Café #GiveAndFor-
give - ungdomscafé. Lör 8/11 
kl 10-13 Second Hand & Café. 
Sön 9/11 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten, kl 11 Gudstjänst - 
Marie Nordvall predikar, Även-
tyret, Kyrkkaffe. Mån 10/11 kl 
10 RPG Stavgång. Tis 11/11 kl 
8.30-9.30 Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 5/11 kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Tis 11/11 kl 
15.45 Konfa Älvängen. Ons 
12/11 kl 18.30 Spårar - Upp-
täckarScout.

Nödinge Församling
Fre 7/11 kl 10 i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst för stora och 
små, Gunnar Kampe. Sön 9/11 
kl 11 i Nödinge kyrka: Guds-
tjänst för stora och små, tema: 
”Fars dag”. Gunnar Kampe, 
förskolebarn, barnkörerna The 
Rookies, Singing kids, Popkö-
ren och Young voices. Kyrkfika. 
Kl 17 i Surte kyrka: Gudstjänst 
för stora och små, tema: ”Fars 
dag”. Gunnar Kampe, barnkö-
rerna Peacedrums och Fort-
sättningskören, förskolebarnen, 
kyrkfika.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 5/11 kl 18.30 Tonår. Ons 
5/11 kl 21 Innebandy i Surte-

skolan, välkommen! Sön 9/11 
kl 11.00. Gudstjänst, Evert 
Eggelind predikar och sjunger, 
fika. Mån 10/11 kl 19 hela 
kyrkan sjunger, musikkåren 
Lerum Surte Symphonic Band, 
spelar. Ons 12/11 kl 18.30 
Tonår. Ons 12/11 21 Inne-
bandy i Surteskolan,  
välkommen! Planera in vår 
Höstmarknad 15/11 i din 
kalender! Lotterier, second 
hand, auktion, servering m.m. 
Kanske kan du hitta passande 
julklappar hos oss.

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
Sön 9/11 kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Tis 11/11 kl 09 
Mässa i förs hem, Westergaard
Ons 12/11 kl 18.30 Mässa, 
Nordblom. Tors 13/11 14 
Gemenskapsträff.

Equmeniakyrkan Älvängen
To 6/11 kl 19.30  Körövning.
Sön  9/11 kl 17 Bibeläventyrs-
gudstjänst Leif Jöngren m fl. 
Servering  SSK. Mån 10/11 kl 
18 Spårarscout kl 18.30  Upp-
täckarscout. Tis 11/11 kl 10 
Tisdagsbön kl 10-13 Stickcafé 
kl 16 Konfirmandgruppen.

Bohus pingstkyrka
Ons 5/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 9/11 Söndag kl 11
Gudstjänst HHN.

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!

Bortsprungen katt
Stor gråmelerad katt med 
rött halsband bortsprungen 
från Wetterströms Hage i 
Skepplanda.

tel. 0732-29 05 16

NUMMER 41         VECKA 45| 25FAMILJ

JORDFÄSTNINGAR
Asta Abrahamsson.  
I Starrkärrs kyrka hölls onsda-
gen 29 oktober begravnings-
gudstjänst för Asta Abrahams-
son, Älvängen. Officiant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Margareta Karlsson.  
I Nols kyrka hölls fredagen 
31 oktober begravningsguds-
tjänst för Margareta Karlsson, 
Älvängen och Surte. Officiant 
var pastorsadjunkt Catarina 
Holmgren Martinsson.



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

ÖNSKAS HYRA
Äldre par önskar hyra 2-3 
rum och kök snarast. Gärna 
Älvängen eller annat läge i 
Ale Kommun, helst nära till 
buss eller pendeltåg. 
Tel. 0730-72 97 30

Vi är en liten familj på två 
vuxna och två barn. Vi söker 
pga barnomsorg i nödinge, nu 
också en bostad där för längre 
period och omgående! Vi är 
skötsamma, rökfria, djurfria 
och har ordnad ekonomi med 
fasta jobb. Inga betalnings-
anmärkningar. Söker bostad 
att HYRA, KÖPA eller HYR-
KÖPA OMGÅENDE!! 
Mvh familjen 0708716659

Skötsam familj med liten hund 
önskar hyra en 3:a eller 4:a i 
Älvängen. Vi har ordnad 
ekonomi, röker inte och kan 
lämna goda referenser. 
Vid intresse var snäll ring 
0720- 49 94 39

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

Fina kattungar 12-14 veckor 
önskar komma till nya 
goda hem. 
Tel 33 82 49

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: 
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Fönsterputs! Tillfällig 
eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet. 
F-skatt + rutavdrag. Unos 
Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD Allt 
inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen. Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 

m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
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

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

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.bkgmedia.se 
Tel 0706-74 16 69

Städ på era villkor.
Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Stort grattis till
Anette

på födelsedagen den 9 nov
Pussar och kramar

från familjen

GRATTIS

Vår underbara tjej fyller 
3 år den 10:e november

Många kramar från 
Mamma, pappa,
farmor, farfar,

mormor & morfar

Grattis Wilmer 6 år 10/11 
önskar mormor, morfar, 

moster, Hugo, 
mamma o pappa, 

Elias o Alma

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!

Grattis Elias 8 år 7/11 
önskar mormor, morfar, 

moster, Hugo, 
mamma o pappa, 
Wilmer o Alma

Våra tjejer fyller år!
Stort grattis Engla
på 8-årsdagen och

Felicia på 13 årdagen!
Stor kram från hela släkten

UNDANBEDES

När jag mina år skall fylla,
vill jag ej att ni mig hyllar,
en tanke räcker så bra, 
tack ska ni ha.

Gunilla Kallerholt, 
Lödöse

VECKANS ROS

Veckans finast Rosor till 
Folktandvården Nödinge. 
Varmt tack till All Perso-
nal. Ni har varit fantastiska 
samt hälsning till 
Spec. Tandl Björn Fürst, 
Oralprotetik.

S.L Implantat

Veckans ros går till Psyk-
mottagningen i Älvängen, 
för trevligt bemötande, 
god vård och omsorg.

Nols yngsa 
Arsenalsupporter fyllde 
1 år den 2 november. 
Stora gratulationer, 

Philip London Oddhammar!
/Farbröderna

Grattis vår underbara pojk 
Melvin 4 år! 

Önskar Mamma, pappa 
& Alicia Tusen röda rosor till Marie 

på Älvdalens Begravnings-
byrå i Älvängen! Din hjälp-
samhet, lyhördhet, genero-
sitet, flexibilitet och fram-
förallt medmänsklighet 
hjälpte oss genomföra vår 
otroligt tuffa cermoni. Utan 
din hjälp hade det aldrig 
gått bra. Tack! 

Marie, Sandro, 
Daniella & Jesper
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TACK

Meca Älvängen! Tusen tack 
för servicen och däckbyte 
för min bil. Ni är guld värd, 
till kunden med ”tummen 
mitt i handen!” Nöjd kund 
från Ulricehamn.

Tack Jörgen och son på 
JGES fönster & hustek-
nik AB för ett gediget och 
mycket välbyggt uterum. 
Vi är så nöjda vi kommer 
att rekomendera er.
 Madeleine och Ulf 



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

ÖNSKAS HYRA
Äldre par önskar hyra 2-3 
rum och kök snarast. Gärna 
Älvängen eller annat läge i 
Ale Kommun, helst nära till 
buss eller pendeltåg. 
Tel. 0730-72 97 30

Vi är en liten familj på två 
vuxna och två barn. Vi söker 
pga barnomsorg i nödinge, nu 
också en bostad där för längre 
period och omgående! Vi är 
skötsamma, rökfria, djurfria 
och har ordnad ekonomi med 
fasta jobb. Inga betalnings-
anmärkningar. Söker bostad 
att HYRA, KÖPA eller HYR-
KÖPA OMGÅENDE!! 
Mvh familjen 0708716659

Skötsam familj med liten hund 
önskar hyra en 3:a eller 4:a i 
Älvängen. Vi har ordnad 
ekonomi, röker inte och kan 
lämna goda referenser. 
Vid intresse var snäll ring 
0720- 49 94 39

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

Fina kattungar 12-14 veckor 
önskar komma till nya 
goda hem. 
Tel 33 82 49

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: 
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Fönsterputs! Tillfällig 
eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet. 
F-skatt + rutavdrag. Unos 
Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD Allt 
inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen. Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 

m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
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

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

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.bkgmedia.se 
Tel 0706-74 16 69

Städ på era villkor.
Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Stort grattis till
Anette

på födelsedagen den 9 nov
Pussar och kramar

från familjen

GRATTIS

Vår underbara tjej fyller 
3 år den 10:e november

Många kramar från 
Mamma, pappa,
farmor, farfar,

mormor & morfar

Grattis Wilmer 6 år 10/11 
önskar mormor, morfar, 

moster, Hugo, 
mamma o pappa, 

Elias o Alma

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!

Grattis Elias 8 år 7/11 
önskar mormor, morfar, 

moster, Hugo, 
mamma o pappa, 
Wilmer o Alma

Våra tjejer fyller år!
Stort grattis Engla
på 8-årsdagen och

Felicia på 13 årdagen!
Stor kram från hela släkten

UNDANBEDES

När jag mina år skall fylla,
vill jag ej att ni mig hyllar,
en tanke räcker så bra, 
tack ska ni ha.

Gunilla Kallerholt, 
Lödöse

VECKANS ROS

Veckans finast Rosor till 
Folktandvården Nödinge. 
Varmt tack till All Perso-
nal. Ni har varit fantastiska 
samt hälsning till 
Spec. Tandl Björn Fürst, 
Oralprotetik.

S.L Implantat

Veckans ros går till Psyk-
mottagningen i Älvängen, 
för trevligt bemötande, 
god vård och omsorg.

Nols yngsa 
Arsenalsupporter fyllde 
1 år den 2 november. 
Stora gratulationer, 

Philip London Oddhammar!
/Farbröderna

Grattis vår underbara pojk 
Melvin 4 år! 

Önskar Mamma, pappa 
& Alicia Tusen röda rosor till Marie 

på Älvdalens Begravnings-
byrå i Älvängen! Din hjälp-
samhet, lyhördhet, genero-
sitet, flexibilitet och fram-
förallt medmänsklighet 
hjälpte oss genomföra vår 
otroligt tuffa cermoni. Utan 
din hjälp hade det aldrig 
gått bra. Tack! 

Marie, Sandro, 
Daniella & Jesper
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TACK

Meca Älvängen! Tusen tack 
för servicen och däckbyte 
för min bil. Ni är guld värd, 
till kunden med ”tummen 
mitt i handen!” Nöjd kund 
från Ulricehamn.

Tack Jörgen och son på 
JGES fönster & hustek-
nik AB för ett gediget och 
mycket välbyggt uterum. 
Vi är så nöjda vi kommer 
att rekomendera er.
 Madeleine och Ulf 
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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

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

NUMMER 41         VECKA 45| 27PYSSEL

Veckans



TRÄNING 
FÖR ALLA

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN    12 MÅN AUTOGIRO

Ord. pris 399kr

PASSA 
PÅ NU!

www.stc.se

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520-65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, 463 30 LILLA EDET
STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN


