
Inget mer 
bullerskydd

Vandra för 
ökad trygghet

Fotboll som 
integration

Mohamed Nweder, 16, tvingades tillsammans med sin syster lämna sina föräldrar i Syrien. Tillvaron blev för farlig. Nu vill 
han utbilda sig och läsa till läkare för att kunna åka tillbaka som en resurs.

Han fl ydde granaterna

LÄS

16

FO
TO

: P
-A

 K
LÖ

V
E
R

SJ
Ö

Säkra siffror till fast pris!

LÄS
08

LÄS
04

LÄS
16

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

NUMMER 42         VECKA 46         2014         ÅR 19         100% TÄCKNING| | | |

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

VI ÄR TOKIGA!

100.000:-
NU: 214.900:-

NU: 234.900:-
NU: 240.800:- 

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

FALUKORV
 RYDBERGS, 400 G

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS FÖR 

VINTERDÄCK!
Vi har däck i alla prislägen  

och till alla modeller! varje dag!
Matglädje

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale

5:-
KLIPP!

JULMUSTJULMLMUST
AApotekarnes 140Apotekarnes 140 c

Jfr. pris 3:57/liter + paJfr. pris 3:57/li3:57/liter + pa
MMax 2 köp/hushålMax 2 köp/hushål

/st+pant

Fredag
14 nov

Knallarna 
kommer!

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



Det osäkra politiska 
läget i Ale kommun 
skapar obalans. 

Ingenting är säkert och när 
Socialdemokraternas störste 
motståndare, aledemokraten 
Jan A Pressfeldt, plötsligt 
deklarerar att han kan tänka 
sig att rösta för en rödgrön 
budget förstår alla varför 
våra politiker lever i en värld 
fylld av demoner, spöken 
och glada uppenbarelser. 
Ingenting är sig likt, men 
kanske kan den bullrande 
mardrömmen bli något som 
förenar våra politiker i en 
enda stor gemenskap?

Trafi kverket har låtit 
meddela att de inte tänker 
ta något ansvar för de höga 
bullernivåer som mätts upp 
i samband med detaljpla-
nearbetet för nya bostäder 
i centrala Älvängen. Deras 
ansvar slutar vid den befi nt-
liga bebyggelsen. Den har 
de byggt ett bullerskydd 
för. Den framtida exploate-
ringen får de som bygger ta 
ansvar för.

Det som känns olustigt är 
att Ale kommun godkände 
väg- och järnvägsplanerna 
då de var baserade på bulle-
rutredningar som vittnade 
om att det skulle bli lägre 
oljud och mindre vibratio-
ner i samband med BanaVäg 
i Väst. Om utredningen 
hade stämt hade det också 
varit möjligt att förverkliga 
de exploateringar som nu 

stoppats av Länsstyrelsen. 
Är kommunen förd bakom 
ljuset? Det skulle i så fall 
vara en ganska otäck historia 
och effekten kan bli att 
ingen byggnation kan få 
tillåtelse i våra stationssam-
hällen. Det vore katastrof 
både för Ale som tillväx-
tkommun, men också för 
Göteborgsregionen i stort. 
Dessutom kan klimatmålen 
och det hållbara samhället 
se sig om efter en annan 
samarbetspartner. Ale lär 
inte kunna bidra om du 
trots pendeltåget måste ha 
minst en bil för att kunna 
dra nytta av järnvägen.

Det är en utomordent-
ligt allvarlig fråga som våra 
politiker nu måste enas 
runt. Det handlar om att 
agera med kraft och det är 
bråttom.

Ahlafors IF är en av de 
utvalda föreningarna som 
ingår i företaget Provés 
ungdomssatsning ”Attityd”. 
Det handlar om att utbilda 
ledare och värna våra ung-
domar, att få dem att växa 
till snälla och ansvarsfulla 
medborgare. Som ett led 
i detta har AIF tagit 
ansvar för att ge en 
grupp ensamkom-
mande fl yktingbarn 
och vänner till 
dem möjligheten 
att få träna fotboll 
under ledning av tre 

spelare från klubbens A-lag. 
När man hör vad dessa 
ungdomar har varit med om 
blir man rörd när man ser 
glädjen bara över att få lira 
boll. Ännu mer rörd blev jag 
när jag hörde hur ledarna 
kunde tilltala samtliga med 
namn. En liten detalj, men 
oerhört viktig för att skapa 
gemenskap och förtroende. 

Diskussionen i samhället 
går hög beträffande hur 
Sverige ska klara fl ykting-
mottagandet och integra-
tionen. Det är ingen lätt 
uppgift att lösa, men när jag 
såg hur enkelt AIF-spelarna 
tog hand om 20 ungdomar 
med skilda bakgrunder på 
Sjövallen så fi ck jag känslan 
av att det kanske inte 
behöver vara så svårt. Du 
kommer långt med bara en 
fotboll och rätt attityd.

Rätt attityd!

ANSVARIG UTGIVARE ALEKURIREN
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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 46         NUMMER 42|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

lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt  
nya privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

Ring mig på 0303-24 56 54 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

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

BASAR
LÖRDAG 15 NOV KL 10.00

SMYRNAKYRKAN, ÄLVÄNGEN

Starrkärrs Röda Korskrets
Välkomna Styrelsen

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90

Höstmarknad
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 15 november 
kl 10.00

Öppet hus med lotterier,
försäljning, Second Hand,

servering och auktion ca kl 12.30

Välkommen!VV
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Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast torsdag 4 december under adressen:

Alekuriren "Ale Lucia"

Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................

Adress  .................................................................................................

Postnr & ort  ........................................................................................

Tel   ......................................................................................................

Var med och rösta på ALE LUCIA 2014 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

1 2 3 4 5

Var med och utse Ale Lucia
2014

Josefin Thorbjörnson
17 år, Alafors

Studerar: Samhällslinjen på 
Sigrid Rudebecks Gymnasium.

Drömyrke: Jag skulle gärna 
bli jurist och jobba med 
människorättsfrågor.

Drömresa: Det finns många 
platser jag skulle vilja resa till. 
Tyskland och England skulle 
jag gärna studera eller arbeta 
i. Utöver det så dras jag till 
platser med en stark historisk 
anknytning.

Vem får följa med?: Jag har 
ett underbart gäng med vänner 
vilka jag skulle kunna tänka mig 
att åka vart som helst med.

Sångerfarenheter: Jag sjunger 
hos Johanna Werder fd. Forsberg 
och har även varit med i några 
av hennes köruppträdanden.

Fritidsintressen: Jag tycker om 
att läsa, skriva och att umgås 
med mina vänner.

Min bästa sida: Det är alltid 
svårt att avläsa sin egen 
karaktär, men jag gör mitt bästa 
för att ha ett öppet sinne och 
inte döma människor innan jag 
har hört deras historia.

Min sämsta sida: Jag är ganska 
bra på att göra upp planer för 
när jag borde t.ex. plugga och 
städa men att sedan genomföra 
dessa planer är en annan sak.

Varför Ale Lucia?: Min mormor 
anmälde mig och jag visste inte 
om det förrän dagen innan 
audition, men jag tycker att det 
är jätteroligt att få vara med.

Favoritjulsång: Mer jul med 
Adolphson & Falk. Det är en 
låt som spelats mycket under 
julstöket genom åren och därför 
är starkt förknippad med mina 
julkänslor.

Jenna Nyman
16 år, Älvängen

Studerar:  
Musik estet på Mimers Hus 
Gymnasium.

Drömyrke:  
Regissör.

Drömresa:  
Australien (Byron bay).

Vem får följa med?:  
Pojkvän.

Sångerfarenheter:  
Går hos sångpedagog i skolan, 
har även körat sen sexan till nian 
(och även nu på gymnasiet) som 
ett "extraämne" i grundskolan.

Fritidsintressen:  
Övar amatörteater och dansar 
tre sorters jazz på Adrianas 
danshus.

Min bästa sida:  
Försöker se saker från den ljusa 
sidan och är oftast glad.

Min sämsta sida:  
Klagar på mycket, och är riktigt 
petig.

Varför Ale lucia?:  
Har alltid velat vara med, sen 
när jag i år fick chansen tog jag 
den.

Favoritjulsång:  
Christmas pipes - Celtic woman.

Amanda 
Carlbom Petersson
16 år, Nödinge

Studerar:  
Rytmus gymnasieskola.

Drömyrke:  
Artist, att kunna leva  
på musiken.

Drömresa:  
Jag kan faktiskt inte komma  
på någon riktig drömresa.

Sångerfarenheter:  
Jag går hos en sångpedagog på 
Kulturskolan och har gått där i 
några år. Uppträder en del på 
mindre och större tillställningar. 
Går på en musikskola.

Fritidsintressen:  
Vara med kompisar, sjunga  
och träna.

Min bästa sida:  
Min starka och svaga sida är väl 
att jag är så viljestark. Det kan 
gynna mig lika så som straffa 
mig.

Varför Ale lucia?:  
Jag fick hem en lapp om Ale 
lucia och tänkte att det kunde 
va en kul grej.

Favoritjulsång:  
Jul jul strålande jul.

Rebecca Hakso
16 år, Nödinge

Studerar:  
På Rytmus i Göteborg.

Drömyrke:  
Att jobba som sångerska  
på heltid.

Drömresa:  
Att åka tillbaka till det 
underbara landet Thailand!

Vem får följa med?:  
Familj och vänner.

Sångerfarenheter:  
Sjunger i kör och i ensambel, jag 
har luciaerfarenheter sen tidigare, 
jag spelar in låtar hos min sång-
coach, på högstadiet gick jag i en 
musikklass och jag var även med i 
X Factor 2012.

Fritidsintressen:  
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trubadura med gitarren, dansa 
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Min bästa sida:  
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utan jag ser det bästa i alla.

Min sämsta sida:  
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saker och ting ska hända direkt 
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Beatrice Aili
17 år, Alafors

Studerar:  
Drottning Blankas 
Gymnasieskola, Modedesign.

Drömyrke:  
Vad som helst bara jag  
får arbeta kreativt.
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Hittar alltid en lösning på 
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Kom som en helt spontan grej.

Favoritjulsång:  
Välkommen Hem med E.M.D.
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NDÖINGE. Bullret från 
framför allt järnvägen 
stoppar all planerad 
central byggnation i Ale.

Nu kallar kommunled-
ningen i Ale till krismö-
te.

Företrädare för Göte-
borgsregionens 13 kom-
muner bjuds in till en 
träff med Håkan Wen-
nerström, Trafi kverkets 
generaldirektör, för att 
diskutera den uppkom-
na situationen.

Länsstyrelsen anser att bul-
lernivån är för hög för att 
tillåta bostadsbyggnation i 
Ales stationssamhällen. Det-
ta trots att väg och järnvägs-

utbyggnaden är baserad på 
en bullerutredning som sa 
att nivån skulle sänkas radi-
kalt.

– Det var på Trafi kverkets 
bullerutredningar som vi 
tog beslut och släppte fram 
väg- och järnvägsplanerna. 
Nu när vi sitter här med facit 
och kall fakta om att buller-
nivåerna efter utbyggnaden 
blivit något helt annat krä-
ver vi svar från Trafi kverket 
hur detta kan vara möjligt. 
Dessutom är det rimligt att 
vi ställer krav på åtgärder. 
Frågan bör enligt mig inte 
bara ha högsta prioritet i Ale, 
utan i hela GR, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Paula Örn (S).

Hon har givit kommun-
chef, Björn Järbur, i upp-
drag att sammankalla ett 
möte med Trafi kverkets 
högsta ledning och hoppas få 

med sig representanter från 
samtliga GR-kommuner.

– Det här är en ytterst 
allvarlig situation. Vi har 
investerat miljarder i en ny 
infrastruktur som ska främja 
klimatmålen. Tanken är att 
vi ska åka mer tåg och min-
dre bil i framtiden. För att 
bidra till detta är planen att 
bygga pendeltågsnära bo-
städer och det var detta som 
var ett av huvudmålen med 
BanaVäg i Väst. Hållbarhe-
ten är överordnad och nu får 
vi snabbt se till att hitta en 
lösning på bullerfrågan. Det 
är utan tvekan Trafi kverket 
som bär ansvaret för detta, 
säger Paula Örn.

Trafi kverket har en helt 
annan uppfattning och men-
ar att de vidtagit de åtgärder 
som var nödvändiga för den 
befi ntliga bebyggelsen. 

Inget ansvar
– För kommuens framtida 
exploatering har vi inget an-

svar. De som exploaterar och 
vill bygga centralt i Ale får 
vidta de åtgärder som krävs 
för att skydda sig mot ljudet 
från väg- och järnväg, sä-

ger Jörgen Ryding på Tra-
fi kverket.

I samband med större in-
frastrukturprojekt diskuteras 
alltid vilka åtgärder som är 
samhällsekonomiskt lönsam-
ma. I detta fall var det buller-
skydd vid vägen som gällde.

– Att vi skulle ha byggt för 
att skydda framtida exploate-
ringar är inte rimligt, menar 
Jörgen Ryding som hävdar 
att de mätningar som gjorts i 

efterhand vid vägen visar att 
önskad effekt är uppnådd.

Oppositionsråd Mikael 
Berglund (M) blir inte im-
ponerad när han får höra vad 
Trafi kverket anser i frågan.

– Jag hoppas att de snart 
inser allvaret i frågan. De fi ck 
uppdraget att bygga en ny 
väg och järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan för 
att regionen behöver växa. 
Syftet var att ge Ale kommun 
möjlighet till tillväxt med en 
attraktiv pendeltågtrafi k. Nu 
är den på plats och då får vi 
plötsligt inte bygga, vilket 

också känns horribelt ef-
tersom samma Länsstyrelse 
som stoppar oss godkänner 
byggnation i Göteborg tätt 
intill både väg och järnväg. 

Det som skrämmer mest 
är att en eventuell ansvars-
diskussion är tidsödande. 

– Vi har inte tid att vänta. 
Vi är och ska förbli en tillväxt-
kommun. Att lägga ansvaret 
för väg- och järnvägsbuller 
på framtida exploatörer i Ale 
är respektlöst. Det omöj-
liggör bostadsbyggnation 
centralt i Ale, menar Mikael 
Berglund.
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FÖR DIG SOM VILL ELLER 
NYSS HAR STARTAT FÖRETAG!

Bolla affärsidéer
Finansieringsrådgivning
Vinnande pitch på 60 sek

Föreläsningar 
Låna en entreprenör 
Och mycket mer

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 19 november 2014 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande ärenden:

• Val av ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder
• Taxor och avgifter 2015
• Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan 2016 - 2017
• Svar på motion om byggnation av lägenheter i södra Lödöse
• Svar på motion om att ompröva beslutet att stänga 

Prästkragens förskola
• Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i Lilla Edets kommun fr.o.m. 2015 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 12 november 2014.

Ale kallar till krismöte
– Hoppas på stöd från hela GR

Nya miljoner till 
föreningslivet
ALE. Två nya miljoner 
till investeringar i fören-
ingslivet.

Ansökan brådskar.
Senast 28 november 

ska handlingen vara 
inskickad.

Miljonregnet över fören-
ingslivet i Ale fortsätter. För 
tredje gången erbjuds fören-
ingarna att söka ett tillfälligt 
investeringsstöd. Totalt fi nns 
två miljoner att dela på.

– Det är en skänk från 
ovan. Behovet är ju jättest-
ort, men nu gäller det att inte 
vila på hanen. Vi behöver ha 
in ansökningarna senast 28 
november, hälsar fritidschef, 
Michael Svensson.

Alla registrerade fören-
ingar i Ale kommun har 
möjlighet att söka ur potten, 

men det fi nns prioriterade 
områden.

– Barn- och ungdomsin-
riktade föreningar samt de 
som satsar på att tillgänglig-
hetsanpassa sina lokaler för 
funktionshindrade kommer 
att ha förtur. Jag rekommen-
derar dock alla att söka. Man 
vet aldrig, säger Michael 
Svensson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Michael Svensson.

Ale kommun planerar att uppföra fristående 
förskolepaviljonger under en tidsbegränsad tid 
till och med hösten 2019. Paviljongerna placeras 
på platser som inte är förenligt med respektive 
detaljplan. Aktuella områden är:

-
Klöverstigen)

-
Änggården)

-  Skepplanda 3:18 (intill Garnvindeskolan)
 
Berörda sakägare har möjlighet att yttra sig 

på Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset 
i Alafors. Synpunkter skall vara skriftligt 
inlämnade senast 2014-12-03 till adressen: 
Sektor Samhällsbyggnad Plan och bygg, Ale 
kommun, Ledetvägen 6,  
449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

ALE. BanaVäg i Väst 
skulle minska buller och 
vibrationer i Götaälv-
dalen.

Istället blev det tvärt-
om.

Bullernivåerna är nu 
så höga att Länsstyrel-
sen inte kommer att 
godkänna detaljplaner-
na för två högaktuella 
bostadsprojekt i Äl-
vängen.

Göteborgsregionen har pla-
nerat för tillväxt och Ale 
kommun är en av kommu-
nerna där bostadsutbygg-
naden ska öka mest. Med 
hjälp av ny motorväg och 
pendeltåg har attraktions-
kraften stärkts och intresset 
för pendeltågsnära bostäder 
är stort. I Älvängen är två 
detaljplaner för nya centrala 
lägenheter nära antagande. 
Det gäller Alebyggens 70 
lägenheter på Änggatan och 
30 nya lägenheter vid Gula 
Villan på Göteborgsvägen. 
Nu ställs allt på sin spets när

– Det är en katastrof för 
Göteborgsregionen i all-
mänhet och Ale i synnerhet. 
Det är också en stor skam 
att Trafi kverket misslyckats 
så brutalt med sitt uppdrag. 
Ett av huvudsyftena med Ba-
naVäg i Väst var att minska 
bullernivåerna. Istället har 
det blivit tvärtom. Det är 
främst järnvägen som or-
sakar de förhöjda nivåerna. 
Det beror troligtvis på att 
banvallen är för hög i för-
hållande till bullerskyddet, 
säger Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD).

Han riktar skarp kritik till 
både Länsstyrelsen och Tra-
fi kverket. Pressfeldt menar 
att de gemensamt bär ansva-
ret för att Ale kommun nu 
inte kan förverkliga sin bo-
stadsutbyggnad. Trafi kver-
ket var ansvarigt för de bulle-
rutredningar som godkändes 
av Länsstyrelsen, vilket i sin 
tur gjorde att Ale kommuns 
antagande av detaljplanerna 
för den nya väg och järnvä-

ra en ljudnivå som möjliggör 
centrala bostäder i våra or-
ter, säger Pressfeldt.

Bengt Bengtssons projekt 
med fl yglar på Gula Villan 
på Göteborgsvägen var mer 
eller mindre klart när beske-
det från Länsstyrelsen kom. 
Nu står projektet helt still. 

– Kommunen har dessut-
om löst in ett antal fastighe-
ter i centrala Älvängen för att 
kunna planera för ytterligare 
bostäder. Allt detta riske-
rar att frysa inne. Det är ett 
oerhört hårt slag och därför 
måste vi nu agera med kraft, 
avslutar Jan A Pressfeldt.

Färska bullermätningar 
i både Surte och Älvängen 
visar att de beräkningar som 
Trafi kverket gjorde avseende 
de framtida bullernivåerna 
inte stämmer. Länsstyrelsen 
har nu i de aktuella detaljpla-
nerna påpekat att bullret är 
för högt och att det krävs 
åtgärder för att godkänna 
byggnation av nya bostäder. 
Åtgärder som kan ta mycket 
lång tid att få genomförda

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
FAKSIMIL: VECKA 45, 2014

Vi har inves-
terat miljarder 
i en ny infra-
struktur som 

ska främja klimatmålen. 
Tanken är att vi ska åka 
mer tåg och mindre bil i 
framtiden.
PAULA ÖRN

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Åtgärder som kan ta mycket 
lång tid att få genomförda

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i 
Ale, anklagar Trafikverket för att ha vilselett kommunen och gör 
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Buller stoppar bostäder i Ale
FAKSIMIL: VECKA 45, 2014

Vi har inves-
terat miljarder 
i en ny infra-
struktur som 

ska främja klimatmålen. 
Tanken är att vi ska åka 
mer tåg och mindre bil i 
framtiden.
PAULA ÖRN

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

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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

böcker.

Villainbrotten ökar i Sverige…

charlott.klug@ale.se
 

NOV

18
TISDAG LYS UPP I 

HÖSTMÖRKRET
Seminarium om energieffektiv ljusdesign i hemmet.  
kl 18.00-19.00, 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.

NOV

20
TORSDAG

SÅ MINNS  
VI SKEPPLANDA  
PÅ 70- OCH 80-TALEN 

 
 

NOV

22
LÖRDAG

FÖRFATTARFIKA MED 
DECKARFÖRFATTAREN 
RAMONA FRANSSON

A Swingin Session – Nils Landgren, 
Viktoria Tolstoy & Bohuslän Big Band
FREDAG 14 NOV KL 19.00

 

OBS! Ändrad lokal till  
Medborgarhuset i Alafors!

Fullmäktigemöte
MÅNDAG 

DEN 24 NOVEMBER KL 18.00

 

 

 
Webbradio

 

 

 

 

Peta bort vekhållaren

 

13 NOVEMBER KL 17.00–19.00

13 NOVEMBER KL  18:00–20:00

19 NOVEMBER KL 18:00–20:00
 

Aktiviteter för företagare 2014

UTSÅLT!
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ALE. Arbetslösheten 
minskar stadigt må-
nad för månad i Västra 
Götaland. 

I september var 
andelen arbetslösa 7,4 
procent, en minskning 
med 0,8 procentenheter 
jämfört med för ett år 
sedan. 

– Andelen nyanmälda 
lediga platser ökar både 
i Ale och i Lilla Edet, sä-
ger Reimond Ardner på 
Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens statis-
tik för september visar fort-
satt sjunkande arbetslöshet. 
Det gäller för länet i stort. 
Även ungdomsarbetslöshe-
ten minskar.

– Arbetslösheten ligger 
fortfarande på en historiskt 
hög nivå, men den minskar 
och det är glädjande att även 
ungdomarna får del av den 
stärkta arbetsmarknaden.

I Ale är arbetslösheten 
bland ungdomar, 18-24 år, 
13,2% vilket är en minsk-
ning med 2,8% jämfört med 
samma tidsperiod förra året. 
Även andelen vuxna arbets-
lösa har minskat. Siffran för 
september i år var 5,3%, att 
jämföra med 6,4% i septem-
ber 2013.

– Ungdomar går ut i servi-
ceyrken, som handel, restau-

rang, turism med mera. Gö-
teborg har haft rekord med 
kryssningsbåtar under året 
med anledning av att Göte-
borgs hamn muddrades för 
ett tag sedan och därför kan 
ta emot stora kryssningsbå-
tar. Nämnas bör också Cla-
rion Post Hotell och Gothia 
Towers som skapar möjlig-
heter med stora kongresser, 
event med mera, förklarar 
Ardner och tillägger:

– Industrin har haft det 
jobbigare, men med Volvos 
satsning på ytterligare ett 
skiftlag börjar det nu släppa 
på arbetsmarknaden.

På onsdag kommer Ar-
betsförmedlingen i Ale att 
ha en företagsjakt med be-
sök hos lokala näringsidkare. 
Dagen därpå, torsdagen den 
14 november, sker ett event 

på Arbetsförmedlingen Ale 
Torg med rubriken: Jobba 
med din passion!

– Det handlar om ett star-
ta eget-mingel med Nyföre-
tagarCentrum, Almi,

Ale kommuns näringslivs-
enhet, 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 be-
höver för att ta nästa steg, 
säger Reimond Ardner.

– Syftet med kvällen är att 
inspirera till att starta före-
tag. Vi vill att angreppssättet 
ska vara så lustfullt och inter-
aktivt som möjligt, avslutar 
Reimond Ardner.

JONAS ANDERSSON

Bernt Källgren och Reimond Ardner på Arbetsförmedlingen 
gläds över att arbetslösheten fortsätter att minska.

– Och Volvos satsning välkomnas 
Minskad arbetslöshet

Budgetförhandlingar pågår i Ale
– Aledemokraterna kan hjälpa (S)
NÖDINGE. Idag (läs 
tisdag) lägger Kom-
munstyrelsens nya 
ordförande i Ale, Paula 
Örn (S), fram sitt första 
budgetförslag.

Hon flaggar dock re-
dan för att den kommer 
att ändras.

– Jag inväntar syn-
punkter från Alliansen 
och Aledemokraterna. 
Vi är beredda att låta 
dem få inflytande för 
att få igenom budgeten, 
säger Paula Örn.

Det råder ett helt nytt par-
lamentariskt läge i Ale kom-
mun. De rödgrönas mino-
ritetsstyre kräver att varje 
beslut föregås av en förhand-
ling. Under förra veckan 
träffade Paula Örn både alli-
ansen och Aledemokraterna 
för att söka stöd inför bud-
getbeslutet i kommunfull-
mäktige nästa måndag, men 
redan idag är förslaget uppe 
på Kommunstyrelsens bord.

– Jag har inga förhopp-
ningar om att de kommer 
att anta vårt förslag rakt av, 
men jag hoppas däremot att 
vi kan få kreativa synpunkter 
så att det som presenteras 
för fullmäktige kan klubbas. 

Mitt mål är en bred budget-
uppgörelse som helst hela 
Alliansen ställer sig bakom, 
säger hon.

Det stöd kanske de röd-
gröna ändå inte behöver. 
Hjälpen kan komma från 
oväntat håll. Aledemokrater-
nas Jan A Pressfeldt flaggar 
för att stötta Paula Örn.

– Hon har visat att hon 
lyssnar. Vi har fått igenom 
ett antal förslag, bland annat 
en fortsatt satsning på Säkra 
Ridvägar och förändringen 
av huvudmannaskapet på 
allmänna vägar i Ale. Till 
skillnad från alliansens före-
trädare så har vi blivit kon-
taktade av de rödgröna. Det 
väger tungt för oss om vi nu 
ska välja bland budgetförsla-
gen, säger Pressfeldt.

Helst alliansen
Enligt Paula Örn är Alede-
mokraterna, som kom in i 
Kommunstyrelsen tack vare 
en teknisk valsamverkan 
med Sverigedemokraterna, 
bara en tänkbar samarbets-
partner i enskilda sakfrågor. 
Helst vill hon ha med allian-
sen i båten.

– Någon långtgående 
politisk samverkan med AD 
är inte aktuellt. Jag är fullt 
medveten om att de ingår en 

teknisk valsamverkan med 
SD och dem vill vi inte un-
der några omständigheter 
tala med, säger Örn till lo-
kaltidningen.

Faktum kvarstår att det 
räcker med Aledemokrater-
nas stöd för att de rödgrönas 
budget ska gå igenom. Att 
Paula Örn och Jan A Press-
feldt har samtalat om budge-
ten förvånar oppositionsråd, 
Mikael Berglund (M).

– För två veckor sedan vil-
le hon ju inte ens nämna dem 
vid namn. AD och SD var ju 
något fruktansvärt. Nu låter 
det som om hon mer eller 
mindre har gjort upp budge-

ten med Aledemokraterna. 
Undrar vad väljarna tycker 
om det, men det passade väl, 
morrar Berglund.

Han inser samtidigt att ett 
sådant samarbete knappast 
kommer att skapa ett tryggt 
Ale och därför kommer al-
liansen att försöka komma 
överens med Socialdemo-
kraterna.

– I det här läget vore det 
bäst med en bred budget-
uppgörelse, men innan vi går 
in i konkreta förhandlingar 
vill vi ha vårt eget budgetal-
ternativ helt klart. Med det 
som utgångspunkt kan vi ta 
ställning till anpassningar. 
Kommer vi överens med S 
är det positivt, om inte, vill 

vi kunna lägga fram ett tyd-
ligt budgetalternativ och se-
dan låta fullmäktige avgöra, 
säger Mikael Berglund och 
tillägger:

– Det är rätt intressant att 

Jan A Pressfeldt verkar ha 
bytt politisk åskådning och 
plötsligt går på den rödgrö-
na sidan!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...vars företrädare Mikael Berglund (M) vill avvakta med förhand-
lingen tills det egna budgetalternativet är klart...

Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), försöker nå en upp-
görelse om budgeten och söker främst stöd hos alliansen...

...vilket har medfört att även Aledemokraternas Jan A Pressfeldt 
har fått tycka till. En uppgörelsen mellan S och AD är inte omöjlig, 
om ändå oväntad.
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västerut mot Skepplanda-
vägen.

Det finns en bra infor-
mation av föreningen på 
www.skepplandafiber.se där 

det även finns blankett för 
tecknade av medlemskap.

Lennart Lindberg
Sekreterare i

Skepplanda Fiberförening
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LILLA EDET. En intresse-
väckare droppades på 
tisdagens frukostmöte.

Syftet var att med-
vetandegöra de lokala 
företagarna om projek-
tet Unga Jobb.

– Det som ni skulle 
bjuda på är en praktik-
plats under 90 dagar, 
förklarade Berth Karls-
son på Swedbank.

Unga Jobb tog form under 
2009 när Swedbank och ett 
antal sparbanker bestämde 
sig för att göra något åt den 
stigande ungdomsarbetslös-
heten.

– Vi som bank tar ett 
samhällsansvar. Det handlar 
om att arbetslösa ungdomar 
mellan 18-24 år ska få sin 
första rad i sitt cv, en referens 
och en viktig erfarenhet, sä-
ger Bert Karlsson.

På plats i Folkets Hus 
fanns också Reimond Ard-

ner från Arbetsförmedling-
en som samarbetar med 
Swebank i projektet Unga 
Jobb.

– Förhoppningen är att 
det ska finnas ett antal fö-
retag här i Lilla Edet som 
är beredda på att ta emot 
praktikanter. Vår roll är att 
plocka fram ungdomar som 
kan vara aktuella. Matchning 
sker genom så kallad speed-
dejting och en sådan är tänkt 
att arrangeras någon gång i 
februari-mars.

– Syftet med Unga jobb 
är att fler arbetssökande 
ungdomar ska få in en fot 
på arbetsmarknaden, att de 
ska erbjudas de kontaktytor 
och första jobberfarenheter 
som är värdefulla för fram-
tiden. Kraften i Unga jobb 
ligger i ett lokalt och brett 
engagemang som involverar 
näringslivet, kommunen och 
Arbetsförmedlingen, säger 
Ardner.

Redogörelsen för Unga 

Jobb föregicks av en kort 
presentation av Swedbank 
Götaälvdalen.

– Vi slog ihop Ale och Lil-
la Edet-kontoren till en enda 

stor enhet i februari i år. Vi 
har skapat en företagsgrupp 
som jobbar i det här om-
rådet. Det är åtta personer 
som arbetar mot företagssi-

dan, berättade kontorschef 
Tobias Hellberg.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I torsdags 
beslutade Centerpartiets 
medlemmar i Lilla Edet 
om vilka som ska sitt i 
nämnder och styrelser 
för perioden 2015-2018. 
Yngst är Jacob Anders-
son, 18 år, och ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den. De förtroendevalda 
ska antas på kommunfull-
mäktige den 19 november. 
Den 1 januari 2015 inträ-
der de sina poster.
Förslag till nomineringar till 
nämnder och styrelser:
Kommunstyrelsen 
Julia Färjhage, vice ordförande 
Jörgen Andersson, ersättare 
Lars Ivarsbo, ersättare 
Kommunalråd 
Julia Färjhage 
Utbildningsnämnden 
Fredrik Hermansson, ordinarie
Lars Ivarsbo, ersättare 
Omsorgsnämnden 
Ethel Augustsson, ordinarie 
Roger Berntsson, ersättare 
Individnämnden 
Paulina Svenungsson,  
vice ordförande 
Fredrik Enström, ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden 
Carina Andersson, vice ord-
förande 
Tommy Karlsson, ersättare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Christopher Kelleby, ordinarie 
Jacob Andersson, ersättare 
Miljö- och byggnämnden 
Niclas Andersson, ordinarie 
Peter Larsson, ersättare 
Revisionen 
Jan-Erik Ambjörnsson, ord-
förande 
Valnämnden 
Dan Petersson, ordinarie 
Anki Dymen, ersättare 
Lilla Edets Industri och  
Fastighets AB (Leifab) 
Lars Ivarsbo, ordinarie 
Fullmäktiges demokrati- 
beredning 
Fredrik Hermansson, ordinarie
Julia Färjhage, ersättare 

JONAS ANDERSSON

C i Lilla Edet
klara med
nomineringarna

Tobias Hellberg och Jimmy Knutsson från Swedbank Götaälvdalen.

– Praktikplatser söks i området
Gemensam satsning för unga
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Hos oss är du inte vem som helst
Välkommen in på bankkontoret när du 
har vägarna förbi. Ju mer vi lär känna dig, 
desto bättre råd och lösningar kan vi ge.
Välkommen!

Göteborgsvägen, Älvängen
Tel 0303-624 80
handelsbanken.se/alvangen

Våra öppettider
Måndag 10.00 – 16.00
Tisdag 10.00 – 16.00
Onsdag 10.00 – 16.00 
Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 15.00

Skepplanda Fiberförening 
hade informationsmöte i 
tisdags i Skepplanda bygde-
gård. Intresset var mycket 
stort och lokalen fylldes 
snabbt. Förmodligen var 
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2010 och fiberledningen till 
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säker fast telefonanslutning, 
bra tillgång till TV-kanaler 
och ett snabbt internet som 
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ributörer av tjänsterna. Det 
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Intresset för tisdagens möte med Skepplanda Fiberförening var stort.

Skepplanda Fiber
fyllde bygdegården

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 25 november sammanträder 
 regionfullmäktige i Vänersborg. Under sammanträdet 
kommer bland annat budgeten för 2015 att behandlas.  
Dessutom kommer regionens jämställdhetspris och 
folkhälsokommmitténs stipendium att delas ut.

Tid:  Tisdagen den 25 november kl. 09.30 
 Utdelning av jämställdhetspriset och   
 folkhälsokommitténs stipendium kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.
se/rf. Budgetförslag och den  kompletta ärendelistan finns 
tillgänglig på  Regionens Hus, Residenset, Vänersborg och 
kan även beställas på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Joakim Larsson 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet 
via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och  sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling,  kommunikationer, vägar, 
transporter och andra  frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.



Den lokala vägföreningen 
och fastighetsägare i om-
rådet är också inbjudna att 
närvara.

– Det kommer alltid fram 
några konkreta önskemål 
från våra trygghetsvandring-
ar och det lär det säkert göra 
i Alafors också, avslutar Lotti 
Klug.

JONAS ANDERSSON

ser möjligheten att få svar 
på sina frågor. Från kom-
munens sida satsar vi stora 
resurser den här kvällen och 
förutom våra egna tjänste-
män har vi också med oss 
representanter från polisen, 
räddningstjänsten och Ale-
byggen.

Alebyggen bjuder på kaf-
fe och smörgås innan vand-
ringen tar sin början. Kom-
munen tillhandahåller med 
refl exvästar så långt lagret 
räcker.

– Kläder efter väder gäl-
ler. Bekväma promenadskor 
rekommenderas, säger Lotti 
och tillägger:

– Det krävs klass 2-var-
ning för att vi ska ställa in 
vandringen. Regn eller snö 
spelar ingen roll, vi går ändå.

Rutten för Alafors går 
från Medborgarhuset, via 
Himlaskolan, uppför Ledet-
backen förbi Ahlafors Fria 
Skola, Godisbana och ner till 
Ahlafors gamla fabriker och 
tillbaka igen.

– Det brukar framkomma 
en del synpunkter kring be-
lysning, träd och buskar som 
orsakar siktproblem samt 
vissa frågeställningar gällan-
de säkerheten på orten. Vår 
panel brukar kunna svara på 
det mesta, säger Lotti Klug.
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Onsdag 5 november
Personrån
Målsägande är ute och pro-
menerar i Nol när vederbö-
rande blir rånad på sitt hals-
band. Gärningsmännen hotar 
också att döda mannen om 
han tar kontakt med polisen. 
Ärendet rubriceras som rån 
och övergrepp i rättssak.

Inbrott i en villa på Klock-
arevägen i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken.
Villainbrott rapporteras från 
Granhäcksvägen i Surte. 
Okända gärningsmän krossar 
rutan till ett källarfönster 
och tar sig in i bostaden. 
Gods tillgrips. Spårsäkring 
sker.

Torsdag 6 november
Villainbrott
Villainbrott på Hövägen i 
Älvängen. Tjuvarna söker 
igenom bostaden och till-
griper gods, bland annat en 
dator, en klocka samt ett 
pass.

Lördag 8 november
Misshandel
Bråk uppstår på pen-
deltågstationen i Bohus. 
Målsägande, en man född 
1990 och hemmahörande i 
Göteborg, anmäler en miss-
handel. Misstänkt är en man 
född 1993 och hemmahö-
rande i Nol. 

ALAFORS. Två trygg-
hetsvandringar står för 
dörren i Ale.

Den första vandringen 
avser säkra skolvägar 
och äger rum i Bohus 
måndagen den 17 no-
vember.

Onsdagen den 3 de-
cember sker en traditio-
nell trygghetsvandring 
i Alafors med samling i 
Medborgarhuset.

Den första trygghetsvand-
ringen i Ale ägde rum i Bo-
hus 2007. Sedan dess har 
trygghetsvandringar genom-
förts på samtliga större orter 
i kommunen, där Alafors nu 
blir den sista.

– Fast trygghetsvandring-
arna kommer att fortsätta. 
Kommunledningen tycker 
det är en angelägen fråga och 
har givit oss ett utökat upp-
drag. Istället för en vandring 
om året blir det fyra. Upp-
lägget kan emellertid komma 
att modifi eras en aning, det 
återstår att se, säger brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

– Syftet ä r att få  en trygga-
re nä rmiljö  fö r oss alla att bo 
och verka i.

Vandringen i Bohus på 
måndag fokuserar uteslutan-
de på anslutningsvägarna till 
Bohusskolan. Således riktar 
sig mötet till föräldrar med 
barn och ungdomar på sko-
lan.

– Vi valde Bohusskolan 
den här gången eftersom 
samtliga deras mellanstadie-
klasser deltog i projektet ”På 
egna ben”, förklarar trafi kin-
genjör Beata Åhall.

Tidigare trygghetsvand-
ringar har varit relativt väl-
besökta med något enstaka 
undantag. Lotti Klug hoppas 
och tror på god uppslutning 
även i Alafors den 3 decem-
ber.

– Jag hoppas att ortsborna 

Bjuder in till trygghetsvandring vid Bohusskolan måndagen den 17 november och i Alafors ons-
dagen den 3 december gör detta gäng. Från vänster: Beata Åhall, trafikingenjör, Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare, Lars-Åke Karlsson, Bohus Räddningstjänstförbund, Daniel Hjerpe, po-
lisen, Malin Isberg, Alebyggen, Caroline Forssbaeck, folkhälsoplanerare, Anders Alfredsson, park-
chef, Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare.

Trygghetsvandring väntar i Alafors
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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

NÖDINGE. På lördag 
arrangeras Barnbokens 
dag.

Ett årligen återkom-
mande event på Ale 
bibliotek.

I år är det tema Bar-
bro Lindgren.

Barnbokens dag lockar all-
tid många besökare och har 
gjort sig känt som ett po-
pulärt arrangemang för den 
yngre generationen.

– Konceptet är uppskattat. 
Barnbokens dag är en tradi-
tion att hålla fast vid, säger 
bibliotekarie Sara Dahl.

ALMA-pristagaren Bar-

bro Lindgren uppmärksam-
mas särskilt då de olika akti-
viteterna knyter an till denna 
mycket populära barnboks-
författare.

– Det blir tipspromenad, 
sagostund och pysselklubb, 
berättar Sara Dahl.

Den klassiska bokfi ske-
dammen sätter punkt för 
Barnbokens dag. Kön brukar 
ringla sig lång av besökare 
som vill pröva lyckan.

– Bokfi skedammen är 
utan tvekan en av de mest 
populära aktiviteterna som 
vi har den här dagen, säger 
Sara Dahl.

JONAS ANDERSSON

Pyssel och mycket annat kul är att vänta på Barnbokens dag 
som arrangeras traditionsenligt på Ale bibliotek nu på lördag.
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Barbro Lindgren-tema 
på Barnbokens dag

NÖDINGE. Nyligen sked-
de en skadegörelse som 
fi ck fastighetsägare längs 
Södra Trolleviksvägen att 
reagera.

– Det var ett gäng grab-
bar i 15-17-årsåldern, va-
rav en bar en jacka med ett 
vitt kors, som kastade ägg 
på fönster och fasader. De 
ryckte också i entrédörrar-

na. Gänget avlägsnade sig 
springande mot södra Nol, 
förklarar en av de utsatta 
fastighetsägarna.

– I fl era år har dessa tra-
kasserier pågått. Skadegö-
relsen kostar pengar för oss 
drabbade. Nu är vi trötta 
på tilltagen och har därför 
gjort en polisanmälan.

JONAS ANDERSSON 

Skadegörelse i Nödinge

LÖDÖSE. Nästa ons-
dag, den 19 november, 
arrangeras en föreläs-
ning i Tingbergssko-
lans matsal.

Rubriken lyder 
”Stärk barns själv-
känsla”.

Linda Ovesson från 
Relationer i balans är 
föredragshållare.

Alla intresserade vuxna är 
välkomna att anmäla sig 
till föreläsningskvällen i 
Lödöse, som Angela Kar-
hu på Muskel Mys har ta-
git initiativ till.

– Det är viktigt att det 
händer saker på orten. 
Detta tema ligger mig 
dessutom väldigt varmt 
om hjärtat. Det fi nns ett 
begränsat antal platser, så 
det är först till kvarn som 
gäller, säger Angela.

Linda Ovesson har ar-
betat med barn och ung-
domar i tio år, först som 
lärare och numera som 
förskollärare. 

– Jag är också en av dem 
som driver Meditations-
guiden. Personlig utveck-
ling är ett stort intresse och 
jag har läst psykologi. Den 
danske familjeterapeuten 
och författaren Jesper 
Juul har inspirerat mig 
och via hans utbildning är 
jag nu ute och håller före-
läsningar.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning 
på Tingbergs-
skolan
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FREDAGEN DEN 14 NOVEMBER SLÅR VI UPP PORTARNA 
OCH DETTA FIRAR VI HELA HELGEN!!!

Öppettider:  Mån-Fre 07.00-20.00
Lör 09.00-19.00, Sön 09.00-18.00

Lödöse

Ni hittar oss vid Statoi l  i  Lödöse.
Telefon ti l l  oss 0520-66 03 50.

VI BJUDER
PÅ KORV MED

BRÖD TILL VÅRA
FÖRSTA 200
KUNDER!

KL 12.00 PÅ
LÖR 15/11 ÄR ALLA
BARN VÄLKOMNA
ATT DELTA I VÅRT

GODISREGN! KOM OCH
SLÅ PÅ PIÑATAN!

SUPER-
ERBJUDANDEN PÅ
VÅRA HYRSLÄP,

GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA
WWW.HYRSLÄPKÄRRA.SE

FÖR ATT  TA DEL AV
DESSA!

HELA
BUTIKEN FULL
MED ÖPPNINGS-
ERBJUDANDEN!

TÄVLINGAR
MED FINA

PRISER FRÅN
CLOETTA!

SOLA
GRATIS I VÅRA
NYA FRÄSCHA
SOLARIER!

*Dessa erbjudanden gäller öppningshelgen, ett erbjudande per kund, solarieerbjudande gäller om man kostnadsfritt registrerar sig i  vår solarieklubb

ÄLVÄNGEN. Ny inred-
ning och förbättrad 
service.

Spelkunderna hos 
Allans är att gratulera.

Gunnar Larsson visar stolt 
upp den nya spelavdelningen 
i butiken. Väggarna pryds av 
digitala väggtidningar, som 
innehåller betydligt mer in-
formation än föregångarna.

– Ett hjälpmedel för spe-
larna och jag är jätteglad att 
kunna erbjuda denna service. 
Vi kommer dock att ha kvar 
våra vanliga väggtidningar till 
travet också eftersom många 
är vana vid dem.

Ingen risk att spelarna 
väljer nätet i större ut-
sträckning i framtiden?

– Jag tror inte det. Spelet 
för många är också förknippat 
med social samvaro. Vi utgör 
en naturlig mötesplats och jag 
precis som kunderna älskar 
att snacka fotboll, trav, hock-
ey eller vad det nu kan vara.

Inom en snar framtid får 
Allans besök av en känd trav-
tränare och i samband med 
det ska butiken nyinvigas.

JONAS ANDERSSON

Gunnar Larsson i den nya spelav-
delningen på Allans i Älvängen.

Birgitta Augustsson är drivande i arbetet med sociala investeringar i kommunen. 

Ansiktslyft 
hos Allans

ALE. Att tidigt satsa 
på barn och unga kan 
förhindra utanförskap 
senare i livet. 

Det kan dessutom 
innebära stora ekono-
miska besparingar för 
samhället. 

Ale kommuns arbete 
med sociala investering-
ar ligger i framkant – 
alla omfattande föränd-
ringar tar dock tid. 

Sociala investeringar är ett 
sätt att arbeta med insatser i 
tidig ålder hos barn och unga 
för att förhindra utanförskap 
senare i livet. Ale kommun 
har arbetat med detta sedan 
2010. Fokuseringen har le-
gat i att förbättra skolresul-
taten och det psykiska välbe-
finnandet. 

– Lyckas man inte i skolan 
är det väldigt lätt att hamna i 
utanförskap senare i livet, sä-
ger Birgitta Augustsson, ut-
vecklingsansvarig för sociala 
investeringar i Ale kommun.

Genom att titta på de 
insatser som redan görs i 
kommunen och gemensamt 
hitta samarbetsformer mel-
lan olika myndigheter som 
kommun, skola och vård, är 
tanken att man ska utveckla 
ett nytt styrsystem.  

– Arbetet handlar i grund 
och botten om att förändra 
befintliga system och utfor-
ma nya metoder, anpassade 
efter dagens samhälle. Tidi-

gare system kan inte längre 
tillgodose dagens behov, sä-
ger Birgitta Augustsson. 

För att ett nytt system ska 
fungera krävs en ekonomisk 
modell, en politisk enighet 
och en klar bild om vad det 
är man vill förbättra. 

– Ale kommuns erfaren-
heter är dessutom att en tyd-
lig organisation för arbetet 
och en genomtänkt modell 
för ledning och styrning 
är framgångsfaktorer. Det 
kräver också mod att våga 
utmana den befintliga or-
ganisationen, säger Birgitta 
Augustsson. 

I Ale kommun är man 

en bra bit på väg, men att 
utveckla och förändra ett 
styrsystem tar tid. Det kan i 
nuläget därför inte sägas när 
man kan mäta effekten av so-
ciala investeringar. 

– Först måste vi hitta 
verktyg och instrument för 
att veta om våra insatser blir 
vad vi önskar att de ska bli, 
säger Birgitta Augustsson. 

Bilden av vad man vill 
åstadkomma med arbetet är 
dock tydlig. Syftet med soci-
ala investeringar är att det på 
sikt ska ge ekonomiska be-
sparingar för samhället och 
inte minst få människor att 
må bättre. 

– Vi vill göra det lätt att 
leva i Ale och att unga ska 
känna att de har möjlighet 
att påverka sina liv, säger 
Birgitta Augustsson.

Star for Life
Ett exempel på en god so-
cial investering är projektet 
Star for Life. En idé som har 
sitt ursprung i Sydafrika och 
handlar om att stärka ungas 
självkänsla för att kunna för-
verkliga sina drömmar. Idag 
är Bohusskolan en av tre 
svenska skolor där Star for 
Life praktiseras. Tanken är 
att alla kommunens skolor så 
småningom ska arbeta efter 

projektets koncept.
– I Ale kommun har vi va-

rit med och arbetet fram den 
svenska modellen av projek-
tet, vilket vi är mycket stolta 
över, säger Birgitta Augusts-
son. 

Arbetet med Star for Life 
är ett bevis på att utvecklan-
det av sociala investeringar 
går i rätt riktning. Birgitta 
Augustsson betonar ännu en 
gång svårigheterna med att 
förändra ett rådande system. 

– Det finns inga genvägar 
eller snabba lösningar. Allt 
som ska göras från grunden 
tar tid.

MATILDA SÄDÅS

Sociala investeringar kräver tid
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HÅLANDA. Det var en 
stor dag på Barnkullens 
förskola i onsdags.

Förskoleeleverna 
klappade händerna när 
Grön Flagg hissades.

– Vi har fått fl aggan 
för att vi hjälper natu-
ren, förklarar Matilda.

Håll Sverige Rents Grön 
Flagg är både ett verktyg och 
en certifi ering. Över 2 500 
skolor och förskolor är an-
slutna till Grön Flagg. Dessa 
skolor och förskolor utgör 
Grön Flagg-nätverket, vilket 
gör det till det största nätver-
ket för skolor och förskolor 
inom hållbar utveckling i 
Sverige. 

– Vi är naturligtvis jätte-
glada och stolta för den här 
certifi eringen. I arton måna-
der har vi jobbat med tema 
konsumtion. Vi har deltagit 
på skräpplockardagar, ordnat 
bytardagar, återanvänt kar-
tonger och gjort ett mjölk-
hus där barnen kan leka, be-
rättar förskolechef Pernilla 
Olsson.

– Barnen är oerhört enga-
gerade och miljömedvetna. 
Dikena runt förskolan är 

de renaste som fi nns i hela 
Hålanda, det vågar jag lova, 
skrattar Pernilla.

Tidigare i veckan fi rades 
Grön Flagg med grönsaker 
och dipp. När fl aggan gick i 
topp på onsdagsförmiddagen 
visste jublet inga gränser. 
Förskoleeleverna och perso-
nalen förenades i raketen.

JONAS ANDERSSON

Grön Flagg ska just till att hissas på Barnkullens förskola i Hå-
landa.

Elin, Alicia och Thea i den lek-
stuga som tillverkats med 
hjälp av återanvända mjölk-
kartonger.

– Barnkullens förskola certifi erade
Grön Flagg hissad i Hålanda

ÄLVÄNGEN. Ale kom-
muns bostadsmarknad 
växer så det knakar.

Kommunen är väldigt 
attraktiv att fl ytta till, i 
alla fall om man fråg-
ar fastighetsmäklare 
Lennart Olsson som 
jobbat mer än 30 år i 
branschen.

– Vi har stor efterfrå-
gan men ett litet utbud 
just nu, säger han.

Fastighetsbyråerna i Ale säl-
jer fl er bostäder än någon-
sin. Byggandet av motorväg 
och pendeltåg har gett Ale 
ett lyft och den förbättrade 
kommunikationen till Gö-
teborg får många att bosätta 
sig i kommunen.

– Försäljningen har verk-
ligen ökat och vi upplever ett 
tryck som vi aldrig tidigare 
gjort, säger Lennart Olsson.

Han arbetar på Fastig-
hetsbyrån i Älvängen. Hos 
dem är det främst barnfamil-
jer som köper bostäder, men 
hos Länsförsäkringar är det 
tvärtom. 

– Hos oss är det många 
studenter som köper lägen-
heter i Bohus och Surte. Vi 
är ju förvisso inte störst på 
marknaden i kommunen och 
det är väl en av anledning-
arna till att vi inte säljer så 
många villor, säger Lasse 
Knavig, mäklare hos Läns-
försäkringar fastighetsför-
medling i Nödinge.

Det fi nns en stor konkur-
rens mellan mäklarbyråerna i 
Ale, men det är ingen nack-
del säger Lennart Olsson.

– Vi som tillhör en större 
kedja vilar på en stabil grund. 
Vi har precis anställt en mäk-

lare till och skulle gärna vilja 
ha in fl er. Vi är faktiskt un-
derbemannade just nu, säger 
han.

I kommunen är det främst 
två orter som säljer bäst, Nö-
dinge och Älvängen. Anled-
ningen till detta är det cen-
trala läget.

Bra utbud
– Här fi nns också ett bra ut-
bud av service och handel, 
samt närheten till pendeltå-
get, säger Daniel Eriksson, 
mäklare på Svensk fastig-
hetsförmedling i Nödinge.

I mindre orter såsom 
Skepplanda och Alvhem är 

det betydligt svårare att sälja 
bostäder.

– Ju längre ut på lands-
bygden man kommer desto 
längre blir säljprocessen. 
Skepplanda är ett exempel 

på en ort som kan växa. Om 
man skapar underlag för fl er 
affärer och gör orten mer 
attraktiv så kommer vi ga-

ranterat att sälja mer där, sä-
ger Lennart Olsson.

Ale som kommun skulle 
kunna förbättra sin attrak-
tionskraft ytterligare om 
man frågar Lennart Olsson. 
Han anser att skolan är nå-
got som måste bli bättre och 
som i många fall får folk att 
fl ytta.

– Skolan är viktig för att 
vi ska sälja bostäder. Idag 
är kvalitén inte bra och folk 
fl yttar till och med ifrån Ale 
av denna orsak, säger han.

VIKTOR KARLSSON

Fler fl yttar till Ale

Lennart Olsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Älvängen, har aldrig upplevt ett liknande tryck på 
bostadsmarknaden i Ale. Efterfrågan är stor, men utbudet dessvärre mycket litet.

Försäljningen 
har verkligen 
ökat, det tar 
mer fart än vad 

det någonsin gjort inna-
naljplanändring pågår.
LENNART OLSSON
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com
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ALAFORS. Sommarha-
gens Gårdsmejeri pre-
senterar en nykomling i 
sortimentet.

Det är en ost smaksatt 
med öl från en annan 
lokal producent – Ahla-
fors Bryggerier.

Mallige Malte är nam-
net.

Sommarhagens Gårdsmejeri 
i Ryd har upplevt en positiv 
utveckling sedan starten 2008. 
Produktionen av ost har ökat.

– Jag har inga mjölkdjur 
längre utan köper ko- och 
getmjölk från Björbäck. Det 
innebär att jag har mer mjölk 
att ysta på och mer ost att 
sälja, förklarar Cecilia Ferdi-
nand.

I närområdet är det Ica 
Kvantum på Ale Torg som 
tillhandahåller ostar från 
Sommarhagens Gårdsmejeri. 

– Det fi nns även butiker 
i Göteborg som saluför våra 
produkter. Dessutom har jag 
hjälp av en grossist som säljer 

ostarna till olika restauranger 
i Göteborg.

Glada Gudrun, en prisad 
getcamembert, är fl aggskep-
pet i sortimentet.

– Den har blivit något av 
ett signum för Sommarhagens 
Gårdsmejeri. Bästsäljaren är 
annars vår grönmögelost, sä-
ger Cecilia.

Nyligen var det premiär 
för Mallige Malte där Ahla-
fors Bryggerier har ett fi ng-
er med i spelet. Malte är en 
hård opastöriserad ost som är 
ganska tät i sin struktur. Man 
hyvlar inte denna ost utan 
skär stavar eller kuber med 
kniv. På Svenska Mästerska-
pet var Mallige Malte bara en 
halv poäng från prispallen och 
fi ck väldigt fi na omdömen av 
juryn.

– Jag tycker det är fantas-
tiskt roligt att två lokala pro-
ducenter kan samarbeta på 
det här sättet. Jag är stolt över 
att Ahle Ale fi nns med som 
smaksättare av Mallige Malte, 
säger Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Mallige Malte, en ost med smak av Ahle Ale från Ahlafors Bryg-
gerier. Ett framgångsrikt samarbete konstaterar Christer ”Cralle” 
Sundberg och Cecilia Ferdinand från Sommarhagens Gårdsmejeri. 
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ALE . TEL. SVENSKFAST.SE/ALE

Vill du veta vad  
din bostad är värd?

Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ADRESS GRANGÄRDESVÄGEN 17A, VÅN 1/3  BOAREA CA
62.5 M² / 2 ROK ACCEPTERAT PRIS 825 000 KR AVGIFT
2 912 KR/MÅN VISAS TO 13/11 17.00-18.00 BOKA TID
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - SURTE - SUPERFRÄSCH
Välkommen till denna helrenoverade lägenhet i en populär
bostadsrättsförening. Rymlig och välplanerad 2:a om 62,5
kvm på första våningen med balkong i västerläge.

BOAREA 101 & 120 M²  
PRIS 1 995 000 - 2 440 000 KR
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

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

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

Lokala producenter 
samarbetar

ALE. Obligatoriska 
kuratorbesök, en ung-
domswebbplats och 
samarbetsdagar mellan 
skolor. 

Det är förslag som 
arbetats fram av åtta 
Aleungdomar och be-
skrivs i rapporten Fokus 
unga i Ale. 

Nu är det upp till po-
litikerna att göra idéer 
till verklighet. 

Under en vecka i augusti fi ck 
åtta Aleungdomar i uppdrag 
att utveckla kommunen ut-
ifrån ett ungdomsperspek-
tiv. Till underlag hade de 
resultaten från kommunens 
enkätundersökning Lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken (LUPP) och resul-
tatet av det senaste Påver-
kanstorgest. 

Initiativet kom från kom-
munalråden och tanken var 
att ungdomarna skulle ta 
fram de frågor som stack ut 
mest i LUPP-underökning-
en och fördjupa sig i dessa. 

För att få en tydligare bild 
kompletterade ungdomarna 
med ytterligare en enkät. 
Svaren tillsammans med 
ungdomarnas egna erfaren-
heter har sedan legat till 
grund för de beslutsförslag 
som beskrivs i den 36 sidor 

långa rapporten Fokus unga 
i Ale. 

Fritidsledare Andreas 
Holmgren och ungdomslots 
Sven Nielsen har lett pro-
jektet. För dem har det varit 
av stor betydelse att få fram 
så många ungdomars åsikter 
som möljigt.

– Det är otroligt viktigt 
att politikerna nu tar ung-
domarnas rapport på allvar, 
säger Andreas Holmgren. 

Om någon vet hur det är 
att vara ung i Ale, så är det 
ungdomarna själva. Genom 
rapporten framkommer 
bland annat att många kän-
ner otrygghet både i skolan 
och på fritiden, att den psy-
kiska ohälsan växer sig större 
och att det är svårt att hitta 
information om vilka aktivi-
teter som fi nns i kommunen. 

Som en åtgärd till före-
byggandet av den psykiska 
ohälsan föreslås att man i 
samband med den årliga häl-
sokontrollen ska införa ett 
obligatoriskt kuratorbesök.

– Detta är ett förslag som 
är lätt att genomföra efter-
som det redan fi nns skolku-
ratorer i kommunen. Vi an-
ser att den psykiska hälsan är 
minst lika viktig som den fy-
siska, säger Elin Johansson, 
en av projektets deltagare.  

För att enkelt kunna hit-
ta de event och aktiviteter 

som berör unga i kom-
munen föreslås en ung-
domswebbplast, alterna-
tivt att man gör om Ale 
kommuns hemsida.

– Idag är hemsidan 
svårnavigerad. Den 
skulle dessutom behöva 
en bättre och enklare 
layout, säger Gustav 
Häger, en av projektets 
deltagare. 

Införandet av sam-
arbetsdagar mellan 
klasser på olika skolor, 
föreslås som en del i 
att minska otryggheten 
som många ungdomar 
känner i skolan.

– För att minska otrygg-
heten på fritiden föreslår vi 
att man ska sätta upp bättre 
belysning, att det ska införas 
fl er mötesplatser för unga 
och att fl er vuxna ska röra sig 
ute i kommunen, säger Gus-
tav Häger. 

Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S) är 
positiv till arbetet som ung-
domarna har gjort, men 
medger att hon inte granskat 
rapporten ingående. 

– Vi har inte kommit så 
långt med detta ännu, efter-
som vi haft fullt upp med val 
och en omfördelning av sty-
ret inom kommunen. Det är 
dock jätteviktigt att ungdo-
marnas idéer lyfts fram.  

Kommunalråd Mikael 
Berglund (M) hoppas att 
den nya politiska ledningen 
kommer ta till sig beslutsför-
slagen.

– Ungdomarna har gjort 
ett helt enastående arbe-
te. De har kommit fram till 
enkla och konkreta förslag 
på vilka åtgärder kommunen 
bör vidta. 

Förslagen är enligt Mi-
kael Berglund inte speciellt 
svåra att genomföra.

– Jag ser inte att det här 
skulle behöva ta så lång tid. 
Ärendet bör tas upp innan 
jul och sedan menar jag att 
de enklaste förslagen skulle 
kunna träda i kraft redan un-
der våren.  

MATILDA SÄDÅS

Fokus på unga i Ale
– Rapport ger förslag på förbättringar
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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

BOHUS. ”Säkerhet i var-
dagen – från benbrott 
till inbrott”.

Det är rubriken för 
en rad miniseminarier 
som PRO Surte-Bohus 
arrangerar i höst.

Polisman Ulf Einars-
son var nyligen på be-
sök i Bohus servicehus.

Ulf Einarsson har arbetat 
som polis i Storgöteborg 
sedan 1999, innan dess job-
bade han fem år på Kungälvs 
polisstation.

– Jag tjänstgör på utryck-
ningsenheten och åker så-
ledes radiobil, bland annat 
här i Ale, förklarade Ulf som 
själv är bosatt i kommunen.

Einarsson inledde med att 
presentera aktuell brottssta-
tistik för Ale innan han gled 
över samtalet på hur man 
som allmänhet kan skydda 
sig mot brott.

– Ha koll på er handväska, 
särskilt vid uttagsautomater 
och i affären. Se upp för folk 
som vill växla pengar med er.

Ulf Einarsson berättade 
också om de ligor som far 
runt i Västsverige och som 

vill lura sig in i bostäder, i 
synnerhet hos den äldre ge-
nerationen.

– De kan uppge sig för att 
vara hantverkare, ska kont-
rollera vattnet och så vidare. 
Be om legitimation. Tyvärr 
måste man vara på sin vakt 
och inte vara alltför godtro-
gen.

Temat för minisemina-
rierna i Bohus har tagits 
fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap. PRO Surte-Bohus har 
tidigare i höst haft besök av 
bland annat räddningstjäns-
ten samt kommunens brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Noteras i sammanhanget 
är att PRO Surte-Bohus firar 
sitt 70-årsjubileum fredagen 
den 28 november. Styrelsen 
håller som bäst på att kom-
ponera jubileumsprogram-
met.

JONAS ANDERSSON

Ulf Einarsson har många års 
erfarenhet som polis.

Polisen besökte PRO Surte-Bohus

 Medlemmarna i PRO Surte-Bohus lyssnade intresserat till polisman Ulf Einarsson. 
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Det är vi
som är
Axelssons!

Lägenhet i två plan!

Vi har fått förtroendet att få förmedla denna 
unika bostadsrätt i Surte där två lägenheter slagits ihop. Bostadsrätten är genomgående 
i mycket gott skick med nyare kök och badrum . Stor balkong med perfekt västerläge. 
Liten förening med stabil ekonomi. En lägenhet som ska ses och upplevas på plats!  
Vån. 2/3. 75 kvm. Avg. 3.895:-

Stor enplansvilla byggd 2012

Här har vi förmånen att få erbjuda denna stora 
enplansvilla om hela 150 kvm i nybyggarlandet Ekeberg. Hela fem stycken sovrum gör 
detta hus perfekt för barnfamiljen. Villan från Fiskarheden byggdes 2012 och är givetvis 
i nyskick. Ett perfekt tillfälle för dig som tänkt bygga nytt. Gång/cykelavstånd till pendeln 
mot Gbg/Trollhättan. 150 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Fridhemsvägen 4. Visas 18/11. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.850.000:-  som utgångspris. 
Hallonstigen 5. Visas 20/11. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

4:a S
urte

Lödöse

29/KG
90

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

:-79/ST

COOPTÅRTA 

 6 BITAR

VÖRTLIMPA

FRÅN DELIKATESSEN
VÅR EGEN 

RÄKSALLAD

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

79/KG
:-

FÄRSK LAXFILÉ

FÄRSK  
FLÄSKYTTERFILÉ

FÄRSK  
FLÄSKSTEK

FÄRSK SVENSK  
HEL KYCKLING

FÄRSK TORSKFILÉ FÄRSK KRABBA

69/KG
9069/KG

90

39/KG
90

 KAFFE
GEVALIA

LÄTTA 

CLEMEN-
TINER

2 KG FRYST  
KYCKLINGFILÉ 
ROSE POLTRY

ÄGG 20-PACK

NYKOKTA 
HAVSKRÄFTOR

79:-
3 för

Max 1 köp/kund

99/KG
:-

Max 2 kg/kund

Max 2 st/kund

29/KG
90

FIRA OST-
KAKANS
DAG!

14/11

OSTKAKA

Frödinge

10/ST
:-

Max 2 st/kund

10/KG
:-

Max 5 kg/kund

25/ST
:-

Max 2 st/kund

:-10/ST

29/KG
90

1290
/HG1290

/HG

BASTURÖKT 
SKINKA 

69/ST
90
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Det är rubriken för 
en rad miniseminarier 
som PRO Surte-Bohus 
arrangerar i höst.

Polisman Ulf Einars-
son var nyligen på be-
sök i Bohus servicehus.

Ulf Einarsson har arbetat 
som polis i Storgöteborg 
sedan 1999, innan dess job-
bade han fem år på Kungälvs 
polisstation.

– Jag tjänstgör på utryck-
ningsenheten och åker så-
ledes radiobil, bland annat 
här i Ale, förklarade Ulf som 
själv är bosatt i kommunen.

Einarsson inledde med att 
presentera aktuell brottssta-
tistik för Ale innan han gled 
över samtalet på hur man 
som allmänhet kan skydda 
sig mot brott.

– Ha koll på er handväska, 
särskilt vid uttagsautomater 
och i affären. Se upp för folk 
som vill växla pengar med er.

Ulf Einarsson berättade 
också om de ligor som far 
runt i Västsverige och som 

vill lura sig in i bostäder, i 
synnerhet hos den äldre ge-
nerationen.

– De kan uppge sig för att 
vara hantverkare, ska kont-
rollera vattnet och så vidare. 
Be om legitimation. Tyvärr 
måste man vara på sin vakt 
och inte vara alltför godtro-
gen.

Temat för minisemina-
rierna i Bohus har tagits 
fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap. PRO Surte-Bohus har 
tidigare i höst haft besök av 
bland annat räddningstjäns-
ten samt kommunens brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Noteras i sammanhanget 
är att PRO Surte-Bohus firar 
sitt 70-årsjubileum fredagen 
den 28 november. Styrelsen 
håller som bäst på att kom-
ponera jubileumsprogram-
met.

JONAS ANDERSSON

Ulf Einarsson har många års 
erfarenhet som polis.

Polisen besökte PRO Surte-Bohus

 Medlemmarna i PRO Surte-Bohus lyssnade intresserat till polisman Ulf Einarsson. 

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Lägenhet i två plan!

Vi har fått förtroendet att få förmedla denna 
unika bostadsrätt i Surte där två lägenheter slagits ihop. Bostadsrätten är genomgående 
i mycket gott skick med nyare kök och badrum . Stor balkong med perfekt västerläge. 
Liten förening med stabil ekonomi. En lägenhet som ska ses och upplevas på plats!  
Vån. 2/3. 75 kvm. Avg. 3.895:-

Stor enplansvilla byggd 2012

Här har vi förmånen att få erbjuda denna stora 
enplansvilla om hela 150 kvm i nybyggarlandet Ekeberg. Hela fem stycken sovrum gör 
detta hus perfekt för barnfamiljen. Villan från Fiskarheden byggdes 2012 och är givetvis 
i nyskick. Ett perfekt tillfälle för dig som tänkt bygga nytt. Gång/cykelavstånd till pendeln 
mot Gbg/Trollhättan. 150 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Fridhemsvägen 4. Visas 18/11. 
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Kliv in och låt dig uppslukas, av ljuset,  
dofterna och julkörernas stämsång. Strosa på den  

gammaldags julmarknaden, besök Tomtefars verkstad  
och gå på skattjakt i Medeltidsbyn. I Kaninlandet firar  

Julius och hans vänner jul och de vintervakna karusellerna  
tar dig gärna med på en tur. På isbanan utspelar sig  

den spektakulära isshowen Snödrottningen.

U P P T Ä C K  E N  F Ö R T R O L L A N D E

VINTERVÄRLD

På liseberg.se hittar du mer information, öppetdagar och tider.  
Här kan du även boka paket med boende.

GÖTEBORG. Bohussko-
lans elever har genom 
ett kulturpedagogiskt 
projekt jobbat med och 
lärt sig om materialet 
trä.

Nu presenteras deras 
arbete som en del av 
utställningen Trä äger i 
Göteborg.

Under tisdagen 
träffade lokaltidningen 
eleverna då de var på 
plats för att kolla in det 
färdiga resultatet. 

Elever från årskurs sex på 
Bohusskolan har under hös-
ten deltagit i ett projekt där 
man tillsammans med en 
arkitektpedagog från Kultur 
i Väst undersökt materialet 
trä. 

Det kulturpedagogiska ar-
betet har bland annat inne-
burit att man besökt trähus i 
sin närmiljö och fått fundera 
kring frågor om hur vi kan 
bygga och bo mer hållbart. 

Nu visas materialet elev-
erna tagit fram som en del 
av utställningen Trä äger på 
Botaniska trädgården i Gö-
teborg. 

Under tisdagsförmidda-
gen var sjätteklassarna själva 
och besökte utställningen. 
Arkitekturkonsulent Mania 
Teimouri fanns på plats för 
att berätta om de olika de-
larna och svara på elevernas 
frågor. 

– I Sverige har vi gott om 
trä, därför bygger vi med 
det. Att använda sig av det 
som finns på den plats man 
bor på är att tänka hållbart, 
förklarar hon. 

Olika uppgifter
Lokaltidningen passade på 
att prata med några av elev-
erna om hur de upplevt det 
gångna arbetet. 

– Projektet har pågått un-
der ganska kort tid, men vi 
har ändå hunnit göra väldigt 
mycket, berättar Saga Ger-
munder. 

Under projektets gång 
har eleverna varit uppdelade 
i olika grupper och därmed 
jobbat med olika uppgifter. 

– I min grupp har vi fått 
fundera på hur vi skulle vil-
ja göra det mer fint i Bohus 
centrum, säger Sara Gerlin. 

Natalie Ryberg fortsät-
ter:

– Min grupp tog kort på 
ett gammalt hus och sedan 
byggde vi modeller efter det. 
Det var svårt, men blev gan-
ska fint. 

Mania Teimouri förklarar 
att det är viktigt att man som 
ung reflekterar över hur det 
ser ut runt omkring sig.

– Genom att göra detta får 
man en större förståelse för 
hur saker och ting hänger 
ihop. På så vis blir det även 
lättare att förstå sitt eget 
sammanhang.  

Lärorikt
Tanken är att projektet ska så 
ett frö och att eleverna sedan 
själva ska fortsätta fundera 
kring olika material och byg-
gande. Att det varit ett inspi-
rerande och lärorikt arbete 
råder det inga tvivel om. 

– Jag har lärt mig hur det 
kan se ut på olika platser 
i världen, förklarar Linus 
Skorupa.

Enligt Sara Gerdin var det 
roligast att arbeta med olika 
material och att bygga saker.

– Det har även varit kul att 
samarbeta med mina klass-
kompisar, tillägger hon.

Oliver Suviste fortsätter:
– Det bästa var enligt mig 

när vi fick gå utanför skolan 

och fotografera.
Glada miner, entusiasm 

och fina modeller avslöjar att 
det varit ett lyckat projekt. 

– Det har helt klart varit 
mycket roligare än vad jag 
förväntade mig, säger Arnes 
Blazevic och de andra elev-
erna stämmer in. 

MATILDA SÄDÅS

Elever från årskurs sex på Bohusskolan har under hösten del-
tagit i ett projekt där man undersökt materialet trä. Övre raden 
från vänster: Natalie Ryberg, Arnes Blazevic, Sara Gerlin, Saga 
Germunder, Oliver Suviste och Linus Skorupa.
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Bohuselever äger
ny kunskap om trä

En modell som några elever 
byggt under projektets gång. 

Elevernas arbete presente-
ras som en del av utställning-
en Trä äger. 

Arkitekturkonsulent Mania Teimouri berättar om utställningens olika delar.

värt 5 000 kronor. Vill du lysa upp vintern med en resa till solen? Åka på en långresa i din nya bil? Ta en tur till fjällen? På 
www.presentkorttorget.se kan du välja mellan en massa olika presentkort.
Välkommen till Stendahls Bil lördag 15 november kl 10-15 och söndag 16 november kl 11-15.

*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. **Bränslevärmare för 6 900 kr (ord. pris 18 900 kr), gäller endast Mégane diesel-modeller. Gäller tom 31/12 2014. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. ***Presentkort 
till ett värde av 5 000 kr ingår vid köp av en ny Renault personbil mellan 10–24/11. Gäller endast lagerbilar med leverans innan 31/12/2014. Se presentkorttorget.se för alla samarbetspartners. Clio kampanjpris 114 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 137 400 kr (ord. pris 152 400 kr), Mégane Sport Tourer
Energy dCi 110 Limited kampanjpris 175 900 kr (ord. Pris 195 900 kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 0,31-0,55 l/mil, Captur 0,49-0,54 l/mil, Mégane Sport Tourer Limited (diesel) 0,35 - 0,53 l/mil. CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km, Mégane Sport Tourer Limited 90-119 g/km. 5 års
nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

 

Snart är vintern här och vi har laddat med starka erbjudanden. Vad sägs om vinterhjul på köpet till alla Volvo V70, XC70 och S80, AWD 
fyrhjulsdrift för 0 kr, chans att tanka billigt på vår Tanka-station och mycket mer. Välkommen nu i helgen!

VÄLKOMMEN SVENSKA VINTER!

ÖPPET NU I HELGEN 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Business Edition – AWD fyrhjulsdrift på köpet. 
Väljer du en Volvo XC60, XC70, V70 eller V60 D4 Business Edition bjuder vi på AWD fyrhjulsdrift! 
Fyrhjulsdriften gör din Volvo till en ännu bättre vinterbil. Till Volvo V70 och V60 ingår dessutom 
Geartronic automatlåda som till Volvo XC60 och XC70 nu endast kostar 9 900:-.

Prisexempel Business Edition Nu pris  Privatleasing*  Business Lease** Förmånsvärde***

Volvo V60 D4 AWD 181 hk, aut.  293 000:- 4 517:-/mån 4 262:-/mån 4 058:-/mån
Volvo V70 D4 AWD 181 hk, aut. •  317 000:- 5 010:-/mån 4 742:-/mån 4 100:-/mån
Volvo XC60 D4 AWD 181 hk, man. 334 800:- 5 305:-/mån 5 032:-/måna 4 708:-/mån
Volvo XC70 D4 AWD 181 hk, man. •  326 000:- 5 208:-/mån 5 029:-/mån 4 491:-/mån

• = Vinterhjul på köpet! Värde cirka 12 000:- 

Där inget annat anges gäller erbjudanden modellår 2015 t.o.m. 31/12 2014. Volvo modellår 2015: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–10,7. CO2 g/km: 48–249 (V60 D6 Plug-in Hybrid – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna är extrautrustade. * Volvo Inclusive 
Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ** Volvo 
Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren.  
*** Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Läs mer på volvocars.se.

Vinterdäck från 1 295 kr styck,  
monterat och klart*. 
Vi erbjuder även hjulskifte för 275:- och däckhotell för 675:-.  
Läs mer på volvocars.se/dack

*  Prisexempel avser: Premiumdäck 
195-65R15

• JUST NU 

Vinterhjul på köpet! 
Vinterdäck monterade på Volvo Original 
aluminium fälg. Gäller 7/11– 30/11 för nya 
Volvo V70, XC70 och S80 modellår 2015.
Värde från ca 12 000:-

DELBETALA PÅ 4 MÅNADER.
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se
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Kliv in och låt dig uppslukas, av ljuset,  
dofterna och julkörernas stämsång. Strosa på den  

gammaldags julmarknaden, besök Tomtefars verkstad  
och gå på skattjakt i Medeltidsbyn. I Kaninlandet firar  

Julius och hans vänner jul och de vintervakna karusellerna  
tar dig gärna med på en tur. På isbanan utspelar sig  

den spektakulära isshowen Snödrottningen.

U P P T Ä C K  E N  F Ö R T R O L L A N D E

VINTERVÄRLD

På liseberg.se hittar du mer information, öppetdagar och tider.  
Här kan du även boka paket med boende.

GÖTEBORG. Bohussko-
lans elever har genom 
ett kulturpedagogiskt 
projekt jobbat med och 
lärt sig om materialet 
trä.

Nu presenteras deras 
arbete som en del av 
utställningen Trä äger i 
Göteborg.

Under tisdagen 
träffade lokaltidningen 
eleverna då de var på 
plats för att kolla in det 
färdiga resultatet. 

Elever från årskurs sex på 
Bohusskolan har under hös-
ten deltagit i ett projekt där 
man tillsammans med en 
arkitektpedagog från Kultur 
i Väst undersökt materialet 
trä. 

Det kulturpedagogiska ar-
betet har bland annat inne-
burit att man besökt trähus i 
sin närmiljö och fått fundera 
kring frågor om hur vi kan 
bygga och bo mer hållbart. 

Nu visas materialet elev-
erna tagit fram som en del 
av utställningen Trä äger på 
Botaniska trädgården i Gö-
teborg. 

Under tisdagsförmidda-
gen var sjätteklassarna själva 
och besökte utställningen. 
Arkitekturkonsulent Mania 
Teimouri fanns på plats för 
att berätta om de olika de-
larna och svara på elevernas 
frågor. 

– I Sverige har vi gott om 
trä, därför bygger vi med 
det. Att använda sig av det 
som finns på den plats man 
bor på är att tänka hållbart, 
förklarar hon. 

Olika uppgifter
Lokaltidningen passade på 
att prata med några av elev-
erna om hur de upplevt det 
gångna arbetet. 

– Projektet har pågått un-
der ganska kort tid, men vi 
har ändå hunnit göra väldigt 
mycket, berättar Saga Ger-
munder. 

Under projektets gång 
har eleverna varit uppdelade 
i olika grupper och därmed 
jobbat med olika uppgifter. 

– I min grupp har vi fått 
fundera på hur vi skulle vil-
ja göra det mer fint i Bohus 
centrum, säger Sara Gerlin. 

Natalie Ryberg fortsät-
ter:

– Min grupp tog kort på 
ett gammalt hus och sedan 
byggde vi modeller efter det. 
Det var svårt, men blev gan-
ska fint. 

Mania Teimouri förklarar 
att det är viktigt att man som 
ung reflekterar över hur det 
ser ut runt omkring sig.

– Genom att göra detta får 
man en större förståelse för 
hur saker och ting hänger 
ihop. På så vis blir det även 
lättare att förstå sitt eget 
sammanhang.  

Lärorikt
Tanken är att projektet ska så 
ett frö och att eleverna sedan 
själva ska fortsätta fundera 
kring olika material och byg-
gande. Att det varit ett inspi-
rerande och lärorikt arbete 
råder det inga tvivel om. 

– Jag har lärt mig hur det 
kan se ut på olika platser 
i världen, förklarar Linus 
Skorupa.

Enligt Sara Gerdin var det 
roligast att arbeta med olika 
material och att bygga saker.

– Det har även varit kul att 
samarbeta med mina klass-
kompisar, tillägger hon.

Oliver Suviste fortsätter:
– Det bästa var enligt mig 

när vi fick gå utanför skolan 

och fotografera.
Glada miner, entusiasm 

och fina modeller avslöjar att 
det varit ett lyckat projekt. 

– Det har helt klart varit 
mycket roligare än vad jag 
förväntade mig, säger Arnes 
Blazevic och de andra elev-
erna stämmer in. 

MATILDA SÄDÅS

Elever från årskurs sex på Bohusskolan har under hösten del-
tagit i ett projekt där man undersökt materialet trä. Övre raden 
från vänster: Natalie Ryberg, Arnes Blazevic, Sara Gerlin, Saga 
Germunder, Oliver Suviste och Linus Skorupa.
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Bohuselever äger
ny kunskap om trä

En modell som några elever 
byggt under projektets gång. 

Elevernas arbete presente-
ras som en del av utställning-
en Trä äger. 

Arkitekturkonsulent Mania Teimouri berättar om utställningens olika delar.

värt 5 000 kronor. Vill du lysa upp vintern med en resa till solen? Åka på en långresa i din nya bil? Ta en tur till fjällen? På 
www.presentkorttorget.se kan du välja mellan en massa olika presentkort.
Välkommen till Stendahls Bil lördag 15 november kl 10-15 och söndag 16 november kl 11-15.

*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. **Bränslevärmare för 6 900 kr (ord. pris 18 900 kr), gäller endast Mégane diesel-modeller. Gäller tom 31/12 2014. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. ***Presentkort 
till ett värde av 5 000 kr ingår vid köp av en ny Renault personbil mellan 10–24/11. Gäller endast lagerbilar med leverans innan 31/12/2014. Se presentkorttorget.se för alla samarbetspartners. Clio kampanjpris 114 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 137 400 kr (ord. pris 152 400 kr), Mégane Sport Tourer
Energy dCi 110 Limited kampanjpris 175 900 kr (ord. Pris 195 900 kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 0,31-0,55 l/mil, Captur 0,49-0,54 l/mil, Mégane Sport Tourer Limited (diesel) 0,35 - 0,53 l/mil. CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km, Mégane Sport Tourer Limited 90-119 g/km. 5 års
nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

 

Snart är vintern här och vi har laddat med starka erbjudanden. Vad sägs om vinterhjul på köpet till alla Volvo V70, XC70 och S80, AWD 
fyrhjulsdrift för 0 kr, chans att tanka billigt på vår Tanka-station och mycket mer. Välkommen nu i helgen!

VÄLKOMMEN SVENSKA VINTER!

ÖPPET NU I HELGEN 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Business Edition – AWD fyrhjulsdrift på köpet. 
Väljer du en Volvo XC60, XC70, V70 eller V60 D4 Business Edition bjuder vi på AWD fyrhjulsdrift! 
Fyrhjulsdriften gör din Volvo till en ännu bättre vinterbil. Till Volvo V70 och V60 ingår dessutom 
Geartronic automatlåda som till Volvo XC60 och XC70 nu endast kostar 9 900:-.

Prisexempel Business Edition Nu pris  Privatleasing*  Business Lease** Förmånsvärde***

Volvo V60 D4 AWD 181 hk, aut.  293 000:- 4 517:-/mån 4 262:-/mån 4 058:-/mån
Volvo V70 D4 AWD 181 hk, aut. •  317 000:- 5 010:-/mån 4 742:-/mån 4 100:-/mån
Volvo XC60 D4 AWD 181 hk, man. 334 800:- 5 305:-/mån 5 032:-/måna 4 708:-/mån
Volvo XC70 D4 AWD 181 hk, man. •  326 000:- 5 208:-/mån 5 029:-/mån 4 491:-/mån

• = Vinterhjul på köpet! Värde cirka 12 000:- 

Där inget annat anges gäller erbjudanden modellår 2015 t.o.m. 31/12 2014. Volvo modellår 2015: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–10,7. CO2 g/km: 48–249 (V60 D6 Plug-in Hybrid – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna är extrautrustade. * Volvo Inclusive 
Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ** Volvo 
Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren.  
*** Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Läs mer på volvocars.se.

Vinterdäck från 1 295 kr styck,  
monterat och klart*. 
Vi erbjuder även hjulskifte för 275:- och däckhotell för 675:-.  
Läs mer på volvocars.se/dack

*  Prisexempel avser: Premiumdäck 
195-65R15

• JUST NU 

Vinterhjul på köpet! 
Vinterdäck monterade på Volvo Original 
aluminium fälg. Gäller 7/11– 30/11 för nya 
Volvo V70, XC70 och S80 modellår 2015.
Värde från ca 12 000:-

DELBETALA PÅ 4 MÅNADER.
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90
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Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

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

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

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

ALAFORS. Fotbollen för-
enar och bygger broar.

För de ensamkom-
mande fl yktingbarnen 
på Spinneriets ung-
domsboende i Alafors 
har fotbollen blivit en 
väg in i samhället.

På Sjövallen träffas 
ungdomar med helt 
olika bakgrund och för-
utom seriös fotbollsträ-
ning utvecklas språk 
och insikter om den 
svenska kulturen.

Det blåser snålt över konst-
gräset på Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, under ons-
dagskvällen. Ändå sprud-
lar det av energi på planen, 
någon trotsar vädrets mak-
ter och spelar fortfarande 
i shorts. Det är den tionde 
träningen som A-lagsspe-
larna Anders Andersson, 
Jonathan Lindström och 

Shkar Nawzad håller i, men 
det är inte Ahlafors IF som 
tränar. Ungdomarna kom-
mer främst från Spinneriets 
ungdomsboende i Alafors 
fabriker och fl era av dem är 
nyanlända ensamkommande 
fl yktingbarn. Några är ny-
vunna kompisar och kom-
mer från Ales andra orter. 
Gemensamt har de kärleken 
till fotboll och viljan att träna 
seriöst, fast på sina villkor.

– Vår ambition har varit 
att hitta bra aktiviteter och 
naturliga sätt att slussa in 
de ensamkommande fl yk-
tingbarnen i samhället. Till-
sammans med Pelarteatern 
försöker vi skapa en attraktiv 
mötesplats som vänder sig 
till alla ungdomar. Tidigt 
förstod vi dock att killarna 
på ungdomsboendet gärna 
ville spela fotboll. Ihop med 
Ahlafors IF har vi därför be-
drivit en seriös träning på 
Sjövallen med fantastiska 
ledare, berättar projektleda-
re, Anna Rådvik.

Killarna är bland annat 
från Syrien, Eritrea och Af-

ghanistan. De har fl ytt för 
sina liv, men skratten avlöser 
varandra när de kickar boll 
under AIF-spelarnas led-
ning.

– Det här är bästa stun-
den på veckan. Jag önskar vi 
fi ck träna oftare, säger Mo-
hamed Nweder, 16 år från 
Syrien. Tillsammans med 
sin syster tog han sig för 
fyra månader till sin farbror 
i Sverige. 

Träningen går snabbt
90 minuters fotbollsträning 
går snabbt, både för ungdo-
marna och ledarna. Att det 
här handlar om mer än att 
sparka boll förstår Anders 
Andersson.

– De gillar verkligen fot-
boll, men det här motiverar 
dem också att lyssna och lära 
sig språket. De vill ju gär-
na veta vad vi säger. Sedan 
fostrar vi dem också. Första 
gångerna hade de svårt för 
att stå i kö och vänta på sin 
tur. Disciplin och fokus är 
två viktiga saker i fotboll, 
men också i livet. På den 

punkten har de gjort enorma 
framsteg, säger han.

 Ledarna ställer upp helt 
ideellt och känner ändå att 
de får bra betalt.

– Det ger väldigt mycket 
tillbaka i form av uppskatt-
ning och idel glada miner. 
Faktum är att många av kil-
larna har gjort stora fram-

steg. När vi dessutom vet vad 
fl era av dem har varit med 
om blir man väldigt ödmjuk, 
säger Jonathan Lindström 
och Shkar Nawzad fyller i:

– De är väldigt seriösa och 
vill att träningen ska vara på 
riktigt. Vi kör så likt våra 
egna pass man kan komma.

Fotbollen förenar
– Ensamkommande fl ykting-
barn integreras på Sjövallen

Mohamed Nweder flydde kriget i Syrien och är enormt tacksam 
över stödet han fått i Sverige.

”Det här är 100% bättre”
NÖDINGE. Han levde 
ett bra liv i Syrien och 
hade precis som andra 
16-åringar stora planer 
för framtiden.

När den arabiska 
våren och drömmen 
om frihet nådde landet 
började kriget och Mo-
hamed Nweders familj 
splittrades.

Tillsammans med sin 
syster tvingades han 
lämna allt och fl y till sin 
farbror i Sverige.

Mohamed Nweders berät-
telse om sin fl ykt till Sverige 
vittnar om brutalitet som vi 

inte ens kan förstå när vi ser 
nyheternas liverapportering 
från kriget i Syrien. Moha-
med är från en välbärgad 
familj där båda föräldrarna 
jobbar inom vården, men de 
är så kallade sunnimuslimer. 
De levde under ständigt hot 
och tvingades fl y till Egyp-
ten.

– Vi bodde där i fyra må-
nader, men trivdes inte. Istäl-
let försökte vi rota oss i Tur-
kiet, men det är ett rasistiskt 
samhälle och mina föräldrar 
ville tillbaka och hjälpa till i 
Syrien. Eftersom det fanns 
ett klart hot om att kidnappa 
mig och min syster i utbyte 
mot pengar ville mamma 

och pappa att vi skulle söka 
skydd i Sverige hos min far-
bror, berättar Mohamed som 
är rörd under hela samtalet.

De tar hjälp av en ”ar-
rangör” som löser fl ykten, 
men inte utan besvär. De får 
inte fl yga tillsammans och 
Mohamed vägrar låta sin 
syster bli kvar, utan hon får 
ta första biljetten. Den andra 
kom aldrig.

– När min syster var i Sve-
rige andades jag ut. Jag visste 
att jag skulle kunna ta mig 
dit själv på ett eller annat 
sätt, säger Mohamed.

Det blev ett annat sätt...
Lastbil, båt och tåg. Fyra 

och en halv månad efter fl yk-

ten från Turkiet var Moha-
med i Sverige.

– Jag hade inget pass, vil-
ket gjorde det svårt och dyrt. 
Totalt betalade mina föräld-
rar 150 000 kronor för att vi 
skulle kunna ta oss hit, säger 
Mohamed.

Nu försöker han lära sig 
språket och hoppas börja 
gymnasiet nästa höst. Målet 
är att bli läkare och kunna 
åka tillbaka till Syrien.

– Helst vill jag att mamma 
och pappa ska ta sig därifrån. 
Här är det 100% bättre och 
ingen risk att bli skjuten ut-
anför dörren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Mohamed Nweder fl ydde granatregnet i Syrien:

Anders Andersson, Jonathan Lindström och Shkar Nawzad i Ahlafors 
IF leder fotbollsträningen för de ensamkommande fl yktingbarnen.
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Fotboll som integration. Ensam-
kommande fl yktingbarn får träna 
på Sjövallen under ledning av tre 
A-lagsspelare.
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ALAFORS. Fotbollen för-
enar och bygger broar.

För de ensamkom-
mande fl yktingbarnen 
på Spinneriets ung-
domsboende i Alafors 
har fotbollen blivit en 
väg in i samhället.

På Sjövallen träffas 
ungdomar med helt 
olika bakgrund och för-
utom seriös fotbollsträ-
ning utvecklas språk 
och insikter om den 
svenska kulturen.

Det blåser snålt över konst-
gräset på Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, under ons-
dagskvällen. Ändå sprud-
lar det av energi på planen, 
någon trotsar vädrets mak-
ter och spelar fortfarande 
i shorts. Det är den tionde 
träningen som A-lagsspe-
larna Anders Andersson, 
Jonathan Lindström och 

Shkar Nawzad håller i, men 
det är inte Ahlafors IF som 
tränar. Ungdomarna kom-
mer främst från Spinneriets 
ungdomsboende i Alafors 
fabriker och fl era av dem är 
nyanlända ensamkommande 
fl yktingbarn. Några är ny-
vunna kompisar och kom-
mer från Ales andra orter. 
Gemensamt har de kärleken 
till fotboll och viljan att träna 
seriöst, fast på sina villkor.

– Vår ambition har varit 
att hitta bra aktiviteter och 
naturliga sätt att slussa in 
de ensamkommande fl yk-
tingbarnen i samhället. Till-
sammans med Pelarteatern 
försöker vi skapa en attraktiv 
mötesplats som vänder sig 
till alla ungdomar. Tidigt 
förstod vi dock att killarna 
på ungdomsboendet gärna 
ville spela fotboll. Ihop med 
Ahlafors IF har vi därför be-
drivit en seriös träning på 
Sjövallen med fantastiska 
ledare, berättar projektleda-
re, Anna Rådvik.

Killarna är bland annat 
från Syrien, Eritrea och Af-

ghanistan. De har fl ytt för 
sina liv, men skratten avlöser 
varandra när de kickar boll 
under AIF-spelarnas led-
ning.

– Det här är bästa stun-
den på veckan. Jag önskar vi 
fi ck träna oftare, säger Mo-
hamed Nweder, 16 år från 
Syrien. Tillsammans med 
sin syster tog han sig för 
fyra månader till sin farbror 
i Sverige. 

Träningen går snabbt
90 minuters fotbollsträning 
går snabbt, både för ungdo-
marna och ledarna. Att det 
här handlar om mer än att 
sparka boll förstår Anders 
Andersson.

– De gillar verkligen fot-
boll, men det här motiverar 
dem också att lyssna och lära 
sig språket. De vill ju gär-
na veta vad vi säger. Sedan 
fostrar vi dem också. Första 
gångerna hade de svårt för 
att stå i kö och vänta på sin 
tur. Disciplin och fokus är 
två viktiga saker i fotboll, 
men också i livet. På den 

punkten har de gjort enorma 
framsteg, säger han.

 Ledarna ställer upp helt 
ideellt och känner ändå att 
de får bra betalt.

– Det ger väldigt mycket 
tillbaka i form av uppskatt-
ning och idel glada miner. 
Faktum är att många av kil-
larna har gjort stora fram-

steg. När vi dessutom vet vad 
fl era av dem har varit med 
om blir man väldigt ödmjuk, 
säger Jonathan Lindström 
och Shkar Nawzad fyller i:

– De är väldigt seriösa och 
vill att träningen ska vara på 
riktigt. Vi kör så likt våra 
egna pass man kan komma.

Fotbollen förenar
– Ensamkommande fl ykting-
barn integreras på Sjövallen

Mohamed Nweder flydde kriget i Syrien och är enormt tacksam 
över stödet han fått i Sverige.

”Det här är 100% bättre”
NÖDINGE. Han levde 
ett bra liv i Syrien och 
hade precis som andra 
16-åringar stora planer 
för framtiden.

När den arabiska 
våren och drömmen 
om frihet nådde landet 
började kriget och Mo-
hamed Nweders familj 
splittrades.

Tillsammans med sin 
syster tvingades han 
lämna allt och fl y till sin 
farbror i Sverige.

Mohamed Nweders berät-
telse om sin fl ykt till Sverige 
vittnar om brutalitet som vi 

inte ens kan förstå när vi ser 
nyheternas liverapportering 
från kriget i Syrien. Moha-
med är från en välbärgad 
familj där båda föräldrarna 
jobbar inom vården, men de 
är så kallade sunnimuslimer. 
De levde under ständigt hot 
och tvingades fl y till Egyp-
ten.

– Vi bodde där i fyra må-
nader, men trivdes inte. Istäl-
let försökte vi rota oss i Tur-
kiet, men det är ett rasistiskt 
samhälle och mina föräldrar 
ville tillbaka och hjälpa till i 
Syrien. Eftersom det fanns 
ett klart hot om att kidnappa 
mig och min syster i utbyte 
mot pengar ville mamma 

och pappa att vi skulle söka 
skydd i Sverige hos min far-
bror, berättar Mohamed som 
är rörd under hela samtalet.

De tar hjälp av en ”ar-
rangör” som löser fl ykten, 
men inte utan besvär. De får 
inte fl yga tillsammans och 
Mohamed vägrar låta sin 
syster bli kvar, utan hon får 
ta första biljetten. Den andra 
kom aldrig.

– När min syster var i Sve-
rige andades jag ut. Jag visste 
att jag skulle kunna ta mig 
dit själv på ett eller annat 
sätt, säger Mohamed.

Det blev ett annat sätt...
Lastbil, båt och tåg. Fyra 

och en halv månad efter fl yk-

ten från Turkiet var Moha-
med i Sverige.

– Jag hade inget pass, vil-
ket gjorde det svårt och dyrt. 
Totalt betalade mina föräld-
rar 150 000 kronor för att vi 
skulle kunna ta oss hit, säger 
Mohamed.

Nu försöker han lära sig 
språket och hoppas börja 
gymnasiet nästa höst. Målet 
är att bli läkare och kunna 
åka tillbaka till Syrien.

– Helst vill jag att mamma 
och pappa ska ta sig därifrån. 
Här är det 100% bättre och 
ingen risk att bli skjuten ut-
anför dörren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Mohamed Nweder fl ydde granatregnet i Syrien:

Anders Andersson, Jonathan Lindström och Shkar Nawzad i Ahlafors 
IF leder fotbollsträningen för de ensamkommande fl yktingbarnen.
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Fotboll som integration. Ensam-
kommande fl yktingbarn får träna 
på Sjövallen under ledning av tre 
A-lagsspelare.
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HANDBOLL

INNEBANDY

BASKET

Div 2 västsvenska västra damer
HK Varberg – Nödinge SK 19-20
Mål NSK: Ingen uppgift.

ÖHK Göteborg 8  66 15
HK Aranäs 7  48 12
Alingsås HK 8  21 11
Stenungsunds HK 7  30 10
415 Östra Göteborg 7    9 8
Kv IK Sport 8   -6 8
Torslanda HK 7     -13 6
Borås HK 7 -22 6
Kärra HK 8     -27 6
Nödinge SK 7 -12 5
Baltichov 7 -15 4
Göteborg Finest 7 -19 3
HK Varberg 8 -60 2

Div 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Surte IS IBK 4-5
Mål SIS: Natalie Hjertberg 2, Carolina 
Björkner, Emma Asplund, Jonna Leek 
1 vardera. Matchens kurrar: Carolina 
Björkner 3, Natalie Hjertberg 2, Lisa 
Persson 1.

Partille IBS 6  42 17
Surte IS IBK 6  31 14
Lindome IBK 6    7 14
Floda IBK 5  14  12
Lindås IBK 6  13 11
FBC Lerum 6    4  9
Pixbo Wallenstam 6     -10  7
Burås IK 6 -10  6
Kärra IBK 5     -19  6
Guldhedens IK 6 -18  3
IBK Walkesborg 6 -40  3
IBK Göteborg 6 -44  1

Div 3 Göteborg
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 5-8 
(1-4, 1-2, 3-2)
Mål SIS: Niklas Pettersson 5, Daniel 
Dahlman, Almir Mehmedagic, Christoffer 
Ahlström. Matchens kurrar: Niklas 
Pettersson 3, Toni Hilkamo 2, Almir 
Mehmedagic 1.

Myggenäs IBK – Ale IBF 4-6 
(1-1, 1-3, 2-2)
Mål Ale: Mattias Hansson 2, Fredrik 
Herlogsson 2, Alexander Sörensen, 
Billy Sörensen. Matchens kurrar: Anton 
Hermansson 3, Mattias Hansson 2, Jonas 
Antonsson 1.

Älvstranden 6  31 16
Burås IK 6  31 15
Herrestads AIF 6  16 13
Ale IBF 6    4 13
IBK Walkesborg 6  10 12
Myggenäs IBK 6    4 10
FBC Lerum 6       -7 10
Surte IS IBK 6   -6  8
Partille IBS 6     -22  4
Pixbo Wallenstam 6   -9  3
IBF Göteborg 6 -20  0
Västra Frölunda 6 -32  0

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               58
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        52 
3. Torsten Johansson/Ronny Andersson 50

BRIDGE

NOL. Ett lag som kan 
sammanfatta en mycket 
lyckad säsong är Nol IK. 

Ett efterlängtat avan-
cemang till division 5 
blev resultatet av årets 
seriespel. 

En av anledningarna 
till Nols framgångar är 
Bojan Ilic som i år vann 
skytteligan med hela 31 
mål.

Med ett imponerande målfa-
cit har Bojan Ilic, 19, en strå-
lande säsong bakom sig som 
dessutom gav honom titeln 
som skyttekung i serien.

– Jag är riktigt nöjd med 
säsongen, men jag trodde själv 
aldrig att jag skulle göra så här 
många mål, säger Bojan Ilic.

Den rika målskörden gav 
en uppflyttning till division 5. 
Laget vann 18 av 20 matcher 
och lämnade ett stort avstånd 
till sina seriekonkurrenter. 
Faktum är att laget bara har 
förlorat en match under hela 
året och det var just premiä-
ren. Men om man frågar Bo-
jan var Nol självklara favoriter 
ända från början.

– Vi hade det lite tufft i 
början, men jag visste hela 
tiden att vi skulle ta hem det, 
säger han.

I serien deltog bland andra 
lokalkonkurrenterna Nödinge 
SK och Älvängens IK och en-
ligt Bojan höll serien en bra 
nivå och man mötte bra mot-
stånd under året.

– Det var en helt okej nivå 
faktiskt. Vi mötte rätt många 
bra lag under säsongen.

Det är fortfarande oklart 
om Bojan blir kvar i Nol IK 
nästa säsong. Själv tror han 
att det kan vara dags att röra 
på sig.

– Jag vet inte hur det blir, vi 
får se hur det känns. Men jag 
tror inte att jag blir kvar, säger 
Bojan Ilic.

VIKTOR KARLSSON

ALAFORS. Årets spela-
re i Alefotbollen är en 
tysk.
Ahlafors IF:s grovjob-
bare, Sebastian Hollste-
in, gjorde det mesta rätt 
oavsett position.

”Tysken” bidrog i allra 
högsta grad till att AIF 
slutade sexa i division 
3 i år.

Ahlafors IF har under åren 
etablerat sig kommunens 
topplag i herrfotbollen. I 
årets seriespel blev det trots 
en tuff höst en stabil mitt-
position i serien och en fullt 
godkänd säsong. I alla fall 
om man frågar Sebastian 
”tysken” Hollstein som i år 
har etablerat sig på mittfäl-
tet och har där bjudit på fina 
insatser.

 – Jag är riktigt nöjd med 
min säsong, säger Sebastian 
Hollstein.

Även om laget inte lyck-
ades hänga på seriesegrarna 
Vänersborgs FK i slutspur-
ten var AIF länge med i tät-
striden. 

– Vi börjar riktigt bra, 

men sen börjar vi slappna av 
lite till hösten, det märkte vi 
när vi mötte Kortedala hem-
ma, säger Hollstein och syf-
tar på förlustmatchen med 
0-4.

Vänersborg vann serien 
på bättre målskillnad över 
Kortedala IF. I den sista om-
gången mötte man just Ahla-
fors och kunde på Sjövallen 
fira seriesegern. Enligt Se-
bastian var Vänersborg värda 
seriesegern.

– De var det bästa laget 
rent spelmässigt. Sen hade 
de också en riktigt bra trupp, 
säger Hollstein.

Trots att Ahlafors inte 
hamnade i den absoluta 
toppen av serien tar man 
med sig mycket inför nästa 
säsong. En nöjd Sebastian 
ser fram emot 2015 och har 
målsättningen klar.

– Vi siktar på topp 5 i alla 
fall. Vi får tillbaka ett par 
skadade spelare och flyttar 
upp några yngre så det kan 
bli riktigt bra, säger Holl-
stein.

Sebastian har flyttats runt 
på lite olika positioner i la-

get, men har nu tagit plats 
som en defensiv mittfälta-
re och har där gjort succé. 
Tio mål blev det och han 
har några riktigt bra minnen 
från det gångna året.

– Matchen mot Kungs-
hamn hemma var rolig. 
Trots en utvisning lyckades 
vi vända och ta en seger där 
jag dessutom fick sätta av-
görandet med 3-2 i slutet. 
Sen satt segern mot Lunden 
ÖBK hemma med 5-1 riktigt 
skönt också.

VIKTOR KARLSSON

SKEPPLANDA. Hon har 
haft en strålande säsong 
och har varit en viktig 
del av Skepplandas 
framgångar och avance-
manget till division 1. 

Sandra Augustsson är 
årets fotbollsspelare på 
damsidan i Ale.

Det var inte många som 
trodde att Skepplanda BTK 
skulle lyckas avancera i serie-
systemet efter en minst sagt 
svajig försäsong. Men efter 
ett spännande kvalspel lyck-
ades Skepplanda ta sig upp 
till division 1 och en starkt 
bidragande faktor har varit 
Sandra Augustssons fina in-
satser.

 – När serien drog igång 
med segern mot Lödöse Ny-
gård släppte allt och det tror 
jag är en av anledningarna till 
att det gick så bra. Vi fick en 
bra start och självförtroende, 
säger Sandra Augustsson.

Skepplanda har radat upp 
segrar och tog hela 45 poäng, 
vilket resulterade i serieseger 
i division 2 och en kvalplats 
till division 1.

Mossens BK var första 
motståndare i kvalet, en 
match som var något extra 
för Sandras del.

 – Jag mötte flera av mina 
gamla skolkamrater så det 
var lite speciellt. Men jag har 
aldrig sett oss spela så bra 
som vi gjorde i kvalet, säger 
Augustsson.

Framtiden för Sandras del 
är ännu oviss. Idag studerar 
hon till fysioterapeut i Väs-
terås, men hon hoppas på att 
få flytta tillbaka till Ale och 
hjälpa Skepplanda även nästa 
år.

 – Jag åker hem på hel-
gerna och jag vill verkligen 
flytta hem igen. Jag har sökt 
utbildningar i Göteborg 
så förhoppningsvis kan jag 
fortsätta i Skepplanda, säger 

Augustsson.  
Intresset från andra klub-

bar har hittills varit svalt, 
men Sandra är inte det mins-
ta orolig inför framtiden. 

 – Det är klart att det hade 
varit kul att prova på att spe-
la högre upp, men just nu 
vill jag bara fortsätta spela 
fotboll och ha kul, säger Au-
gustsson.

Framgångsreceptet för 
Skepplandas del tror Sandra 
beror mycket på stämningen 
i laget.  Med Stig Persson i 
tränarspetsen har laget haft 
många tuffa träningspass un-
der året.

 – Vi har jättekul hela la-
get. Det spelar ingen roll om 
det är ett jobbigt konditions-
pass på vintern, vi har ändå 
riktigt roligt tillsammans. 
Jag har inte haft så här kul 
sen jag spelade fotboll som 
liten, säger Sandra Augusts-
son.

VIKTOR KARLSSON

En lyckad säsong för ”tysken”
– Sebastian Hollstein Ales främste bolltrollare 2014

Höll fin balans hela säsongen. Sebastian Hollstein imponerade oav-
sett var han spelade i AIF-tröjan den gångna säsongen. Tio mål 
blev det dessutom från ”tyskens” fötter.

Sandra Augustsson är mittbacken som trivs bäst i anfallet. Med 
Sandra i laget har SBTK fått en enorm trygghet och en hög lägsta-
nivå.

Glädje har givit Sandra framgång

Bojan Illic, årets komet i Aleftobllen utestluter inte att det blir en 
flytt från Nol. 

Bojan – en skyttekung sugen på nytt
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SEBASTIAN HOLLSTEIN

Ålder: 30
Bor: Alafors
Smeknamn: Tysken
Yrke: Elektriker
Styrka: Vinnarskalle
Svaghet: Behöver träna upp 
konditionen
Favoritlag: 1. FC Köln
Tysk favoritspelare: Bastian 
Schweinsteiger

SANDRA AUGUSTSSON

Ålder: 21
Sysselsättning: Pluggar till 
fysioterapeut i Västerås
Styrka: Snabbhet
Svaghet: Jag kan bli för 
ivrig ibland och vilja lite för 
mycket
Favoritlag: IFK Göteborg
Favoritspelare: Zlatan
Drömyrke: Fysioterapeut
Tränare Stig Persson om 
Sandra: Hon är snabb både 
i fötter och huvud. En kom-
plett spelare.

BOJAN ILLIC

Sysselsättning: 
Tränar mycket och 
spelar lite Fifa
Styrka: Snabbhet
Svaghet: ”Jag är rätt 
liten och behöver lite 
mer muskler”.
Favoritlag: Manches-
ter United
Favoritspelare: Messi
De vinner Champions  
League: Bayern 
München

HU13         
Ale Basket – Kungsbacka Basket    
31 – 65

 H div 4       
Lundby Basket - Ale Basket           
68–49

HU14         
Sätila Basket - Ale Basket F01        
23-51

HU17         
Ale Basket - BK Marbo    62-109

MEJLA IN 
ERA RESULTAT

perra@alekuriren.se



Försäljning och repara-
tioner av cyklar

j gj g

Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB

Tobias Sigestrand 
0

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

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

KOM UPP TILL VIMMERVI 

Miniturnering i ALE-hallen lörd 15 november

pojkar födda 2007 
Nol IK-Älvängens IK- NSK Fotboll
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Matchvärd:

SURTE BK
VS GRIPEN BK

ALLSVENSK 
BANDY

ALE ARENA 
ONSDAG 12/11
KL 19.00

LERUM. Surte IS IBK:s 
damer dominerade bor-
ta mot FBC Lerum, men 
matchutgången blev 
ändå högdramatisk.

Carolina Björkner 
avgjorde med ett drags-
kott blott 29 sekunder 
före slutsignalen.

– Puh, det hade inte 
varit roligt att tappa 
poäng när vi är så över-
lägsna i spelet, säger 
tränare Tommi Pasanen.

Mittenlaget Lerum brukar 
av tradition ställa till be-
kymmer för Surtes damer. 
Laget spelar egentligen helt 
utan linjer och satsar allt på 
att stressa fram misstag hos 
motståndaren för att sedan 
ställa om blixtsnabbt. Surte 
var förberedda på ett fore-
checkande hemmalag, men 
överraskades ändå. Lerum 
tog ledningen med 1-0 och 
Pasanen var orolig.

– Vi såg stressade ut, men 
när Emma Asplund kvitte-
rade åtta minuter in i perio-
den lugnade det sig. Natalie 
Hjertbergs ledningsmål 
strax före pausvilan var för-
lösande och i mittperioden 
dominerade vi fullständigt, 
säger han.

Inför slutperioden hade 
Surtes damer skaffat sig en 
stabil 4-2-ledning.

– Det fanns ingenting som 
pekade på att vi skulle släp-

pa taget, men vi fi ck oss en 
nyttig läxa när Lerum på 30 
sekunder återigen bevisade 
hur fort det går i innebandy. 
Plötsligt var det 4-4, säger 
Pasanen. 

Med två minuter kvar att 
spela tar Surte timeout och 
tjejerna snackar sig samman.

– Vi får bra tryck på dem 
och kommer till fl era avslut 
efter bra kombinationsspel. 
Ett mål hänger i luften. Till 
sist får Carolina Björkner 
komma i favoritposition, 
Linda Karlsson är djupt 
nere i zon när hon spelar 
fram bollen till Carro som 
med ett välplacerat dragskott 
avgör tillställningen, berät-
tar Pasanen nöjt.

Trepoängare
Söndagens trepoängare var 
Surtes fjärde för säsongen 
och laget parkerar nu på en 
andraplats i tabellen.

– Vi har inlett bra, men 
det fi nns fortfarande mycket 
att förbättra. Idag borde vi 
till exempel ha stängt match-
en när vi hade 4-2. Det blev 
onödigt spännande och vi 
kan inte alltid lita på att Car-
ro avgör i slutsekunderna, 
menar Pasanen.

På lördag väntar Floda 
som också har med sig fyra 
segrar i bagaget och får inte 
underskattas.

– Absolut inte, men jag 
anser defi nitivt att det är 
ett lag vi ska slå hemma. Jag 
gläds åt att vi har fått igång 
samtliga kedjor. Alla är med 
och bidrar. Poängen fördelas 

på många klubbor, vilket är 
betydelsefullt i längden, sä-
ger Pasanen som också kan 
glädja sig åt fi n statistik i po-
ängligan.

Den toppas av Carolina 
Bjökner med nio mål och 
sju målgivande assist, trea är 

lagkompisen Linda Karls-
son, sju mål och åtta assist.

Fortsätter skörden mot 
Floda lär Surte storma fram 
mot nya framgångar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surtes damer 
hakar på i toppen
– Carro Björkner avgjorde i slutsekunderna

Carolina Björkner, tjejen med det perfekta dragskottet, avgjorde 
till förmån för Surte IS IBK i den dramatiska bortamatchen mot 
FBC Lerum. 

Niklas Pettersson stänkte in fem mål när Surte IS IBK bortabese-
grade Pixbo Wallenstam på lördagskvällen.

Andra raka för Surtes herrar

Ale IBF studsade tillbaka

MÖLNLYCKE. Surte IS 
IBK tog andra raka se-
gern när Pixbo Wallen-
stam bortabesegrades 
på lördagskvällen.

Niklas Pettersson sva-
rade för hela fem mål.

– Han var fenomenal, 
utbrister Surtetränaren 
Tobbe Engström.

Nyförvärvet Niklas Petters-
son var petad från start när 
Surte vann över serieledande 
Burås förra veckan. Mot Pix-
bo fi ck han chansen på nytt 
och visade då i klartext hur 
man tar en petning.

– Hatten av för en sån kil-
le. Han visade verkligen att 
jag hade fel och att han hör 
hemma i laget. Fem mål och 
ett ständigt orosmoment för 
motståndarna, berömmer 
Tobbe Engström.

Surte fi ck en kanonstart 
med mål genom Almir Me-
hmedagic redan efter tre 
minuter. Under de följande 
tio minuterna stänkte sedan 
Niklas Pettersson in tre raka 
fullträffar och gästerna kun-
de gå till periodvila med 4-1.

– Vi pratade om att behål-
la ödmjukheten och fortsätta 
jobba för varandra. Killarnas 
inställning är det som har ut-
vecklats mest under säsong-
en. Pixbo reducerade direkt 
till 2-4, men vi hängde aldrig 
med huvudet utan öste på 

och Niklas Pettersson dryga-
de omgående ut ledningen. 
Vi gick till den andra vilan 
med 6-2, berättar Tobbe 
Engström.

Daniel Dahlman punk-
terade sedan matchen med 
att sätta 7-2 när slutperio-
den precis inletts. Att Pixbo 
sedan reducerade tre gånger 
om hjälpte föga. 

– Vi var aldrig nära att 
falla igenom. Det var stabilt 
idag, erkänner Engström.

Kul tillsammans
Närmare än så kom aldrig 
hemmalaget. Surte IS IBK:s 
herrar bärgade tre nya poäng 
och verkade inte bry sig om 
att matchen spelades en lör-
dagkväll.

– Nej, vi har kul tillsam-
mans och trivs ihop, fast det 
är inte en optimal speltid, 
halv nio en lördag…

Surte kan också glädja sig 
åt en hemvändare. Robin 
Löfström som de senaste 
åren representerat Mar-
stands IBK och nu senast 
Stenungsund i division ett 
har skrivit på för klubben.

– Det är en klar förstärk-
ning. Robin kommer att 
konkurrera om platserna i 
anfallet. En trevlig kille som 
vi har haft kontakt med tidi-
gare, men som nu känner att 
det vore kul att få ansluta, 
säger Tobbe Engström vars 
mannar möter Partille i Bo-
hushallen nu på lördag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Div 3 Göteborg
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 5-8

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Myggenäs IBK – Ale IBF 4-6

INNEBANDY

Div 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Surte IS IBK 4-5

INNEBANDY

MYGGENÄS. Ale IBF 
hämtade sig snabbt efter 
debaclet förra veckan.

Förstakedjan produce-
rade på nytt och såg till 
att poängen bärgades.

– Jätteskönt att vi 
studsade tillbaka snabbt, 
säger spelande tränaren, 
Martin Eriksson.

Ale IBF som är tillbaka i tre-
an i år passar på att genera-
tionsväxla. Förstakedjan med 
Mattias Hansson, Fredrik 
Herlogsson och Alexan-
der Sörensen har dock varit 
med ett tag och trycket på att 
den rutinerade linan levere-
rar är hårt.

– Ja, så är det. De måste 
producera poäng annars lär 
vi inte ta så många pinnar. 
Vi kan inte begära att våra 
ungdomar ska gå in och bära 
laget, säger Martin Eriksson.

Borta mot Myggenäs le-

vererade förstakedjan och 
Mattias Hansson stod själv 
för fem poäng, men det var 
ändå en yngling som impo-
nerade mest.

– Jag är väldigt imponerad 
av vår juniormålvakt, Anton 
Hermansson, som spelade 
oerhört säkert i buren, säger 
Eriksson. 

Ale IBF gick upp till en 
4-2-ledning på det luriga 
parkettgolvet i Myggenäs, 
men blev sedan försiktiga 
och hemmalaget kom tillba-
ka.

– Där var vi illa ute, men 
de tog en onödigt utvisning 
och vi fi ck andas ut i ett 
powerplay. Vi gjorde någ-
ra schackdrag i femmorna. 
Christian Hansson släng-
des in i förstalinan och be-
hövde bara fem sekunder på 
sig att assistera brorsan Mat-
tias till viktiga 5-4, berättar 
Martin Eriksson som sedan 
fi ck se samme Hansson sätta 
sexan i öppen bur.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

ALE HF–HK KELT
Div 4 herrar 

SÖNDAG 16 NOVEMBER KL 16.45
ALE KULTURRUM (Fd. Gymnasiet) 

HANDBOLLSSKOLA

Vid frågor kontakta Hanna Berggren 0709-40 28 02

ONSDAGAR 17-18.15 
I Älvängens kulturhus för barn födda 07, 06, 05 

Start 12 november
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INNEBANDY 

B O H U S H A L L E N 
LÖRDAG 15 NOVEMBER KL 14.45

SURTE IS IBK 
FLODA IBK

DAMER DIV 2

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

B O H U S H A L L E N 
LÖRDAG 15 NOVEMBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
PARTILLE IBS

HERRAR DIV 3

www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
BOHUSHALLEN 

11 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – SKÅR IBK

eibf.se

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3 
BOHUSHALLEN

13 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – IBK WALKESBORG 99

Återigen har Nödinge visat upp 
sig i den ädla sporten ultimate 
frisbee. Sex lag hade anmält sig 
till årets DM i Göteborg Sko-
lidrottsförbunds regi. Då förra 
årets vinnare English School inte 
dök upp var fältet öppet för de fem 
andra skolorna att vinna detta år. 

Almåsskolan och Växthuset från 
Mölndal samt Ales tre skolor Ahla-
fors Fria, Bohus och nystartade Da 
Vinciskolan spelade en rak serie 
där alla lag mötte varandra i en 
nästan fullsatt idrottshall. 

Sebastian Hansson, som skött 
träningen under ett par veckor 
efter skoltid, gjorde en perfekt 
coachning under lagets matcher 
där alla fi ck vara med och spela. 
Inför sista matchen var förut-
sättningarna att Da Vinciskolan 
behövde vinna med minst sex mål 
för att ta hem turneringen. Som 
alla vet är det en svår uppgift att på 
kommando göra många mål och 
samtidigt hålla tätt bakåt. 

Scenariot efter fem spelade 
matcher var att Växthusets lag 
hade lika många poäng som Da 
Vinciskolan, men hade gjort sex 
fl er mål i sina matcher men hem-
malaget Da Vinci hade kvar att 
spela sin sista match mot Ahlafors 
Fria Skola. 

Denna turnering spelas med 
mixade lag där man spelar med tre 
killar och två tjejer samtidigt på 
planen. Den rutinerade tränaren 
Hansson hade bestämt att nu gäl-

ler det att göra många mål i sista 
matchen och därför spela med 
samma femma hela matchen om 
de skulle lyckas med sitt spel. Den 
duktiga målsprutan Clara Lund-
qvist och kämpen Ronja Sandros, 
tillsammans med försvarsjätten Li-
nus Eriksson, fi ck bilda par med 
strategen Oskar Eriksson och på 

topp fenomenet Joel Mumbongo. 
Succén var given.

Efter fem minuter ledde 
Da Vinciskolan med fyra mål. 
Eftersom matcherna bara är 12 
minuter såg läget bra ut. Läktarna 
kokade när matchklockan stod på 
11.55 och ställningen var 9-1. Sista 
målet är en klassiker då Clara, som 

gjort en fantastisk match, får en 
perfekt pass av Linus Eriksson och 
jublet utbryter. 

Guldet var bärgat och stolta Da 
Vincielever fi ck motta medaljer 
av Göteborgs Skolidrottsförbund 
representant.

Tobias Hansson
Stolt idrottslärare på Da Vinciskolan

Guldgäng. Da Vinciskolan segrade i DM i ultimate frisbbe.

Da Vinciskolan vann DM i ultimate frisbee

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

LÖRDAG 15 NOVEMBER 10.30–16.30
P03 Select Cup, totalt 6 matcher

SÖNDAG 16 NOVEMBER
F02 kl 12:00 Nödinge SK–Baltichov
F01 kl 12:50 Nödinge SK–Önnereds HK
F00 kl 13:40 Nödinge SK–Kärra HF
DAM DIV 2 kl 15:00 Nödinge SK–Alingsås HK

VECKANS
MATCHER
ALE KULTURRUM

Varmt  
välkommen!

Varmt välkomna!

Vi har platser för vuxna 
och ungdomar.
Prova 1 lektion gratis 
och rid 3 lektioner för 
400:- Erbjudandet gäller 
tom 31 jan.
 
Lussehoppet
+ Lucia 14/12

Kadriljuppvisning
24/12  kl 9.00

För mer info:
www.ajrk.se eller
besök oss på facebook

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

Ahlafors IF byter tränare
ALAFORS. Det blev bara 
ett år för tränarduon 
Daniel Eriksson och Erik 
Henriksson i Ahlafors IF.

– Jag hade gärna fort-
satt, så det är klart jag är 
besviken, säger Daniel 
Eriksson.

I veckan presenteras 
en ny coach för det 
gulsvarta division tre 
laget.

Både Eriksson och Henriks-
son är småbarnsföräldrar och 
Erik meddelade redan i sep-
tember att det skulle bli svårt 
att kombinera familjelivet 
med fotbollen ytterligare en 
säsong.

– Jag valde att diskutera 
en fortsättning, men vi har 
kommit fram till att vi inte är 
överens om en förlängning 
och då är det så. Jag är nöjd 
med hur laget och gruppen 

har utvecklats under året. 
Det fi nns potential och det 
hade varit kul att få fortsätta, 
säger Daniel Eriksson.

Klubben har lagt locket 
på, men  meddelar att redan 
i veckan presenteras en ny 
tränare på Sjövallen. Enligt 
obekräftade källor är det ett 
bekant ansikte som dyker 
upp.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Erik Henriksson och Daniel 
Eriksson lämnar Ahlafors IF 
redan efter ett år.
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alla vet är det en svår uppgift att på 
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matcher var att Växthusets lag 
hade lika många poäng som Da 
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malaget Da Vinci hade kvar att 
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nus Eriksson, fi ck bilda par med 
strategen Oskar Eriksson och på 
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Eftersom matcherna bara är 12 
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I veckan presenteras 
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son är småbarnsföräldrar och 
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kommit fram till att vi inte är 
överens om en förlängning 
och då är det så. Jag är nöjd 
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PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Erik Henriksson och Daniel 
Eriksson lämnar Ahlafors IF 
redan efter ett år.
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Sommarsemester vid
Zell am See
8 dagar i Pies endorf, 
Österrike
Gasthof Waidachhof ★★★

Mitt bland badsjöar, glaciär-
er och bergstoppar laddade 
med stärkande energi, lig-
ger Gasthof Waidachhof nära 
staden Piesendorf, där familjen 
Passrugger hälsar dig välkommen 
med traditionell österrikisk gäst-
frihet, god mat och ett fantastiskt 
läge i Salzburgerland, med ome-
delbar närhet till den världsberöm-
da staden Zell am See (10 km). 

Ankomst: Lördagar i perioden 2/5-
17/10 2015. 
Kuravgift EUR 1,50 per person/dygn.

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-9 år gratis. 
2 barn 10-15 år ½ priset. 
Max. 2 extrasängar per rum Barn gratis 

Pris per person i dubbelrum 

2.999:-
Pris utan reskod 3.299:-

Pristillägg: 4/7-4/9: 200:-

barn (juli och augusti)

i Area 47 (maj-sep)

till Salzbergwerk 
Berchtesgaden 

Gasthof Waidachhof

Minisemester i Güstrow
4 dagar i Nordtyskland

★★★ 
Semesterbas i Güstrow cen-
trum, bland de anrika nordtyska 
hansastäderna. Nära till stadens 
renässansslott (1,2 km) och törn-
rosaslottet i Schwerin (62 km). 

Pris per person i dubbelrum

999:-

Natur und Umweltpark 
Güstrow

bad- och bastulandskapet 
i badlandet Oase Güstrow

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2014 
samt i perioden 2/1-27/4 2015. 

1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-14 år ½ priset.

JULKLAPPSIDÉ
Överraska med upplevelser
– ge bort ett presentkort! 

Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

★★★★  
I Västra Götalands lantliga idyll 
mellan sjöarna Vänern och Vättern 
ligger det 4-stjärniga hotellet 
Lumber & Karle, som en fin bas för 
en skön semester. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
19/12 2014 samt 9/1-26/6, 
2015. Valfri sportlovet 6-20/2, 
påsk 2-4/4, pingst 22-23/5 2015. 

1 barn 0-5 år gratis 
1 barn 6-14 år ½ priset

inkl. frukost 
449:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

NÖDINGE. Teatersalong-
en i Ale Kulturrum kom-
mer att hållas stängd 
tills vidare.

Brister har upptäckts 
i takkonstruktionen för 
ljud och ljus.

Detta innebär att 
fredagens konsert med 
Nils Landgren, Viktoria 
Tolstoy & Bohuslän Big 
Band fl yttas till Medbor-
garhuset i Alafors.

För att garantera säkerheten 
för såväl artister som pu-
blik har det tagits ett beslut 
om att hålla teatersalongen 
stängd tills vidare.

– Det fanns inte myck-
et annat att välja på. Något 
har hänt med fästena till den 
konstruktion som bland an-
nat bär ljud och ljus, förkla-
rar Conny Andréasson, en-
hetschef teknik och service 

på Ale kommun.
– När teaterdelen kan 

öppna igen är svårt att svara 
på i dagsläget. En konstruk-
tör kommer att besiktiga an-
läggningen, sedan får vi se 
hur vi går vidare. Vi arbetar 
nu på att hitta bra alternativ 
för de arrangemang som var 
inbokade i salongen under 
november och december. 
Det gäller att hitta lokaler 
där det fungerar med ljud 
och ljus, säger Conny An-
dréasson.

Konserten ”A Swingin 
Session” med Nils Land-
gren, Viktoria Tolstoy & Bo-
huslän Big Band fl yttas där-
för från Nödinge till Alafors.

– Det hade varit väldigt 
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JONAS ANDERSSON
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rum i Nödinge till Medborgarhuset i Alafors.
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JONAS ANDERSSON
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ÄLVÄNGEN. Årets uggle-
jakt i Älvängen blev en 
succé.

Över 300 personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

– Helt fantastiskt, 
säger initiativtagaren 
Madeleine Almqvist.

Samlingsplatsen var som 
vanligt Toråsvägens lekplats. 
Varje deltagare hade med sig 
en fi cklampa och sedan kun-
de ugglejakten ta sin början. 
I samband med detta skedde 
en tipspromenad med frågor 
för vuxna och barn.

– Ett stort tack till alla 
lokala handlare som ställde 
upp och sponsrade med fi na 
priser, säger Madeleine Alm-
qvist.

Avslutningen för uggle-
jakten ägde rum vid Mossens 
lekplats där det hade fi xats 
med eld för korvgrillning.

– Detta enkla arrange-
mang har utvecklat sig till 
en riktig folkfest, säger Ma-
deleine.

Deltagarna betalar en 
slant för tipspromenaden 
och pengarna går oavkortat 
till Barncancerfonden, till 
minne av Frida Lysholm.

– Vi lyckades få in 6 960 
kronor. Det är rekord! Totalt 
har vi lyckats samla in 15 000 
kronor under de här tre åren, 
vilket jag tycker är otroligt 
bra, avslutar Madeleine Alm-
qvist.

JONAS ANDERSSON

Årets ugglejakt i Älvängen 
lockade över 300 deltagare.

Succé för 
ugglejakt

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsträff i Alegår-
den i Nygård torsdagen den 
6 november. Kerstin An-
dersson hälsade de 50-talet 
medlemmarna välkomna. 
Som förtäring bjöds på 
ärtsoppa och ostsmörgås. 
Till detta lättöl eller 
mineralvatten.

Mellan maten och kaffet 
informerade Ove Svensson 
om halkrisken och vikten 
av att använda broddar vid 
halka. Han delade också 
ut NTFs enkät om just 
halkolyckor, för medlem-
marna att fylla i. Gull-Britt 
Kihlström informerade om 
släktforskargruppens besök 
på Landsarkivet i Göteborg. 
Även andra intresserade in-
bjöds delta. Mats Berglund 
berättade något om den 
nybildade fi bernätsförening-
en, Prässebo Fiber EF, och 
uppmanade till medlemskap.

Efter kaffet och kakan 
berättade Hans Wittrup, 
vd för Medpro Clinic, och 
Annika Gustafsson, verk-
samhetschef för vårdcen-

tralen i Lilla Edet om deras 
verksamhet. Vårdcentralen 
har genomgått en större 
renovering och ombygg-
nation, som nu börjar bli 
klar. I dessa infl uensatider 
uppmanade Hans pensionä-
rerna att vaccinera sig, då de 
utgör en av riskgrupperna. 
Medpro har också för avsikt 
att starta en vårdfi lial i 
Lödöse. Han menade att det 

är viktigt att den används av 
många och av nya patienter, 
så att den kan fortleva. Efter 
deras redogörelse gavs möj-
lighet till frågor. Det blev 
en mycket givande stund. 
Hans och Annika ville gärna 
återkomma längre fram.

Mötet avslutades som 
vanligt med lotteriet.

Mats Berglund
SPF Göta Älvdalsbygden

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 
0303-741325 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:-

Hans Wittrup, vd för Medpro Clinic, och Annika Gustafsson, 
verksamhetschef för vårdcentralen i Lilla Edet.

Månadsträff i Alegården
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ÄLVÄNGEN. Det är en ef-
terlängtad nyinvigning.

Onsdagen den 19 
november öppnar 
Röda Korsets second 
hand-butik Kupan igen.

– Skönt att få komma 
hem, säger eldsjälen 
Christina Ekstrand.

Det var den 19 augusti som 
ett häftigt regnoväder med-
förde översvämning i Röda 
Korsets lokaler. Sedan dess 
har butiken varit stängd.

– Ett hårt slag för vår 
verksamhet. Vi beräknar ett 
inkomstbortfall på cirka 100 
000 kronor, förklarar Christi-
na Ekstrand.

Kupan har hållit till i tillfäl-
liga lokaler på Garverivägen i 

Älvängen. 
Där kom-
mer det 
att ske ut-
försäljning 
av diver-
se prylar 
innan ny-
öppningen 
på Göte-
b o r g s v ä -
gen.

– Alla 
längtar ef-
ter att få komma hem igen, 
både personal och kunder. 
Det har varit en jobbig tid, 
säger Christina Ekstrand.

Fastighetsägaren har bytt 
golv i lokalen och torkat ut 
alla väggar. Nu återstår bara 
att få upp alla saker i hyllorna.

– Det är åtskilliga ideella 
arbetstimmar 
som lagts ner 
under de se-
naste måna-
derna. Det är 
kläder som 
har tvättats, 
strukits och 
lagts undan 
till nyinvig-
ningen. Det 
ska bli väldigt 
skönt att kom-
ma in i nor-
mala banor 
igen, avslutar 
C h r i s t i n a 
Ekstrand.

JONAS 
ANDERSSON

Eldsjälen Chris-
tina Ekstrand.

Kupan öppnar igen

Tjuvarnas jul och Trollkarlens dotter

Hunger Games -Mockingjay Part 1

Dum och dummare 2

VÄRLDS-
PREMIÄR!

www.alefolketshus.se

Välkomna!

LÖDÖSE. Nu på lördag sker 
utdelningen av Göta Älvda-
lens Konstförenings stipen-
dium till minne av Holger 

Karlsson. Arrangemanget 
äger rum på Lödösehus. 
Programmet inleds med 
föredraget ”Det handlar om 
färg” av Per-Olof Eklund.

I år fi rar Göta Älvdalens 
Konstförening 70 år och har 
därför beslutat att dela ut 
två stipendier på vardera 5 
000 kronor. Ett stipendium 
till en grafi ker i Väners-
borg, Margareta Sjöling, 
och ett till en målare i Lilla 
Edet, Jörgen Öhrn. Båda är 
medlemmar i Göta Älvdalens 
Konstförenings Konstnärs-
sektion. Margareta är även 
medlem av Vänersborgs 
Konstgrafi ska Verkstad.

Motiveringen till valet av 
stipendiater lyder:

”Margareta Sjöling skild-
rar med säker hand naturens 
tydlighet och allvar men ock-
så människans liv och villkor 

med en humoristisk vinkling 
i grafi kens svärta och färg.

I Margaretas bilder anar 
man en stor kärlek till 
naturen och djuren samt ett 
stort intresse för grafi kens 
olika uttrycksformer. Genom 
aktiva insatser i Vänersborgs 
Konstgrafi ska Verkstad bi-
drar Margareta Sjöling till att 
bredda intresset för grafi ska 
uttryck.”

”Jörgen Öhrns måleriska 
bilder skildrar stämningar 
i möten mellan människor, 
ensamheten på en parkbänk 
eller känslan i en öde stads-
bild. I alla hans målningar 
är färgen och ljuset viktiga 
faktorer. Med tack också för 
aktiva insatser genom åren 
i Göta Älvdalens Konstför-
enings Konstnärssektions 
verksamhet.”

JONAS ANDERSSON

Konststipendier delas ut i Lödöse

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



VECKA 46         NUMMER 42|22 NÖJE

ÄLVÄNGEN. Årets uggle-
jakt i Älvängen blev en 
succé.

Över 300 personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

– Helt fantastiskt, 
säger initiativtagaren 
Madeleine Almqvist.

Samlingsplatsen var som 
vanligt Toråsvägens lekplats. 
Varje deltagare hade med sig 
en fi cklampa och sedan kun-
de ugglejakten ta sin början. 
I samband med detta skedde 
en tipspromenad med frågor 
för vuxna och barn.

– Ett stort tack till alla 
lokala handlare som ställde 
upp och sponsrade med fi na 
priser, säger Madeleine Alm-
qvist.

Avslutningen för uggle-
jakten ägde rum vid Mossens 
lekplats där det hade fi xats 
med eld för korvgrillning.

– Detta enkla arrange-
mang har utvecklat sig till 
en riktig folkfest, säger Ma-
deleine.

Deltagarna betalar en 
slant för tipspromenaden 
och pengarna går oavkortat 
till Barncancerfonden, till 
minne av Frida Lysholm.

– Vi lyckades få in 6 960 
kronor. Det är rekord! Totalt 
har vi lyckats samla in 15 000 
kronor under de här tre åren, 
vilket jag tycker är otroligt 
bra, avslutar Madeleine Alm-
qvist.

JONAS ANDERSSON

Årets ugglejakt i Älvängen 
lockade över 300 deltagare.

Succé för 
ugglejakt

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsträff i Alegår-
den i Nygård torsdagen den 
6 november. Kerstin An-
dersson hälsade de 50-talet 
medlemmarna välkomna. 
Som förtäring bjöds på 
ärtsoppa och ostsmörgås. 
Till detta lättöl eller 
mineralvatten.

Mellan maten och kaffet 
informerade Ove Svensson 
om halkrisken och vikten 
av att använda broddar vid 
halka. Han delade också 
ut NTFs enkät om just 
halkolyckor, för medlem-
marna att fylla i. Gull-Britt 
Kihlström informerade om 
släktforskargruppens besök 
på Landsarkivet i Göteborg. 
Även andra intresserade in-
bjöds delta. Mats Berglund 
berättade något om den 
nybildade fi bernätsförening-
en, Prässebo Fiber EF, och 
uppmanade till medlemskap.

Efter kaffet och kakan 
berättade Hans Wittrup, 
vd för Medpro Clinic, och 
Annika Gustafsson, verk-
samhetschef för vårdcen-

tralen i Lilla Edet om deras 
verksamhet. Vårdcentralen 
har genomgått en större 
renovering och ombygg-
nation, som nu börjar bli 
klar. I dessa infl uensatider 
uppmanade Hans pensionä-
rerna att vaccinera sig, då de 
utgör en av riskgrupperna. 
Medpro har också för avsikt 
att starta en vårdfi lial i 
Lödöse. Han menade att det 

är viktigt att den används av 
många och av nya patienter, 
så att den kan fortleva. Efter 
deras redogörelse gavs möj-
lighet till frågor. Det blev 
en mycket givande stund. 
Hans och Annika ville gärna 
återkomma längre fram.

Mötet avslutades som 
vanligt med lotteriet.

Mats Berglund
SPF Göta Älvdalsbygden

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 
0303-741325 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:-

Hans Wittrup, vd för Medpro Clinic, och Annika Gustafsson, 
verksamhetschef för vårdcentralen i Lilla Edet.

Månadsträff i Alegården

FO
TO

: P
R

IV
A

T

ÄLVÄNGEN. Det är en ef-
terlängtad nyinvigning.

Onsdagen den 19 
november öppnar 
Röda Korsets second 
hand-butik Kupan igen.

– Skönt att få komma 
hem, säger eldsjälen 
Christina Ekstrand.

Det var den 19 augusti som 
ett häftigt regnoväder med-
förde översvämning i Röda 
Korsets lokaler. Sedan dess 
har butiken varit stängd.

– Ett hårt slag för vår 
verksamhet. Vi beräknar ett 
inkomstbortfall på cirka 100 
000 kronor, förklarar Christi-
na Ekstrand.

Kupan har hållit till i tillfäl-
liga lokaler på Garverivägen i 

Älvängen. 
Där kom-
mer det 
att ske ut-
försäljning 
av diver-
se prylar 
innan ny-
öppningen 
på Göte-
b o r g s v ä -
gen.

– Alla 
längtar ef-
ter att få komma hem igen, 
både personal och kunder. 
Det har varit en jobbig tid, 
säger Christina Ekstrand.

Fastighetsägaren har bytt 
golv i lokalen och torkat ut 
alla väggar. Nu återstår bara 
att få upp alla saker i hyllorna.

– Det är åtskilliga ideella 
arbetstimmar 
som lagts ner 
under de se-
naste måna-
derna. Det är 
kläder som 
har tvättats, 
strukits och 
lagts undan 
till nyinvig-
ningen. Det 
ska bli väldigt 
skönt att kom-
ma in i nor-
mala banor 
igen, avslutar 
C h r i s t i n a 
Ekstrand.

JONAS 
ANDERSSON

Eldsjälen Chris-
tina Ekstrand.

Kupan öppnar igen

Tjuvarnas jul och Trollkarlens dotter

Hunger Games -Mockingjay Part 1

Dum och dummare 2

VÄRLDS-
PREMIÄR!

www.alefolketshus.se

Välkomna!

LÖDÖSE. Nu på lördag sker 
utdelningen av Göta Älvda-
lens Konstförenings stipen-
dium till minne av Holger 

Karlsson. Arrangemanget 
äger rum på Lödösehus. 
Programmet inleds med 
föredraget ”Det handlar om 
färg” av Per-Olof Eklund.

I år fi rar Göta Älvdalens 
Konstförening 70 år och har 
därför beslutat att dela ut 
två stipendier på vardera 5 
000 kronor. Ett stipendium 
till en grafi ker i Väners-
borg, Margareta Sjöling, 
och ett till en målare i Lilla 
Edet, Jörgen Öhrn. Båda är 
medlemmar i Göta Älvdalens 
Konstförenings Konstnärs-
sektion. Margareta är även 
medlem av Vänersborgs 
Konstgrafi ska Verkstad.

Motiveringen till valet av 
stipendiater lyder:

”Margareta Sjöling skild-
rar med säker hand naturens 
tydlighet och allvar men ock-
så människans liv och villkor 

med en humoristisk vinkling 
i grafi kens svärta och färg.

I Margaretas bilder anar 
man en stor kärlek till 
naturen och djuren samt ett 
stort intresse för grafi kens 
olika uttrycksformer. Genom 
aktiva insatser i Vänersborgs 
Konstgrafi ska Verkstad bi-
drar Margareta Sjöling till att 
bredda intresset för grafi ska 
uttryck.”

”Jörgen Öhrns måleriska 
bilder skildrar stämningar 
i möten mellan människor, 
ensamheten på en parkbänk 
eller känslan i en öde stads-
bild. I alla hans målningar 
är färgen och ljuset viktiga 
faktorer. Med tack också för 
aktiva insatser genom åren 
i Göta Älvdalens Konstför-
enings Konstnärssektions 
verksamhet.”

JONAS ANDERSSON

Konststipendier delas ut i Lödöse

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

NUMMER 42         VECKA 46| 23INSÄNT

Gratistidningarnas 
Förening är en 
intresseorganisation 

för tidningar som gratisdist-
ribueras till hushåll och helt 
fi nansieras genom annons-
intäkter. 

Föreningen anser att om 
presstödet ska fi nnas kvar 
bör det förändras. Detta av 
den enkla anledningen att 
även tidningar som läsar-
na inte behöver betala för 
skall få möjlighet att nyttja 
presstödet. Det skulle stärka 
mångfalden och lokaljour-
nalistiken för fl er grupper av 
”mediesvaga” hem. 

Tyvärr fi nns förslag i den 
senaste presstödsutredning-
en som riskerar att ytterliga-
re snedvrida konkurrensen. 
Om kraven på upplaga sänks 
möjliggör det för prenume-
rerade tidningar med bidrag 
att öka sin spridning, vilket 
skulle innebära en osund 
konkurrens som just mång-
falden av lokaljournalistik 
skulle drabbas av.

Presstöd för att garantera 
en mångfald av nyheter och 
samhällsinformation är i 
grunden bra och bidrar till 

mångfalden på mediamark-
naden. Detta statliga stöd 
kom till för snart 40 år se-
dan för att mindre tidningar, 
så kallade ”andratidningar”, 
inte skulle dö svältdöden i 
skuggan av den domineran-
de. Vilket var fallet på de 
fl esta orter i Sverige. Att allt 
fl er hushåll idag – inte minst 
ekonomiskt svaga och bland 
dem många invandrande 
svenskar – står utan denna 
information ska ses som ett 
hot mot demokratin. Här 
har gratistidningen fyllt en 
roll och vi har fl era gång-
er tidigare visat att stödet 
till mångfald är missriktat 
och ett allvarligt hot mot 
den fria konkurrensen. 
Om det statliga stödet 
överhuvudtaget ska fi nnas 
kvar borde därför också fl er 
gratisutdelade tidningar få 
del av det. Förslaget i den 
senaste presstödsutredning-
en riskerar att snedvrida 
denna konkurrens ytterliga-
re genom att minska kraven 
på abonnerad upplaga. En-
ligt förslaget kan exempelvis 
en prenumererad tvådagar-
stidning, med fortsatt oför-

ändrat presstöd, i praktiken 
utöka sin räckvidd till en 
nivå som ännu mer konkur-
rerar med gratistidningar i 
spridningsområdet.

I det nuvarande press-
stödet fi nns nivåer som ger 
olika stöd utifrån storleken 
på prenumererad upplaga 
och antalet utgivningar 
varje vecka. Att stödja en 
mångfald inom pressen är 
rimligt, men stödet bygger 
på en modell som skapades 
innan marknaden för tryckta 
tidningar kraftigt förändra-
des. Mycket har skett inom 
mediabranschen och det har 
i stor utsträckning påverkat 
tryckta papperstidningar, 
så kallad print.  I takt med 
minskade upplagor för 
prenumererade tidningar 
har marknaden för gra-
tistidningar vuxit kraftigt. 
De har utvecklats från så 
kallade annonsblad till vik-
tiga nyhetsbärare av lokalt 
material. Detta är en positiv 
utveckling och kompense-
rar minskningen av lokal 
journalistik. Gratistidningen 
har alltid varit viktig ur ett 
demokratiperspektiv tack 

vare sin oslagbara sprid-
ning på näst intill 100 % av 
hushållen i sitt spridnings-
område, och denna roll har 
bara förstärkts allteftersom 
prenumererade tidningar 
tappar läsare år från år.

Därför anser vi 
att utgivningen av 
gratistidningar med lokalt 
material är väl så viktiga 
ur ett demokratiperspektiv 
som den prenumererade 
tidningen är. 

Konkurrensen snedvrids 
ännu mer om presstödsut-
redningens senaste förslag 
blir aktuellt. För en så kallad 
fådagarstidning med en ut-
givningsdag i veckan gäller 
att 51 % procent av den 
totala upplagan ska vara pre-
numererad. För en tidning 
med utgivning två dagar i 
veckan gäller att den betalda 
upplagan motsvarar 70 % 
av den totala. Anledningen 
till att det inte krävs 100 % 
betald upplaga är att det ska 
fi nnas möjlighet att ibland 
öka räckvidden för att mark-
nadsföra tidningen. Om 
kraven för en tvådagarstid-
ning i fortsättningen sänks 

från 70 till 51 % så öppnar 
det för dessa tidningar att 
i princip gratisutdela en 
allt större upplaga, varje 
vecka, med oförändrat stöd. 
I princip blir det möjligt 
att ”starta” en gratistidning 
med presstöd om en mindre 
del av upplagan är betald. 
De gratistidningar som inte 
tar betalt omfattas fortfaran-
de inte av stödet.

Vi är väl medvetna om 
att förändringen är tänkt att 
ge tidningar med presstöd 
ökad möjlighet att skaffa 
nya prenumeranter. Men 
eftersom förändringen 
också innebär en ytterligare 
snedvridning av konkurren-
sen på annonsmarknaden 
kommer det att slå hårt mot 
oss som fi nansieras enbart av 
annonsintäkter. 

Landets gratistidningar 
växer sig allt starkare i takt 
med att intresset för att pre-
numerera minskar. Etable-
rade gratistidningar - som 
satsat mycket resurser för att 
bli allt mer viktiga nyhetsbä-
rare till allt fl er tidningslösa 
hushåll – riskerar alltså att 
konkurreras ut av ett feltänk 

i något som var andeme-
ningen med att presstödet 
infördes. 

Det är inte bara ett hot 
mot alla som jobbar med 
gratisdistribuerade tidning-
ar, utan också ett sätt att 
motarbeta den demokratiska 
tanken att så många hushåll 
som möjligt ska nås av 
lokala nyheter och sam-
hällsinform ation. Om stödet 
istället utökas till att omfatta 
alla de gratistidningar som 
idag inte har rätt till det kan 
mångfalden och den lokala 
journalistiken stärkas.

Mathias Bång
Ordförande Gratistidningarna

Dennis Oscarsson
Lokaltidningarna Sverige

Ulf Sibner
Magazinet, Växjö

Patrik Stafl in
Nacka Värmdö Posten
Ralph Hammarström

Östra Sörmlandsposten
Magnus Bringhammar

Umeå Tidning

Lokal journalistik och samhällsinformation på lika villkor

Nödingevägen 2 • Tel 0303-960 96

BILFÖRSÄLJNING • BILVERKSTAD • AC-SERVICE 
DÄCKVERKSTAD • 4-HJULSINSTÄLLNING • DÄCKHOTELL 
GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

Dags att
byta om
– rätt vinterdäck till rätt pris!

En av våra medarbetare går nu i pension och vi söker hans 
efterträdare.
Den vi söker skall ansvara för utlastning av material och även 
kunna ersätta platschefen i täkten vid semester och dyl.
Vi är certifierade varför tjänsten kräver visst delansvar i 
uppföljningen.
Du skall vara erfaren lastmaskinist och vi utgår från att du  
har förarbevis och vi ser gärna att du även har förarbevis för  
grävmaskin.

Vi vill ha din ansökan senast fredagen den 21 november  
till Östads Stiftelse, Östad Säteri 1, 441 91 Alingsås eller  
på mail patrik@ostadssateri.se.
Frågor om tjänsten besvaras av Patrik Alströmer tel. 0322-71052

Östads säteri 
driver bergtäkt i 

Österäng beläget 
vid Brobacka 

(korsväg 180/190). 
Vi är sex stycken 

anställda.

Lastmaskinist sökes

ALAFORS. Ales lag slog 
ut PRO Trollhättan i den 
första tävlingen i PROve-
tarna i Medborgarhuset. 
Efter en jämn kamp stod 
Ales lag som segrare med 
15-13. Nästa tävling äger 
rum den 3 december, också 
den i Medborgarhuset, mot 
PRO Skallsjö.

Kunskapstävlingen 

PROvetarna är en riksom-
fattande tävling mellan 
olika PRO-föreningar. Det 
handlar om att hålla hjär-
nan alert och minnas olika 
fakta som kanske tillhör lite 
mer avancerad allmänbild-
ning. Tävlingen genomförs 
med 3-mannalag samt 
lagledare och reserver.

Tävlingens första 

omgång 2014 mot Troll-
hättan vanns av Ales lag. I 
distriktets kvartsfi nal möter 
vi PRO Skallsjö. Det lag 
som vinner de fyra tävling-
arna i distriktet går vidare 
och kan slutligen få delta i 
riksfi nalen, som genomförs 
på en Finlandsbåt.

I Ales lag ingår med-
lemmar från Surte-Bohus 

och Ale norra; Elisabeth 
Funke, Gerd Sundh, 
Holger Johannesson, 
Ritva Jansson och Jouko 
Kangasoja. Vår lagledare 
är Willy Kölborg.  Kom 
och heja fram vårt lag!

Jouko Kangasoja

Ale besegrade Trollhättan i PROvetarna
Sm
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Mer
än bara 
lokal-

tidning
Printshop, 
film, webb
& reklam

Läs mer på www.alekuriren.se

EN STOR 
FAVORITBILD!
–VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

70X100 CM 199 KR
50X70 CM 149 KR

Lokaltidning & Reklambyrå
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Vad gör sorgen 
med din kropp?

Lördag 22 november 10.00-15.00

Du som sörjer inbjuds till en dags 
stillhet, samtal, föredrag och god 
mat.

Reflexolog Ruth Hassling föreläser 
om hur sorg kan ”sätta sig” i kroppen.

Anmälan 
Dagen är kostnadsfri men vi behöver 
din anmälan till expeditionen  
0303-444 000 senast 17 november.

Har du några frågor? 
Ring diakon Josefin Brander  
0303-444 028.

Starrkärrs församlingshem

Den 14 oktober var det en 
förväntansfull grupp på sex 
medlemmar från Smyrna-
kyrkan, Älvängen, som på 
Landvetter förenade sig 
med sex andra resenärer 
från andra församlingar i 
Sverige. Målet för resan 
var Nagaland, ett i Sveri-
ge relativt okänt område i 
nordöstra Indien ända bort 
mot gränsen till Burma.

Efter ett besök i Sverige 
år 1979 av Chuba o Tia 
Ao, som grundat en bibel-
skola i staden Mokokchung, 
beslutade sig fyra pingstför-
samlingar med Smyrnaför-
samlingen i Älvängen som 
kontaktförsamling, att ge ett 
regelbundet stöd till skolan. 
Detta har nu pågått i 35 år 
och det svenska nätverket 
har under tiden utvecklats 
till att omfatta åtta för-
samlingar. Skolan ger en 
femårig teologisk utbildning 
och under åren har ett antal 
byggnader uppförts för såväl 
undervisning, bibliotek 
och login. Senast har en 
större samlingssal kunnat 
invigas under detta år, till 
vilken insamlingar i Sverige 
bidragit med 95 000 kronor. 
På samma område bedriver 
man även en nioårig grund-

skola med cirka 450 elever, 
varav 120 elever från fattiga 
familjer bor på internat. Det 
är nu andra generationen 
av familjen Ao som står i 
spetsen för skolorna.

Efter många års funde-
ringar och förberedelser var 
det nu dags för ett besök I 
Nagaland, vilket bara för 
några år sedan var mycket 
svårt och krävde specialvi-
sum. På senare år har dock 
gränserna öppnats så det nu 
hade blivit möjligt komma 
in i området på vanligt tu-
ristvisum. Efter att ha flugit 
via till Jorhat i grannstaten 
Assam, följde en biltransport 
på slingrande bergsvägar, 
kantade av djupa raviner och 
jungelbeklädda höjder.

Vi fick uppleva en inten-
siv dryg vecka, då dagarna 
fylldes av mångahanda 
aktiviteter. En oförglöm-
lig välkomstceremoni, där 
lärare och elever gav uttryck 
för glädjen att få besök från 
Sverige. Den ena kören 
avlöste den andra, alltifrån 
de minsta barnen i förskolan 
till studenterna i avgångs-
klassen. De bjöd också på 
fina dansuppvisningar i de 
för deras olika stammar 
typiska dräkterna. Nagaland 

består av 
16 olika 
stamfolk, 
var och en 
med sitt eget 
språk, men 
all undervis-
ning i såväl 

bibelskola som grundskola 
sker på engelska. Många 
av eleverna kom även från 
Burma.

Under de följande 
dagarna medverkade vi på 
olika sätt med att dela med 
oss av erfarenheterna från 
församlings- och skolarbete 
i Sverige. Det var intressant 
att besöka de olika klasserna 
och att utbyta erfarenhet-
er med ledare och lärare. 
Vid gudstjänsten i stadens 
pingstkyrka på söndagen 
predikade vår pastor Marie 
Nordvall och den svenska 
gruppen medverkade med 
sång, bland annat Amazing 
Grace och O store Gud, 
vilka sjöngs både på svenska 
och på engelska. Det visade 
sig att dessa psalmer var väl-
kända även ute i Nagaland.

Vid en utflykt till en 
floddal, passade några på att 
svalka sig och av byfolket 
bjöds vi på lunch, vilken 
serverades på bananblad 
och för drycken fick några 
avhuggna bambustavar tjäna 
som bägare, vilket visade sig 
fungera utmärkt.

Fyllda av upplevelser och 
en härlig gemenskap med 
ett begåvat och idogt folk 
återvände vi hem efter en 
dags uppehåll med sight-
seeing i huvudstaden New 
Delhi, som med sin trafikin-
tensitet och brokiga folk- 
och marknadsliv verkligen 
bjöd på många kontraster 
mot det avlägsna Nagaland.

Daniel Höglund

Grupp från
Smyrnakyrkan på
besök i Nagaland

Älvängengruppen utanför parlamentet.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Auktion, försäljning, 
lotterier och  
kaffeservering.

Gåvor mottages 
med tacksamhet.

Änglakören  
medverkar.

Ale-Skövde kyrkliga 
syförening har  

försäljning  
i Ale-Skövde församlingshem

lördagen den 15 november kl 13.00

Det är orättvist! De 
orden har återkom-
mit nästan dagligen 

i mitt liv de senaste åren. 
Som pappa till två små barn 
har jag upptäckt att frågan 
om rättvisa är något oerhört 
grundläggande hos en 
människa. Det tog inte lång 
tid efter att barnen lärt sig 
prata som de lärde sig just 
de orden, ”det är orättvist”. 
Det där ekot som numera 
ständigt återkommer i mitt 
liv är ett eko som pågått 
genom hela mänsklighetens 
historia. Upplevelsen om att 
bli orättvist behandlad har 
alla människor varit med 
om. Hur ofta har vi inte läst 
i tidningar om människor 
som fått frågan ”Vad ogillar 
du?”, där svaret har varit 
”orättvisor”?

     Frågan om rättvisa är 
central i Bibeln. Även under 
Bibelns tillkomst har frågan 
om rättvisa uppenbarligen 
varit viktig. Människor i alla 
tider har sett att livet allt för 
ofta inte är rättvist. Bibelns 
svar är att det är Gud som är 
rättvis. Människan har allt 
för ofta vänt sig bort från 
Gud och levt efter sin egen 
vilja, vilken har inneburit 
att andras viljor kommit 

i kläm. Människor har 
blivit orättvist behandlade. 
Profeten Amos är en av dem 
som fick bli en budbärare 
för Guds Ord i detta ämne. I 
Amos 8:4-12 kan vi läsa om 
Guds dom över utsugare. 
Hör detta, ni som trampar 
på de fattiga

och utrotar de svaga i lan-
det! Gud vänder sig till dem 
som minskar måtten, 

lägger på priserna, fuskar 
med vågen och köper de 
fattiga för pengar

och de nödställda för 
ett par skor. Gud går emot 
orättvisan och säger att han 
aldrig ska glömma något 
de gjort. Gud ser all den 
orättvisa som vi människor 
skapar, och han glömmer 
den inte. Till och med 
jorden själv reagerar på 
den. Det är som om varje 
naturkatastrof är ett rop som 
pekar på jordens skevhet 
och den orättvisa fördel-
ningen av rikedomar. Skulle 
inte jorden skälva för detta 
så att alla som bor där får 
sorg? Skulle inte hela jorden 
stiga och sjunka som Nilen, 
Egyptens flod?

     Bibelns budskap är att 
livet är orättvist på den här 
jorden eftersom människor 

har vänt sig bort från Gud 
och inte lyssnat på hans 
råd, det som sammanfattas 
kärnfullt i Jesus ord: Allt vad 
du vill att andra ska göra för 
dig ska du också göra för 
dem. Bibelns budskap är att 
endast Gud är rättvis och att 
han en dag kommer att ta 
itu med orättvisan. En dag 
kommer Jesus Kristus tillba-
ka för att döma människan 
för dess gärningar. Gud ska 
skapa en ny himmel och en 
ny jord utan sorg, gråt och 
orättvisor där de minsta ska 
bli störst och de sista ska 
bli först. Guds rättvisa dom 
är en central del i det glada 
budskapet att Gud inte har 
glömt sin skapelse.

     Fortsätt kämpa för 
rättvisa! Se till de förtryckta! 
Men kom ihåg mitt i orätt-
visan att det är Gud som 
är rättvist och att Han en 
dag ska skipa rättvisa. När 
mina barn påminner mig 
om något som de upplever 
orättvist brukar jag därför 
svara dem: Livet är inte 
rättvist, bara Gud är rättvis. 
Och ibland är pappa rättvis.  

Elias Berg
Pastor Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Livet är inte rättvist

SPF Alebygden äter sitt 
traditionella julbord i 
Medborgarhuset den 21 no-
vember. Christer Paulsson 
underhåller. Anmälan skall 
göras senast den 14.

För att göra rättvisa åt 
Tjuslings anrättningar mo-
tionerade ett trettiotal med-
lemmar i Bergsjöterrängen i 
fredags. Det är underligt att 
en stadsdel med så fin natur 
har fått ett så dåligt rykte. 
Vi mötte heller inte några 
andra under den nästan fem 
kilometer långa vandringen. 
Fikade gjorde vi på ett berg, 
med en fantastisk utsikt 
över Göteborg. Arne Boge 
fick en varm applåd som 
tack för upplägget.

Denna veckas vand-
ring svarar Anna-Greta 
Singstrand för i Kvarnda-

len, Ryd. Då den sista pla-
nerade vandringen den 21 
november kolliderar med 
julbordet gör vi en kortare 
vandring i Nödinge.

Den 18 november träffas 
vi på Backavik igen. Ämnet 

är halkolyckor. Team Spor-
tia ställer upp och Apoteket 
Ale låter oss låna olika 
broddar. SPF Alebygdens 
trafikexpert Jan-Peter 
Eldh informerar.

Lennart Mattsson

Fredagsvandring i Bergsjöterrängen.

SPF Alebygden förbereder sig för julbordet

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

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

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

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tors 13/11 kl 18.30 Nols kyrka 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
16/11 kl 11 Nols kyrka Mässa, 
Nordblom. Kilanda kyrka kl 
18 Kvällsmässa, Andersson. 
Älvängens kyrka kl 11 Mässa, 
Andersson.

Skepplanda pastorat
Sön 16/11 Skepplanda kl 10 
Familjegudstjänst i Försam-
lingshemmet M Auvinen
Hålanda. Sön 16/11 kl 12 
Mässa M Auvinen, S:t Peder. 
Sön 16/11 kl 10 Mässa V Wet-
terling. Tors 20/11 kl 12 Sopp-
lunch Ale-Skövde. Sön 16/11 
kl 12 Gudstjänst V Wetterling 
Tunge. Sön 16/11 se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 11/11 kl 8.30-9.30 Bön. 
Ons 12/11 kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, 18-19 Bön, kl 19.30 
Smyrnakören övar. Tors 13/11
kl 14 Sångstund Backavik kl 
18.15 Hobby, kl 19 Försam-
lingsledningsmöte. Fre 14/11 kl 
19.30 Greenhouse - ungdoms-
samling. Lör 15/11 kl 10-13 
Second Hand & Café. Sön 
16/11 kl 16.00 Med hjärta och 
själ. - Församlingsmöte. Serve-
ring. Äventyret. Mån 17/11 kl 
10 RPG Stavgång. Tis 18/11 kl 
8.30-9.30 Bön, kl 14.00 Bibel-
samtalsgruppen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 12/11 kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Sön 16/11 
kl 16 GUDSTJÄNST med 
SCOUTERNA Lars Gunther 
talar. Scoutmedverkan. Mån 
17/11 kl 18.30 Luciakväll 1 - 
Övning i Guntorp. Ons 19/11 
kl 18.30 Tonår - ÄventyrarS-
cout.

Nödinge Församling
Sön 16/11 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Reine Bäck. Kl 13 i Surte 
kyrka: Finsk mässa, Lisa Sor-
voja. Kl 15 i Bohus servicehus: 
Gudstjänst, Reine Bäck. Kl 17 
i Surte kyrka: Söndagsmässa, 
Reine Bäck. Ons 19/11 kl 10 
i Nödinge kyrka: Vardags-
gudstjänst för stora och små, 
Reine Bäck. kl 19 i Surte kyrka: 
Gemensam bön, Reine Bäck, 
Per Kjellberg, Leif Karls-
son. Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling, Surte 
missionskyrka

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 12/11 18.30 Tonår. Ons 
12/11 kl 21 Innebandy i Surte-
skolan, välkommen! Lör 15/11 
kl 10 Höstmarknad med bl a 
lotterier, second hand, serve-
ring och auktion (kl 12.30).
Sön 16/11 kl 11 Gudstjänst, 
Per Kjellberg, fika, försam-
lingsmöte efteråt. Mån 17/11 

Ett år har gått 
sedan Du somnade in 

den 17 november. 
Vi saknar Dig så mycket. 

Varje dag är du med 
i mina tankar och 

handlingar. Du är där, 
jag är här, ändå är vi 

tillsammans. 

Maj-Britt med familj.

TILL MINNE

TACK

Tack för alla bevis på
varmt deltagande vid

vår Mors

Götha Lööf

bortgång, för alla vackra
blommor samt gåvor till

olika fonder. Vi vill
framföra ett varmt tack

till syster med familj,
släkt och vänner,

arbetskamrater, gamla
och nya grannar,

resevänner och Röda
Korskretsen i Nol.

Tack även till
kyrkoherde Björn

Nilsson, organist och
solist Tomas Mellås
samt Ale Älvdalens

Begravningsbyrå för
den fina ceremonin.

PETER & MARIANNE
NICLAS

med familjer

DÖDSFALL

Gary Gustafsson, Nol har 
avlidit. Född 1942 och efter-
lämnar makan Inger, barn med 
familjer samt broder med familj 
som närmast sörjande.

JORDFÄSTNINGAR

Urban Kullander. I Surte 
kapell hölls tisdagen 4 novem-
ber begravningsakt för Urban 
Kullander, Surte. Officiant var 
Stina-Kajsa Melin.

Anna-Britta Andersson. I 
Starrkärrs kyrka hölls fredagen 
7 november begravnings-
gudstjänst för Anna-Britta 
Andersson, Nol. Officiant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Marie Pehrsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 7 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Marie Pehrsson, Relsbo. Offici-
ant var komminister 
Reine Bäck.

kl 19 Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band övar. 
Tis 18/11 kl 10 Barnrytmik 
för barn 1-1,5 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efter babyrytmiken. Tis 18/11 
kl 10.45 Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt.
Tis 18/11 kl 19 Samtalskväll. 
Tema Paulus. Per Kjellberg 
och P.A. Sahlberg. Ons 19/11 
kl 18.30 Tonår. Ons 19/11 kl 
21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen!

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
Sön 16/11 kl 10 Högmässa, 
Nordblom. Tis 18/11 kl 9 
Mässa i förs hem, Isacson. Ons 
19/11 kl 18.30 Mässa, Nord-
blom.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 13/11 kl 19.30  Körövning
Sön 16/11 kl 11 Gudstjänst 
med nattvard, Pia Tedefjord-Jo-
hansson, sång:Emmy Cronquist 
kl 18 Bön och lovsång kl 19 
Tonårscafé. Mån 17/11 kl 18 
Spårarscout, kl 18.30 Upp-
täckarscout. Tis 18/11 kl 10 
Tisdagsbön.

Bohus pingstkyrka
Ons 12/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 16/11 kl 11 
Patrik Strand. Ons 19/11 kl 
19 Ekum bön i Surte Kyrka.
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Vad gör sorgen 
med din kropp?

Lördag 22 november 10.00-15.00

Du som sörjer inbjuds till en dags 
stillhet, samtal, föredrag och god 
mat.

Reflexolog Ruth Hassling föreläser 
om hur sorg kan ”sätta sig” i kroppen.

Anmälan 
Dagen är kostnadsfri men vi behöver 
din anmälan till expeditionen  
0303-444 000 senast 17 november.

Har du några frågor? 
Ring diakon Josefin Brander  
0303-444 028.

Starrkärrs församlingshem

Den 14 oktober var det en 
förväntansfull grupp på sex 
medlemmar från Smyrna-
kyrkan, Älvängen, som på 
Landvetter förenade sig 
med sex andra resenärer 
från andra församlingar i 
Sverige. Målet för resan 
var Nagaland, ett i Sveri-
ge relativt okänt område i 
nordöstra Indien ända bort 
mot gränsen till Burma.

Efter ett besök i Sverige 
år 1979 av Chuba o Tia 
Ao, som grundat en bibel-
skola i staden Mokokchung, 
beslutade sig fyra pingstför-
samlingar med Smyrnaför-
samlingen i Älvängen som 
kontaktförsamling, att ge ett 
regelbundet stöd till skolan. 
Detta har nu pågått i 35 år 
och det svenska nätverket 
har under tiden utvecklats 
till att omfatta åtta för-
samlingar. Skolan ger en 
femårig teologisk utbildning 
och under åren har ett antal 
byggnader uppförts för såväl 
undervisning, bibliotek 
och login. Senast har en 
större samlingssal kunnat 
invigas under detta år, till 
vilken insamlingar i Sverige 
bidragit med 95 000 kronor. 
På samma område bedriver 
man även en nioårig grund-

skola med cirka 450 elever, 
varav 120 elever från fattiga 
familjer bor på internat. Det 
är nu andra generationen 
av familjen Ao som står i 
spetsen för skolorna.

Efter många års funde-
ringar och förberedelser var 
det nu dags för ett besök I 
Nagaland, vilket bara för 
några år sedan var mycket 
svårt och krävde specialvi-
sum. På senare år har dock 
gränserna öppnats så det nu 
hade blivit möjligt komma 
in i området på vanligt tu-
ristvisum. Efter att ha flugit 
via till Jorhat i grannstaten 
Assam, följde en biltransport 
på slingrande bergsvägar, 
kantade av djupa raviner och 
jungelbeklädda höjder.

Vi fick uppleva en inten-
siv dryg vecka, då dagarna 
fylldes av mångahanda 
aktiviteter. En oförglöm-
lig välkomstceremoni, där 
lärare och elever gav uttryck 
för glädjen att få besök från 
Sverige. Den ena kören 
avlöste den andra, alltifrån 
de minsta barnen i förskolan 
till studenterna i avgångs-
klassen. De bjöd också på 
fina dansuppvisningar i de 
för deras olika stammar 
typiska dräkterna. Nagaland 

består av 
16 olika 
stamfolk, 
var och en 
med sitt eget 
språk, men 
all undervis-
ning i såväl 

bibelskola som grundskola 
sker på engelska. Många 
av eleverna kom även från 
Burma.

Under de följande 
dagarna medverkade vi på 
olika sätt med att dela med 
oss av erfarenheterna från 
församlings- och skolarbete 
i Sverige. Det var intressant 
att besöka de olika klasserna 
och att utbyta erfarenhet-
er med ledare och lärare. 
Vid gudstjänsten i stadens 
pingstkyrka på söndagen 
predikade vår pastor Marie 
Nordvall och den svenska 
gruppen medverkade med 
sång, bland annat Amazing 
Grace och O store Gud, 
vilka sjöngs både på svenska 
och på engelska. Det visade 
sig att dessa psalmer var väl-
kända även ute i Nagaland.

Vid en utflykt till en 
floddal, passade några på att 
svalka sig och av byfolket 
bjöds vi på lunch, vilken 
serverades på bananblad 
och för drycken fick några 
avhuggna bambustavar tjäna 
som bägare, vilket visade sig 
fungera utmärkt.

Fyllda av upplevelser och 
en härlig gemenskap med 
ett begåvat och idogt folk 
återvände vi hem efter en 
dags uppehåll med sight-
seeing i huvudstaden New 
Delhi, som med sin trafikin-
tensitet och brokiga folk- 
och marknadsliv verkligen 
bjöd på många kontraster 
mot det avlägsna Nagaland.

Daniel Höglund

Grupp från
Smyrnakyrkan på
besök i Nagaland

Älvängengruppen utanför parlamentet.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Auktion, försäljning, 
lotterier och  
kaffeservering.

Gåvor mottages 
med tacksamhet.

Änglakören  
medverkar.

Ale-Skövde kyrkliga 
syförening har  

försäljning  
i Ale-Skövde församlingshem

lördagen den 15 november kl 13.00

Det är orättvist! De 
orden har återkom-
mit nästan dagligen 

i mitt liv de senaste åren. 
Som pappa till två små barn 
har jag upptäckt att frågan 
om rättvisa är något oerhört 
grundläggande hos en 
människa. Det tog inte lång 
tid efter att barnen lärt sig 
prata som de lärde sig just 
de orden, ”det är orättvist”. 
Det där ekot som numera 
ständigt återkommer i mitt 
liv är ett eko som pågått 
genom hela mänsklighetens 
historia. Upplevelsen om att 
bli orättvist behandlad har 
alla människor varit med 
om. Hur ofta har vi inte läst 
i tidningar om människor 
som fått frågan ”Vad ogillar 
du?”, där svaret har varit 
”orättvisor”?

     Frågan om rättvisa är 
central i Bibeln. Även under 
Bibelns tillkomst har frågan 
om rättvisa uppenbarligen 
varit viktig. Människor i alla 
tider har sett att livet allt för 
ofta inte är rättvist. Bibelns 
svar är att det är Gud som är 
rättvis. Människan har allt 
för ofta vänt sig bort från 
Gud och levt efter sin egen 
vilja, vilken har inneburit 
att andras viljor kommit 

i kläm. Människor har 
blivit orättvist behandlade. 
Profeten Amos är en av dem 
som fick bli en budbärare 
för Guds Ord i detta ämne. I 
Amos 8:4-12 kan vi läsa om 
Guds dom över utsugare. 
Hör detta, ni som trampar 
på de fattiga

och utrotar de svaga i lan-
det! Gud vänder sig till dem 
som minskar måtten, 

lägger på priserna, fuskar 
med vågen och köper de 
fattiga för pengar

och de nödställda för 
ett par skor. Gud går emot 
orättvisan och säger att han 
aldrig ska glömma något 
de gjort. Gud ser all den 
orättvisa som vi människor 
skapar, och han glömmer 
den inte. Till och med 
jorden själv reagerar på 
den. Det är som om varje 
naturkatastrof är ett rop som 
pekar på jordens skevhet 
och den orättvisa fördel-
ningen av rikedomar. Skulle 
inte jorden skälva för detta 
så att alla som bor där får 
sorg? Skulle inte hela jorden 
stiga och sjunka som Nilen, 
Egyptens flod?

     Bibelns budskap är att 
livet är orättvist på den här 
jorden eftersom människor 

har vänt sig bort från Gud 
och inte lyssnat på hans 
råd, det som sammanfattas 
kärnfullt i Jesus ord: Allt vad 
du vill att andra ska göra för 
dig ska du också göra för 
dem. Bibelns budskap är att 
endast Gud är rättvis och att 
han en dag kommer att ta 
itu med orättvisan. En dag 
kommer Jesus Kristus tillba-
ka för att döma människan 
för dess gärningar. Gud ska 
skapa en ny himmel och en 
ny jord utan sorg, gråt och 
orättvisor där de minsta ska 
bli störst och de sista ska 
bli först. Guds rättvisa dom 
är en central del i det glada 
budskapet att Gud inte har 
glömt sin skapelse.

     Fortsätt kämpa för 
rättvisa! Se till de förtryckta! 
Men kom ihåg mitt i orätt-
visan att det är Gud som 
är rättvist och att Han en 
dag ska skipa rättvisa. När 
mina barn påminner mig 
om något som de upplever 
orättvist brukar jag därför 
svara dem: Livet är inte 
rättvist, bara Gud är rättvis. 
Och ibland är pappa rättvis.  

Elias Berg
Pastor Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Livet är inte rättvist

SPF Alebygden äter sitt 
traditionella julbord i 
Medborgarhuset den 21 no-
vember. Christer Paulsson 
underhåller. Anmälan skall 
göras senast den 14.

För att göra rättvisa åt 
Tjuslings anrättningar mo-
tionerade ett trettiotal med-
lemmar i Bergsjöterrängen i 
fredags. Det är underligt att 
en stadsdel med så fin natur 
har fått ett så dåligt rykte. 
Vi mötte heller inte några 
andra under den nästan fem 
kilometer långa vandringen. 
Fikade gjorde vi på ett berg, 
med en fantastisk utsikt 
över Göteborg. Arne Boge 
fick en varm applåd som 
tack för upplägget.

Denna veckas vand-
ring svarar Anna-Greta 
Singstrand för i Kvarnda-

len, Ryd. Då den sista pla-
nerade vandringen den 21 
november kolliderar med 
julbordet gör vi en kortare 
vandring i Nödinge.

Den 18 november träffas 
vi på Backavik igen. Ämnet 

är halkolyckor. Team Spor-
tia ställer upp och Apoteket 
Ale låter oss låna olika 
broddar. SPF Alebygdens 
trafikexpert Jan-Peter 
Eldh informerar.

Lennart Mattsson

Fredagsvandring i Bergsjöterrängen.

SPF Alebygden förbereder sig för julbordet

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

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

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

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tors 13/11 kl 18.30 Nols kyrka 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
16/11 kl 11 Nols kyrka Mässa, 
Nordblom. Kilanda kyrka kl 
18 Kvällsmässa, Andersson. 
Älvängens kyrka kl 11 Mässa, 
Andersson.

Skepplanda pastorat
Sön 16/11 Skepplanda kl 10 
Familjegudstjänst i Försam-
lingshemmet M Auvinen
Hålanda. Sön 16/11 kl 12 
Mässa M Auvinen, S:t Peder. 
Sön 16/11 kl 10 Mässa V Wet-
terling. Tors 20/11 kl 12 Sopp-
lunch Ale-Skövde. Sön 16/11 
kl 12 Gudstjänst V Wetterling 
Tunge. Sön 16/11 se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 11/11 kl 8.30-9.30 Bön. 
Ons 12/11 kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, 18-19 Bön, kl 19.30 
Smyrnakören övar. Tors 13/11
kl 14 Sångstund Backavik kl 
18.15 Hobby, kl 19 Försam-
lingsledningsmöte. Fre 14/11 kl 
19.30 Greenhouse - ungdoms-
samling. Lör 15/11 kl 10-13 
Second Hand & Café. Sön 
16/11 kl 16.00 Med hjärta och 
själ. - Församlingsmöte. Serve-
ring. Äventyret. Mån 17/11 kl 
10 RPG Stavgång. Tis 18/11 kl 
8.30-9.30 Bön, kl 14.00 Bibel-
samtalsgruppen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 12/11 kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Sön 16/11 
kl 16 GUDSTJÄNST med 
SCOUTERNA Lars Gunther 
talar. Scoutmedverkan. Mån 
17/11 kl 18.30 Luciakväll 1 - 
Övning i Guntorp. Ons 19/11 
kl 18.30 Tonår - ÄventyrarS-
cout.

Nödinge Församling
Sön 16/11 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Reine Bäck. Kl 13 i Surte 
kyrka: Finsk mässa, Lisa Sor-
voja. Kl 15 i Bohus servicehus: 
Gudstjänst, Reine Bäck. Kl 17 
i Surte kyrka: Söndagsmässa, 
Reine Bäck. Ons 19/11 kl 10 
i Nödinge kyrka: Vardags-
gudstjänst för stora och små, 
Reine Bäck. kl 19 i Surte kyrka: 
Gemensam bön, Reine Bäck, 
Per Kjellberg, Leif Karls-
son. Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling, Surte 
missionskyrka

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 12/11 18.30 Tonår. Ons 
12/11 kl 21 Innebandy i Surte-
skolan, välkommen! Lör 15/11 
kl 10 Höstmarknad med bl a 
lotterier, second hand, serve-
ring och auktion (kl 12.30).
Sön 16/11 kl 11 Gudstjänst, 
Per Kjellberg, fika, försam-
lingsmöte efteråt. Mån 17/11 

Ett år har gått 
sedan Du somnade in 

den 17 november. 
Vi saknar Dig så mycket. 

Varje dag är du med 
i mina tankar och 

handlingar. Du är där, 
jag är här, ändå är vi 

tillsammans. 

Maj-Britt med familj.

TILL MINNE

TACK

Tack för alla bevis på
varmt deltagande vid

vår Mors

Götha Lööf

bortgång, för alla vackra
blommor samt gåvor till

olika fonder. Vi vill
framföra ett varmt tack

till syster med familj,
släkt och vänner,

arbetskamrater, gamla
och nya grannar,

resevänner och Röda
Korskretsen i Nol.

Tack även till
kyrkoherde Björn

Nilsson, organist och
solist Tomas Mellås
samt Ale Älvdalens

Begravningsbyrå för
den fina ceremonin.

PETER & MARIANNE
NICLAS

med familjer

DÖDSFALL

Gary Gustafsson, Nol har 
avlidit. Född 1942 och efter-
lämnar makan Inger, barn med 
familjer samt broder med familj 
som närmast sörjande.

JORDFÄSTNINGAR

Urban Kullander. I Surte 
kapell hölls tisdagen 4 novem-
ber begravningsakt för Urban 
Kullander, Surte. Officiant var 
Stina-Kajsa Melin.

Anna-Britta Andersson. I 
Starrkärrs kyrka hölls fredagen 
7 november begravnings-
gudstjänst för Anna-Britta 
Andersson, Nol. Officiant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Marie Pehrsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 7 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Marie Pehrsson, Relsbo. Offici-
ant var komminister 
Reine Bäck.

kl 19 Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band övar. 
Tis 18/11 kl 10 Barnrytmik 
för barn 1-1,5 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efter babyrytmiken. Tis 18/11 
kl 10.45 Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt.
Tis 18/11 kl 19 Samtalskväll. 
Tema Paulus. Per Kjellberg 
och P.A. Sahlberg. Ons 19/11 
kl 18.30 Tonår. Ons 19/11 kl 
21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen!

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
Sön 16/11 kl 10 Högmässa, 
Nordblom. Tis 18/11 kl 9 
Mässa i förs hem, Isacson. Ons 
19/11 kl 18.30 Mässa, Nord-
blom.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 13/11 kl 19.30  Körövning
Sön 16/11 kl 11 Gudstjänst 
med nattvard, Pia Tedefjord-Jo-
hansson, sång:Emmy Cronquist 
kl 18 Bön och lovsång kl 19 
Tonårscafé. Mån 17/11 kl 18 
Spårarscout, kl 18.30 Upp-
täckarscout. Tis 18/11 kl 10 
Tisdagsbön.

Bohus pingstkyrka
Ons 12/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 16/11 kl 11 
Patrik Strand. Ons 19/11 kl 
19 Ekum bön i Surte Kyrka.
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes 
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt. 
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes från årsmodell 

98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

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

Hyvelbänk samt 
snickeriverktyg 
Tel. 0736- 95 83 83

Lövved säljes. Ca 2,5 kubik-
meter/lass. 1200:-, lastat och 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård. 
Tel. 0706-08 62 99

KÖPES
Plastbåt ca 4-6 m. Gärna i lite 
”gör det själv-skick.” Med eller 
utan motor. Ev. aluminiumbåt.
Tel. 0737-36 19 71

ÖNSKAS HYRA
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 hyrköpa, 
omgående! 
Mvh familjen 0708-71 66 59

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

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

Har du fallfrukt?
Jag är intresserad av att 
plocka både fallfrukt och från 
träden. Päron, äpple och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter. Tack.
Tel. 0704-10 04 44

Önskar vinterförvaringen av 
3 st. MC med fritt tillträde. Ej 
mekaplats, bara vinterförva-
ringen.
Tel. 07080-80 17 69

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

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDA

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

Antikmålning av möbler 
antikmåleri.se NY butik, Gran-
vägen 1, Göta. Rådgivning 
inom Heminteriör/styling 
www.vintageantikmaleri.se 
köper, värderar, tömmer. 
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87

Vår Partyprinsessa
fyller 40 år 10 nov

Grattis från
mamma och pappa

GRATTIS

Världens bästa pappa 
Björn Liljeblad! 

Grattis på din första 
fars dag. Vi älskar dig! 

Pusskalas från
Theodor och mamsen

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
Sofie Ahlin

till din doktorshatt!
Önskar kompisarna

VECKANS ROS BORTSPRUNGEN

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

Philip London Oddhammar!
/Farbröderna

Dagens ros till ”Tis-
dagsklubben” i Starr-
kärrs Bygdegårdsfören-
ing som ordande med den 
spännande och skräm-
mande spökpromenaden i 
Prästalund i fredags på Hal-
loween, med ett efterföl-
jande disco i Bygdegåden.
Ett fantastisk jobb som 
gjordes  och med vilken 
glädje. Stort tack från en 
spökvandrare.

Spökvandraren 
Maj-Britt Lundberg

VECKANS RIS

Årets största och fulaste 
ris till ”Pumpatjuvarna” 
på Halloween. Hur kunde 
ni stjäla vårt barnbarns 
pumpa, som hon fick ha 
bara en dag. Ni är nog så 
dumma att ni inte fattar hur 
ledsen hon blev. Det var 
inte ”bus” utan stöld. 
Fy skäms!

Finne från Klockarevägen

TACK

Ett stort TACK till alla mina 
arbetskamrater och till 
Skepplanda pastorat för 
uppvaktningen vid min 
pensionering.

Christina Eliasson
Välkommen till värden 

lillebror Björn 
önskar Atle, Mamma, Pappa, 

Mormor och Morfar

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. 0760-42 55 10

Fy för hyresvärdar, som 
inte gör, någonting, bara 
"konstaterar detta med mig" 
då jag har fått in en mus alt 
råtta, som lagt sig att dö i 
min vägg. Odören är olid-
lig och det tar ca 2 veckor 
för en mus och upp till 5 
veckor om det är en råtta, 
med denna fruktansvärda 
stank.

Lena Bergström Boende 
hos Alebyggen i Nol
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. 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. 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

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

Hyvelbänk samt 
snickeriverktyg 
Tel. 0736- 95 83 83

Lövved säljes. Ca 2,5 kubik-
meter/lass. 1200:-, lastat och 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård. 
Tel. 0706-08 62 99

KÖPES
Plastbåt ca 4-6 m. Gärna i lite 
”gör det själv-skick.” Med eller 
utan motor. Ev. aluminiumbåt.
Tel. 0737-36 19 71

ÖNSKAS HYRA
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 hyrköpa, 
omgående! 
Mvh familjen 0708-71 66 59

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

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

Har du fallfrukt?
Jag är intresserad av att 
plocka både fallfrukt och från 
träden. Päron, äpple och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter. Tack.
Tel. 0704-10 04 44

Önskar vinterförvaringen av 
3 st. MC med fritt tillträde. Ej 
mekaplats, bara vinterförva-
ringen.
Tel. 07080-80 17 69

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

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDA

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

Antikmålning av möbler 
antikmåleri.se NY butik, Gran-
vägen 1, Göta. Rådgivning 
inom Heminteriör/styling 
www.vintageantikmaleri.se 
köper, värderar, tömmer. 
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87

Vår Partyprinsessa
fyller 40 år 10 nov

Grattis från
mamma och pappa

GRATTIS

Världens bästa pappa 
Björn Liljeblad! 

Grattis på din första 
fars dag. Vi älskar dig! 

Pusskalas från
Theodor och mamsen

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
Sofie Ahlin

till din doktorshatt!
Önskar kompisarna

VECKANS ROS BORTSPRUNGEN

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

Philip London Oddhammar!
/Farbröderna

Dagens ros till ”Tis-
dagsklubben” i Starr-
kärrs Bygdegårdsfören-
ing som ordande med den 
spännande och skräm-
mande spökpromenaden i 
Prästalund i fredags på Hal-
loween, med ett efterföl-
jande disco i Bygdegåden.
Ett fantastisk jobb som 
gjordes  och med vilken 
glädje. Stort tack från en 
spökvandrare.

Spökvandraren 
Maj-Britt Lundberg

VECKANS RIS

Årets största och fulaste 
ris till ”Pumpatjuvarna” 
på Halloween. Hur kunde 
ni stjäla vårt barnbarns 
pumpa, som hon fick ha 
bara en dag. Ni är nog så 
dumma att ni inte fattar hur 
ledsen hon blev. Det var 
inte ”bus” utan stöld. 
Fy skäms!

Finne från Klockarevägen

TACK

Ett stort TACK till alla mina 
arbetskamrater och till 
Skepplanda pastorat för 
uppvaktningen vid min 
pensionering.

Christina Eliasson
Välkommen till värden 

lillebror Björn 
önskar Atle, Mamma, Pappa, 

Mormor och Morfar

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. 0760-42 55 10

Fy för hyresvärdar, som 
inte gör, någonting, bara 
"konstaterar detta med mig" 
då jag har fått in en mus alt 
råtta, som lagt sig att dö i 
min vägg. Odören är olid-
lig och det tar ca 2 veckor 
för en mus och upp till 5 
veckor om det är en råtta, 
med denna fruktansvärda 
stank.

Lena Bergström Boende 
hos Alebyggen i Nol
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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!

Veckans
NUMMER 42         VECKA 46| 27PYSSEL



TRÄNA HOS OSS!

GYMKORT
FRÅN

199
KR/MÅN    12 MÅN AUTOGIRO

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

PROVTRÄNA EN VECKA GRATIS
MEDTAG ANNONS

JUST 
NU!

TESTA GRATIS!
Gäller Crossfit 442. 1 gång/person under bemannade öppettider. För mer information se www.stc.se. Gäller ej befintliga medlemmar 

eller instruktörsledda Crossfitpass. Lokala avvikelser i utbudet kan förekomma. Åldersgräns 18 år. Medtag legitimation.

En unik arena för funktionell träning i Rollsbo


