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OBS! Begränsat antal och färger. 
Gäller så långt lagret räcker.

JULKLAPPSTIPS!
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(399-449:-)

Adidas Core
Funktions t-shirt i flera färger
Inkl klubbemblem & stort namn 
på rygg. Stl 116-xxl.

199:

Adidas Tiro Pants
Träningsbyxa , tight modell

Marin eller Svart. Max 3 par/kund

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

www.mecaalvangen.se
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Matglädje

Gäller v 47 • 19/11–23/11

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

BLANDFÄRS 
Ursprung Sverige. Storpack. 

Max 22% fetthalt. 
Av nöt 50%. Gris 50%.

Ale Torg
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dagar 7-23

/kg
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Skott- och 
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Kostnadsfri föreläsning om hur man förebygger och behandlar

Anmälan senast 3 dec
info@aleveterinaren.se
0303-74 26 80
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Han gjorde sitt sämsta 
val sedan uppbrottet 
från Moderaterna 

1998, ändå ser det just nu 
ut som om aledemokraten 
Jan A Pressfeldt blir den 
som får störst inflytande i 
Alepolitiken. Sedan allian-
sen valde att inte återkomma 
till en budgetförhandling 
med de rödgröna hade 
Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn inget 
val. Hon måste förhandla 
med Pressfeldt som för bara 
några veckor sedan föreslog 
att Mikael Berglund (M) 
borde fortsätta vid mak-
ten. Genom åren har just 
Pressfeldt varit Socialdemo-
kraternas värsta mardröm 
och största politiska motpol 
– nu tvingas de budgetför-
handla med honom. Det är 
klart att detta är ett stort 
politiskt misslyckande och få 
förstår nog hur det över-
huvudtaget är möjligt. Än 
mer tveksamt blir det med 
tanke på att Aledemokrater-
na inte ens sitter i nämnder 
och styrelser av egen kraft, 
utan endast tack vare en 
teknisk valsamverkan med 
Sverigedemokraterna, ett 
parti som Socialdemokra-
terna kritiserat hårt. Det är 
tveklöst ett mycket desperat 
agerande.

Å andra sidan, vilka är 
alternativen? Alliansen 
och Framtid i Ale vill inte 
förhandla om budgeten. De 
har istället valt att presen-
tera en egen. Återstår gör 
då Aledemokraterna och 
Sverigedemokraterna. Det 
underskriver hur svag och 
bräcklig den parlamentariska 
ordningen är i Ale kommun. 
De rödgröna behöver stöd 
av Alliansen eller åtminstone 
något av partierna, men när 
dessa inte ens vill samtala 
blir mardrömmen plötsligt 

verklig. Det är den verklig-
het de nu ska försöka leda 
Ale genom.

Varför vill inte Alliansen 
samtala? Vill de verkli-
gen inte samverka för att 
ta ansvar för Ale? Vad är 
tanken med att lägga ett 
budgetförslag som bara kan 
röstas igenom med stöd av 
AD+SD-falangen? Frågor-
na är befogade, men några 
tydliga svar lär vi inte få. Jag 
tolkar alliansens budget som 

ett ”tack för senast” i rikt-
ning mot Socialdemokra-
terna och Paula Örn. I förra 
veckan uppgavs att S gjorde 
det som alliansen ankla-
gades för att göra, samtala 
med AD+SD-falangen. Låt 
vara att samtalen bara har 
förts med Aledemokrater-
na, men deras inflytande i 
Alepolitiken är baserat på en 
samverkan med SD. Alede-
mokraternas tre mandat 
i fullmäktige räcker dock 
för att de rödgröna ska få 
igenom sin budget, men vad 
kostar det? Vilka eftergifter 
tvingas de rödgröna göra 
rent politiskt gentemot 
ett parti som de mer 
eller mindre ständigt 
stått på kollisionskurs 
med? Vad skulle en 
SIFO-undersökning 
bland socialdemokra-
tiska kamrater säga 
om denna samverkan?

Relationen mellan 
de rödgröna och 
Alliansen är infekterad. 

Det är som ett öppet sår och 
den senaste tidens utspel 
har inte bidragit till någon 
direkt läkprocess. Därför 
tvingas Paula Örn nu för-
handla med mardrömmen. 
Frågan är om det inte är 
mer rumsrent för de röd-
gröna att ställa sig bakom 
alliansens budget?

Jan A Pressfeldt lär skratta 
hela vägen till fullmäktige. 
Oavsett vad han och AD 
väljer att göra får de gehör 
för sin politik. Alliansen 
har inte givit upp om att 
få majoritet för sin budget 
och frestar därför AD med 
ett antal av partiets prin-
cipfrågor, men till skillnad 
från S har de inte samtalat 
med eller anpassat budge-
ten efter Aledemokraternas 
önskemål. Efter fyra år i 
”allians” visste de redan 
vad som krävdes. Om AD 
stödjer de rödgrönas budget 
är det ändå en mycket 
kortsiktig och slak lina som 
det nya styret är ute på. 
Att Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna skulle 
kunna samarbeta och skapa 
en stabil politik för Ale tror 
jag ingen egentligen tror på.

Mardröm för S

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. 
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Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus
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Relationen  
mellan de 
rödgröna och 
alliansen är  

infekterad. Det är som 
ett öppet sår och den 
senaste tidens utspel 
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med de rödgröna hade 
Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn inget 
val. Hon måste förhandla 
med Pressfeldt som för bara 
några veckor sedan föreslog 
att Mikael Berglund (M) 
borde fortsätta vid mak-
ten. Genom åren har just 
Pressfeldt varit Socialdemo-
kraternas värsta mardröm 
och största politiska motpol 
– nu tvingas de budgetför-
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förstår nog hur det över-
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parti som Socialdemokra-
terna kritiserat hårt. Det är 
tveklöst ett mycket desperat 
agerande.

Å andra sidan, vilka är 
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och Framtid i Ale vill inte 
förhandla om budgeten. De 
har istället valt att presen-
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verklig. Det är den verklig-
het de nu ska försöka leda 
Ale genom.

Varför vill inte Alliansen 
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gen inte samverka för att 
ta ansvar för Ale? Vad är 
tanken med att lägga ett 
budgetförslag som bara kan 
röstas igenom med stöd av 
AD+SD-falangen? Frågor-
na är befogade, men några 
tydliga svar lär vi inte få. Jag 
tolkar alliansens budget som 

ett ”tack för senast” i rikt-
ning mot Socialdemokra-
terna och Paula Örn. I förra 
veckan uppgavs att S gjorde 
det som alliansen ankla-
gades för att göra, samtala 
med AD+SD-falangen. Låt 
vara att samtalen bara har 
förts med Aledemokrater-
na, men deras inflytande i 
Alepolitiken är baserat på en 
samverkan med SD. Alede-
mokraternas tre mandat 
i fullmäktige räcker dock 
för att de rödgröna ska få 
igenom sin budget, men vad 
kostar det? Vilka eftergifter 
tvingas de rödgröna göra 
rent politiskt gentemot 
ett parti som de mer 
eller mindre ständigt 
stått på kollisionskurs 
med? Vad skulle en 
SIFO-undersökning 
bland socialdemokra-
tiska kamrater säga 
om denna samverkan?
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den senaste tidens utspel 
har inte bidragit till någon 
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NÖDINGE. Alliansen av-
bryter budgetsamtalen 
med de rödgröna.

På torsdagen pre-
senterades istället en 
egen budget som de 
döpt ”Tillsammans för 
tillväxt”.

– Det är tydligt att 
Socialdemokraterna 
redan har gjort upp 
med Aledemokraterna 
och då behöver inte vi 
ödsla tid åt att försöka 
komma överens, säger 
oppostionsråd Mikael 
Berglund (M).

Alliansen menar att Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet gemensamt 
letat efter den roligaste fes-
ten. Genom att signalera att 
de för samtal med Aledemo-
kraterna skulle alliansen pres-
sas till förhandlingsbordet.

– De rödgröna gör precis 
det som de anklagade oss för 
att göra. För en månad sedan 
fick man inte ens titta åt sam-
ma håll som aledemokrater 
och sverigedemokrater. Nu 
går det tydligen bra, säger 
Rose-Marie Fihn (FP) upp-
rört och får medhåll av Sune 
Rydén (KD):

– Jag hoppas hon är tydlig 
med att berätta för alebor-
na och sina partikamrater 
att Aledemokraterna sitter 
egentligen på Sverigedemo-
kraternas mandat, utan deras 
samverkan skulle AD inte ens 
få vara med på festen. Det var 

väldigt allvarligt att ta stöd av 
dessa partier tidigare, men nu 
har Paula Örn (S) tydligen 
tänkt om.

Budgeten som presenteras 
är i siffror väldigt lik det röd-
gröna alternativet, men inne-
hållet och inriktningen på 
verksamheten skiljer dem åt. 
Magin sitter inte i siffrorna 
hävdar alliansens företrädare.

– Valfriheten är kanske 
det som präglar vår budget 
mest. Vi vill fortsätta utveckla 
alebornas möjlighet att välja 
oavsett det gäller hemtjänst 
eller att vara hemma mer med 
barnen, säger Sune Rydén.

I verksamhetsplanen stick-
er en del saker ut lite extra. 
Alliansen och Framtid i Ale 
vill att den nya skolan i Kro-
nogården, Älvängen, inte ska 
ägas av Ale kommun.

– Vårt investeringsbehov 
är så stort att vi inte klarar det 
ekonomiskt. Det är bättre att 
vi hyr och det skulle frigöra 
200 Mkr som vi kan ha gläd-
je av i andra satsningar, säger 
Mikael Berglund.

Vård- och omsorg
Under 2015 vill partier-
na intensifiera utredningen 
om ett centralt äldreboende 
i Älvängen. Byggnationen 
är planerad till 2017. Inom 
vård- och omsorg vill de  
också utreda möjligheten att 
anställa anhöriga istället för 
att ge anhörigbidrag. Det 
skulle enligt ett förslag vara  
bättre och totalt sett billigare 
för kommunen. Det drogfö-
rebyggande arbetet ska prio-
riteras och starta redan i års-
kurs fem.

– Syftet är att vaccinera 
barnen mot framtida drog-

missbruk. Tillgängligheten 
är det största hotet idag. Vi 
måste stärka barnen att våga 
säga nej, säger Carin Zito 
Averstedt (M).

Arbetskläder är en annan 
punkt som alliansen talar sig 
varm för.

– Det är en viktig jäm-
ställdhetsfråga. Vi vill utreda 
om det är möjligt att erbjuda 
arbetskläder både inom barn-
omsorg och inom vården, sä-
ger Rose-Marie Fihn.

Maten som serveras till 
både barn och äldre ska ses 
över.

– Den ska vara klimats-
mart tillverkad och det ska 
säkerställas att produktionen 
följer svensk lagstiftning, sä-
ger Åke Niklasson (C).

Den nya alliansen med 
Framtid i Ale vill skynda på 
etableringen av ett centralt 
bibliotek i Älvängen, utre-
da en skatepark och bygga 

en konstgräsplan i Nödinge. 
Under mandatperioden vill 
de också bygga två nya nä-
ridrottsplatser om året. De 
orter som är aktuella är Surte, 
Bohus, Nol, Alafors, Skepp-
landa och Alvhem.

– Dessutom vill vi se över 
alla föreningsbidrag under 
2015 för att garantera ett 
tydligt och bra stöd till för-
eningslivet, säger Mikael 
Berglund.

Inom området samhälls-
byggnad finns en ambition att 
inom mandatperioden införa 
fastighetsnära insamling av 
källsorterat hushållsavfall och 
satsningen på nya gång- och 
cykelvägar är påtaglig. 5 mil-
joner kronor avsätts. Kom-
munalt huvudmannaskap is-
tället för dagens vägförenigar 
ska fortsätta utredas.

– Det tycker vi i Framtid i 
Ale är en sund idé och det blir 
i alla fall inte dyrare. Det ska 

vara lätt för medborgarna att 
veta vem som är ansvarig för 
vägfrågorna, säger Rolf Eng-
ström (FIA).

Säkra Ridvägar som har 
varit Aledemokraternas fo-
kusfråga finns med även i 
alliansens budget – och det 
med besked. Två miljoner 
ska årligen investeras i säkra 
ridvägar.

– Det har varit en bra sats-
ning och som nu har börjat 
ge ringar på vattnet. Det 
växer fram bed & breakfast, 
andra boendeformer och de 
sammanfaller naturligt med 
pilgrimslederna som många 
använder idag. Ale kommun 
har blivit känt för sitt arbete 
med säkra ridvägar och då 
ska vi naturligtvis inte avbry-
ta detta, motiverar Mikael 
Berglund miljonerna.

Tryggheten har fått en 
tydlig position i budgeten. 
Alliansen föreslår fler trygg-

hetsvärdar, införande av ka-
meraövervakning på otrygga 
platser och en utredning ska 
ge svar på om det går att an-
ställa medarbetare som kan 
skapa goda relationer till 
unga personer som rör sig i 
samhället. Dessa skulle ock-
så kunna ha en ordningsvakts 
befogenheter.

– Vidare kommer vi att 
fortsätta verka aktivt för att 
återställa den polisiära när-
varon i Ale, säger Rose-Ma-
rie Fihn.

Oppositionsråd Mikael 
Berglund är noga med att 
betona att årets budgetarbe-
te har genomförts på samma 
sätt som när de styrde kom-
munen.

– Vi har inte skojat till 
det, utan den bygger på ett 
stort ansvarstagande för Ale 
och är fullt möjlig att regera 
efter.
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Alliansen förhandlar inte

ALE. Kommunsytrelsens 
ordförande Paula Örn 
(S) är besviken, förbas-
kad och förbryllad efter 
alliansens besked.

– Förra veckan sa de 
att de ville ha en bred 
budgetuppgörelse, sen  
avbryter en förhandling 
som aldrig hann börja.

Nu återstår bara att 
söka stöd hos Aledemo-
kraterna för de rödgrö-
na.

En halvtimme innan allian-
sen presenterade sin budget 
för 2015 fick Paula Örn be-

skedet i telefon om att allian-
sen avbryter budgetsamtalen 
med de rödgröna.

– Jag blev helt paff. Som 
vanligt angavs inga skäl. De 
vet lika väl som vi att det 
krävs en bred uppgörelse för 
att få majoritet bakom bud-
geten. Annars får man lita på 
att få stöd av Aledemokrater-
na och Sverigedemokrater-
na. Jag trodde vi var överens 
om att undvika det och jag 
förstod efter vårt första bud-

getsamtal i veckan att de var 
redo att förhandla, men det 
var tydligen bara ett spel, sä-
ger Paula Örn.

Hon är helt oförstående 
till alliansens agerande och 
menar att de nu riskerar att 
inte få gehör för någonting i 
budgeten 2015.

– Vi tvingas istället sam-
tala med Aledemokraterna. 
Någon annan utväg finns ju 
inte när alliansen inte ens vill 
sätta sig vid bordet. Det är 

en gåta för mig att man inte 
ens vill försöka förhandla. Vi 
hade kanske gått med på alla 
deras krav, men vi har inte 
ens fått reda på vad de vill. 
Ale hade mått bra av en bred 
uppgörelse kring budgeten. 
Det är ett svek mot närings-
livet, exploatörerna och ale-
borna att inte vilja ta gemen-
samt ansvar för vår kommun, 
anser Paula Örn.

För att kunna få majoritet 
bakom en rödgrön budget 

krävs stöd av antingen AD 
eller SD.

– Det var inget vi önskade, 
men alliansens agerande ger 
oss ingen annan möjlighet. 

Alliansen påstår att ni 
redan har gjort upp med 
Aledemokraterna?

– Struntprat! Var har de 
fått det ifrån? Vi har inte 
förhandlat om budgeten, 
däremot har vi sonderat ter-
rängen och trodde att allian-
sen var med på att försöka 

skapa en 
bred bud-
getuppgö-
relse för 
att omöj-
liggöra för 
AD och 
SD att få 
inflytande. 
Istället presenterar de ett 
eget budgetförslag som bara 
kan gå igenom om den har 
stöd hos SD. Det är så de 
vill driva Ale framåt, morrar 
Paula Örn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Förbaskad och förbryllad
Paula Örn (S).

– Presenterar en egen
budget ”Tillsammans
för tillväxt”
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

TOMTAR
FRÅN 2990

PANELLÄNGDER

4990
3-PACK
LJUSLYKTOR

179:-

1290990 1990

BLOCKLJUS
OLIKA STORLEKARMULTIBANDS-

LÄNGD 119:-

Tillsammans för tillväxt är oppositionens budgetförslag för 2015. Från vänster: Rolf Engström (FIA) Åke Niklasson (C) och Sune 
Rydén (KD). Sittande: Rose-Marie Fihn (FP), Carina Zito Averstedt (M) och Mikael Berglund (M).TEXT & BILD

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. – Ni är 
stjärnor, förvalta läget, 
utbrast moderator 
Harald Treutiger när 
företagare, tjänstemän 
och politiker pratade 
näringslivsklimat.

Han syftade på den 
fantastiska klättring 
som Ale gjort i Svenskt 
Näringslivs ranking om 
klimatet i landets kom-
muner.

Ale klättrade hela 102 
placeringar till plats 61 i 
årets ranking.

TV- och radioprofilen Ha-
rald Treutiger agerade semi-
narieledare och moderator 
när företagsklimatet stod i 
fokus på företagarlunchen 
hos Brogren Industries i 
Älvängen. Det är ingen 
blygsam målbild som nä-
ringslivschef Pia Areblad 
presenterade.

– Vi är ute på en positiv 
resa och frågan vi ställer oss 
är självklart hur vi kan ta Ales 
näringslivsklimat till den ab-
soluta toppen? Idag är vi 67 
deltagare, tjänstemän, politi-
ker och företagare – en unik 
chans att hitta gemensamma 

strategier.
Treutiger underströk vik-

ten av att förvalta läget, att 
inte sluta gasa bara för att 
trenden är positiv just nu.

– Det är hårt arbete som 
gäller hela vägen. Ska ni be-
hålla greppet gäller det att 
vara innovativ, men man kan 
i och för sig göra som Labe-
ro. Han har i princip behållit 

samma produkt i alla år, men 
han förpackar den lite olika. 
Publiken går fortfarande på 
samma trick, fast han job-
bar hårt med allt runt om-
kring och lyckas därigenom 
behålla publikens intresse, 
menade Treutiger innan han 
släppte ordet till Elisabeth 
Sandberg, regionchef för 
Svenskt Näringsliv.

Harald Treutiger om näringslivets positiva klimattrend i Ale:

”Förvalta läget”

– För oss är det viktigt 
att förmå alla kommuner att 
förstå vikten av ett bra nä-
ringslivsklimat. Att det läg-
ger grunden för en god spiral 
som i sin tur för med sig fler 
arbetstillfällen, ökade skatte-
intäkter och en bättre välfärd 
för den enskilda kommunen. 
I Ale har ni kommit långt. 
Det märks att ni är överens 
om att hjälpas åt, sa Sand-
berg.

Senaste rankingen
I den senaste rankingen var 
det 94 företagare som besva-
rat på enkäten. Bland politi-
kerna i fullmäktige var det 26 
av 49 som svarade. Totalt sett 
är politikerna mer positiva 
än företagarna till närings-
livsklimatet i Ale.

– Det är inget ovanligt. På 
sätt och vis sätter politikerna 
betyg på sig själva. Svarar de 
att klimatet är dåligt är det 
kritik mot kommunen och 

det vill man helst undvika, 
förklarade Sandberg.

Ale placerade sig i toppen 
när det gäller infrastruktu-
ren (1) och medias attityder 
till företagande (3). Förbätt-
ringsområden finns när det 
gäller tillgång till kompetens 
och allmänhetens attityder 
till företagandet.

– Det tror jag kan bero på 
rikspressens alla rapporter 
om storföretag som flyr lan-
dets regler och betalar skatt 
utomlands. Även vi småfö-
retagare får klä skott för det, 
funderade Helena Björk-
lund, AleVeterinären.

Förbättra klimatet
Efter Svenskt Näringslivs 
presentation av rankingen 
bildades många tvärgrupper, 
där företagare, tjänstemän 
och politiker diskuterade vad 
de anser bör hända nu för att 
fortsätta förbättra klimatet 
i Ale. Kommunchef Björn 
Järbur redovisade en idé 
som dök upp.

– Vi skulle vilja satsa på 
en företagarfestival, där nä-
ringslivet får visa upp sig för 
allmänheten och skolor. Syf-
tet bör vara att skapa en ökad 
förståelse för företagarnas 
villkor.

Företagaren Dick Sporre 
på Surte Åkeri:

– Det är klart att vi ska ac-
ceptera ett nej från kommu-
nen i vissa frågor, men det 
måste sägas på rätt sätt. Där 
tror jag det finns en del att 
jobba med.

Politiker Dan Björk (M) 
var inne på att det även fort-
sättningsvis handlar om att 
jobba med de mjuka värdena 
såsom attityder.

– Sedan är tillgänglighe-
ten ett måste liksom en bra 
skola.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Styrelsemöte
Samordningsförbundet Ale, Kungälv,  
Stenungsund och Tjörn tisdagen den  
25 november 2014. 
Ärende som kommer att behandlas är  
verksamhetsplan och budget för 2015.

Tid: Tisdagen den 25 november 2014  kl. 13.00
Plats: Hotell Fars Hatt, Gamla Torget 2 i Kungälv

Mötet är offentligt då verksamhetsplan och budget 
för 2015 kommer att behandlas.

Handlingar finns att tillgå i konferenslokalen en 
halvtimma innan sammanträdet börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av förbundschef 
Per Liljebäck tel. 0703 – 05 27 04.

Välkomna!
Gun-Marie Daun (KD) 
Ordf. Samordnings- 
förbundet 

Jan Sammels
Vice ordf. Samordnings-
förbundet

Harald Treutiger, TV-profil och utmärkt även som moderator, höll ihop företagslunchen.

Lennart Johansson, Dan Björk och Lenny Berglund, två företa-
gare i samspråk med en politiker om näringslivsklimatet i Ale.

Stig-Harald Gustafsson, företagsveteran, i samspråk med kom-
munalråd Paula Örn (S) och politikern Ingela Nordhall (AD).

Tidigare riksdagsledamoten Christina Oskarsson (S) var en av 
många politiker som diskuterade näringslivsfrågor i onsdags.
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Harald Treutiger när 
företagare, tjänstemän 
och politiker pratade 
näringslivsklimat.

Han syftade på den 
fantastiska klättring 
som Ale gjort i Svenskt 
Näringslivs ranking om 
klimatet i landets kom-
muner.

Ale klättrade hela 102 
placeringar till plats 61 i 
årets ranking.

TV- och radioprofilen Ha-
rald Treutiger agerade semi-
narieledare och moderator 
när företagsklimatet stod i 
fokus på företagarlunchen 
hos Brogren Industries i 
Älvängen. Det är ingen 
blygsam målbild som nä-
ringslivschef Pia Areblad 
presenterade.

– Vi är ute på en positiv 
resa och frågan vi ställer oss 
är självklart hur vi kan ta Ales 
näringslivsklimat till den ab-
soluta toppen? Idag är vi 67 
deltagare, tjänstemän, politi-
ker och företagare – en unik 
chans att hitta gemensamma 

strategier.
Treutiger underströk vik-

ten av att förvalta läget, att 
inte sluta gasa bara för att 
trenden är positiv just nu.

– Det är hårt arbete som 
gäller hela vägen. Ska ni be-
hålla greppet gäller det att 
vara innovativ, men man kan 
i och för sig göra som Labe-
ro. Han har i princip behållit 

samma produkt i alla år, men 
han förpackar den lite olika. 
Publiken går fortfarande på 
samma trick, fast han job-
bar hårt med allt runt om-
kring och lyckas därigenom 
behålla publikens intresse, 
menade Treutiger innan han 
släppte ordet till Elisabeth 
Sandberg, regionchef för 
Svenskt Näringsliv.

Harald Treutiger om näringslivets positiva klimattrend i Ale:

”Förvalta läget”

– För oss är det viktigt 
att förmå alla kommuner att 
förstå vikten av ett bra nä-
ringslivsklimat. Att det läg-
ger grunden för en god spiral 
som i sin tur för med sig fler 
arbetstillfällen, ökade skatte-
intäkter och en bättre välfärd 
för den enskilda kommunen. 
I Ale har ni kommit långt. 
Det märks att ni är överens 
om att hjälpas åt, sa Sand-
berg.

Senaste rankingen
I den senaste rankingen var 
det 94 företagare som besva-
rat på enkäten. Bland politi-
kerna i fullmäktige var det 26 
av 49 som svarade. Totalt sett 
är politikerna mer positiva 
än företagarna till närings-
livsklimatet i Ale.

– Det är inget ovanligt. På 
sätt och vis sätter politikerna 
betyg på sig själva. Svarar de 
att klimatet är dåligt är det 
kritik mot kommunen och 

det vill man helst undvika, 
förklarade Sandberg.

Ale placerade sig i toppen 
när det gäller infrastruktu-
ren (1) och medias attityder 
till företagande (3). Förbätt-
ringsområden finns när det 
gäller tillgång till kompetens 
och allmänhetens attityder 
till företagandet.

– Det tror jag kan bero på 
rikspressens alla rapporter 
om storföretag som flyr lan-
dets regler och betalar skatt 
utomlands. Även vi småfö-
retagare får klä skott för det, 
funderade Helena Björk-
lund, AleVeterinären.

Förbättra klimatet
Efter Svenskt Näringslivs 
presentation av rankingen 
bildades många tvärgrupper, 
där företagare, tjänstemän 
och politiker diskuterade vad 
de anser bör hända nu för att 
fortsätta förbättra klimatet 
i Ale. Kommunchef Björn 
Järbur redovisade en idé 
som dök upp.

– Vi skulle vilja satsa på 
en företagarfestival, där nä-
ringslivet får visa upp sig för 
allmänheten och skolor. Syf-
tet bör vara att skapa en ökad 
förståelse för företagarnas 
villkor.

Företagaren Dick Sporre 
på Surte Åkeri:

– Det är klart att vi ska ac-
ceptera ett nej från kommu-
nen i vissa frågor, men det 
måste sägas på rätt sätt. Där 
tror jag det finns en del att 
jobba med.

Politiker Dan Björk (M) 
var inne på att det även fort-
sättningsvis handlar om att 
jobba med de mjuka värdena 
såsom attityder.

– Sedan är tillgänglighe-
ten ett måste liksom en bra 
skola.
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Harald Treutiger, TV-profil och utmärkt även som moderator, höll ihop företagslunchen.
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gare i samspråk med en politiker om näringslivsklimatet i Ale.

Stig-Harald Gustafsson, företagsveteran, i samspråk med kom-
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Villainbrotten ökar i Sverige…
Ale är inget undantag, och ett utmärkt sätt att skydda sig 
mot inbrott är att starta upp Grannsamverkan! Är ditt 
bostadsområde inte anslutet till Grannsamverkan ännu, 
är det hög tid att ansluta sig nu! Kontakta Brotts- och 
säkerhetshandläggare Charlott Klug på telefon 0704-32 01 21 
eller via e-post: charlott.klug@ale.se för mer information!
 

NOV

20
TORSDAG

SÅ MINNS  
VI SKEPPLANDA  
PÅ 70- OCH 80-TALEN 

Medlemmar från Skepplanda hembygdsförening 
medverkar. Skepplanda bibliotek. kl 19.00
Entré inklusive fika 40 kronor. Arr. Bibliotekets  
vänner i Norra Ale, Ale kommun och  
Studieförbundet Vuxenskolan

NOV

22
LÖRDAG

FÖRFATTARFIKA MED 
DECKARFÖRFATTAREN 
RAMONA FRANSSON

Kl 13.00. Ramona Fransson är författare och förläggare 
och har skrivit flera deckare som utspelar sig på Tjörn 
där Ramona är bosatt. Hennes senaste bok är Korsfäst på 
Klädesholmen. Ale bibliotek, Nödinge. Entré inklusive fika 
40 kronor Förköp på biblioteket. Arr. ABF, Ale kommun.

NOV

27
TORSDAG

AFTER WORK FÖR 
FÖRETAGARE
Kom och träffa andra företagare på en  
After Work. TEMA: Vad gör jag när Janne 

Josefsson knackar på dörren? 
Ellinor Seth, Verksamhetschef Hälsa- och sjukvård i Ale 
kommun berättar om sina erfarenheter av att ha varit 
utsatt för mediadrev vid två olika tillfällen.
kl 18.00–19.00.   Plats: Mr Johansson, Älvängen
Anmälan till: jagkommer@ale.se

Fullmäktigemöte
Välkommen till fullmäktiges sammanträde MÅNDAG 
DEN 24 NOVEMBER KL 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.
Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:
 

Förslag till VA-taxa 2015
Renhållningstaxa 2015

 

Nödinge och på www.ale.se.
 
Webbradio
Ale kommun har övergått till att sända 
kommunfullmäktiges möten digitalt via webbradio. Du 
kan surfa in på kommunens webbplats www.ale.se och 
klicka dig därifrån till sändningen. Den 24 november 
börjar sändningen kl 18.00. Ale kommun kommer även 
fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges möten  
så att du kan lyssna på dem i efterhand.
 
Mötet är öppet för allmänheten. Du kan ställa frågor 
om de ärenden som fullmäktige ska besluta om under 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg  
på tel 0303-33 00 00 och anmäl att du vill ställa en fråga.
 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande, Cecilia Stedt, sekreterare

Voices from the Waters –  
En filmfestival på temat vatten 
LÖRDAG 29 NOVEMBER. Några eldsjälar i Bangalore i Indien 

väcka frågor, tankar och diskussioner om vår gemensamma 
angelägenhet: vatten. Festivalen har sedan spridits över 
världen, förra året kom den till Göteborg och med start 2014 

vatten. Samarr: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Filmvisning

Nödinge. Fri entré.
Kl 11.30 River Dogs. På engelska (25 min)
Kl 12.00 Fjord. (24 min)
Kl 12.30 Amar la Mar. Spanska, engelsk undertext (12 min)
Kl 14.30
 
Föreläsning – Att fotografera i och med vatten 
Kl 13.00 Martin Almqvist, fotograf  och författare, berättar 
om de många sätt hans arbete knyter an till vatten. Havet är 
hans största inspirationskälla och föreläsningen kretsar mycket 

närmast magiska egenskaper som möjliggör liv. Sal 106, Ale 
Kulturrum, Nödinge. Fri entré.
 
Utställning – Flödande

bibliotek, Nödinge 17 nov–6 dec.

Peta bort vekhållaren
Nu börjar vintern och värmeljussäsongen. Vi behöver din 
hjälp för att återvinna aluminiumen i värmeljuskoppen på 
rätt sätt.

Glöm inte att ta bort vekhållaren från värmeljuskoppen 
innan du slänger den i materialåtervinningen. Vekhållaren 
består av stål och om den sitter kvar i aluminiumkoppen 
sorteras hela behållaren ut med magneter och går till 
stålverket. Då kan aluminiumet inte återvinnas.

Såväl vekhållaren som själva koppen ska sorteras som 

stearinrester kvar kan de läggas i vanliga soppåsen.

Tack för hjälpen!
Läs mer om avfallshantering och förebyggande på  
www.sopor.nu

Kom med och trygghetsvandra  
i Alafors
ONSDAGEN DEN 3 DECEMBER KL 18.00-CA 20.00
Plats: Start vid Medborgarhuset. Gammal som ung – du 
som vill påverka tryggheten i Alafors är välkommen! 

Medborgarhuset. Sedan går vi (oavsett väder upp till klass 
2 varning) en promenad runt i Alafors, där vi känner efter 
hur trygga vi är på olika platser! Vad är bra? Vad kan göras 
bättre och i så fall hur? Massor med svar direkt från Polis, 
Kommun, Räddningstjänst och Ale byggen!

räcker. Ingen föranmälan krävs! Kläder och skor efter 
väder! Vid frågor, ring Brotts-och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug 0704-32 01 21.

ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ 
BIBLIOTEKEN I NÖDINGE 
OCH SURTE 
Onsdag 26 november på grund av systemarbete.
Ale bibliotek, Nödinge, kl 14.00–19.00
Surte bibliotek, kl 14.00–16.30
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Medicinsk Fotterapeut, 
utbildad vid yrkeshögskolan 

i Göteborg

Göteborgsvägen 66, Älvängen (nära pendelstationen) S Emanuel Bagares gata 2, Lilla Edet

RING FÖR TIDSBOKNING AV

ÄLVÄNGEN OCH LILLA EDET

GE BORT ETT PRESENTKORT TILL

NÅGON DU TYCKER OM!

FOTVÅRD
Välkommen!

NÖDINGE. Frukt- och 
grönsakshuset på Ale 
Torg har bytt ägare.

Ali och Hassan har 
lämnat.

Istället är det Ahmed 
Issa med pappa som har 
tagit över.

Ahmed är en mångsysslare av 
stora mått. Tillsammans med 
sin far driver han en bygg-
firma, där verksamheten åt-
minstone för tillfället är mer 
eller mindre vilande. Inte så 
konstigt heller han är nämli-
gen butikssäljare på Johans-
sons skor i Allum. Fast egent-
ligen är han student och läser 
heltid på ekonomiprogram-
met på Göteborgs universitet. 

– Mitt mål är fem år och 
att ta en master. Jag har 1,5 år 
kvar och måste snart välja åt 
vilket håll jag ska vikta utbild-
ningen. Jag är intresserad av 
både revision och ekonomisk 
utveckling, berättar Ahmed.

Men hur hamnade du 
här på Frukt- och grön-
sakshuset i Nödinge?

– Vår familj känner Ali och 
Hassan. Min pappa är precis 

som jag väldigt sugen på nya 
utmaningar. När han kom till 
Sverige i slutet på 80-talet 
började han jobba med frukt 
och grönsaker. Han har en 
stor passion för det och vi har 
länge sagt att dyker det upp 
en butik som vi tror på så kör 
vi, svarar Ahmed.

Det är far och son som bär 
huvudansvaret, men Ahmed 

hoppas att även lillebror ska 
haka på.

– Pappa sköter inköpen 
och han väljer frukt som om 
han köpte dem till sig själv. 
Det är bara prima grejer som 
gäller. Det ska vara ett bra 
pris, men kvalitén är nummer 
ett för oss.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Arthur Shou-
katian håller kontakt 
med sin familj med 
hjälp av datorn.

Han söker jobb via 
nätet och får allt som 
oftast svar med e-post.

Inte konstigt att livet 
har varit svårt för Art-
hur den senaste tiden 
när Telia fortfarande 
efter sex veckor inte 
har lyckats lösa hans 
uppkoppling.

I början av september med-
delade Arthur Shoukatian, 
boende på Skyttelvägen i 
Alafors, att han skulle byta 
lägenhet. Han behövde 
hjälp med ur- och inkopp-
ling. I slutet av september 
kontaktades han av Telias 
tekniker som berättade att 
låset var trasigt i teleskåpet 
och att det därför kunde ta 
lite tid. Lite tid… Idag, den 
17 november, har Arthur 
fortfarande inte tillgång till 
varken internet, teve eller 
fast telefon.

– Det värsta är att jag 
inte får några besked. De 
har flyttat fram tidpunk-
ten för inkopplingen hela 
tiden, men det senaste be-
skedet var att jag inte ens 
hade något abonnemang, 
berättar Arthur om kaoset 
med Telia.

Det sista beskedet han 
fick var att installationen 
skulle ske fredag 14 novem-
ber, men i vanlig ordning 

kom ett nytt meddelande.
– Nu är det den 20:e som 

gäller, men jag vet inte vad 
jag ska tro. Det enda jag vet 
är att det är väldigt svårt 
att klara sig utan att vara 
uppkopplad. Jag har blivit 
helt isolerad. Mina vänner, 
särskilt de jag har utom-
lands, kan jag bara komma i 
kontakt med via datorn. Jag 
är just nu arbetssökande 
och får åka till biblioteket 
i Nödinge när ansökning-
arna ska skickas. Dessvärre 
måste jag åka tillbaka för att 
se om någon har svarat. Jag 
kan ju som du förstår inte 
läsa mejlen hemma, säger 
Arthur.

Att leva i ett modernt 
samhälle utan uppkoppling 
är ett enormt handikapp 
och skälet till att Arthur 
kontaktade media är att 
han vill visa allmänheten 
hur sårbar man är när allt 
går över nätet.

– Det är fantastiskt när 
allt fungerar, men när du 
inte har någon uppkopp-
ling så kan du nästan inte 
ens anmäla det. Helst vill 
de ju ha en anmälan om 
att du inte har någon upp-
koppling via nätet och det 
är inte så lätt, säger Arthur 
som har fått klara sig med 
en mobiltelefon.

– Puh, den räkningen 
har blivit riktigt dyr de se-
naste månaderna, men det 
bryr väl sig inte Telia om.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Barnen fick 
verkligen sitt lystmäte i 
lördags.

Ale bibliotek erbjöd 
sagostund, pyssel, tea-
ter och bokfiskedamm.

– Här är det full fart, 
konstaterade bibliotek-
schef Eva Bünger när 
lokaltidningen kom på 
besök.

Barnbokens dag är en årli-
gen återkommande aktivitet. 
I lördags var det dags igen. 
I år var det tema Barbro 
Lindgren.

I ett rum på andra våning-
en skedde högläsning till 
barnens stora förtjusning. 
Det var intresserade åhörare 
som tog del av berättelsen 
som lästes upp.

Hiba Abdulqader och 
Amra Tadzic ledde pyssel-
stunden. Pappersark, kritor, 
saxar och lim fanns uppdu-
kat.

– Barnen är självgående. 

De har en enorm kreativitet. 
Sakerna som de tillverkar får 
de ta med sig hem, berättar 
Hiba.

Barnteatern Sparvel var 

uppskattad liksom den tra-
ditionella bokfiskedammen 
som tog sin början lite sena-
re på förmiddagen.

– Detta är ett populärt 

arrangemang som lockar 
barn i olika åldrar, säger Eva 
Bünger.

JONAS ANDERSSON

Sagolikt roligt på Barnbokens dag

Sagostund på biblioteket.

– Arthur har snart levt i två månader 
utan telefon, internet och tv

Bortkopplad
utan uppkoppling

Ahmed Issa med familj har tagit över Frukt och grönsakshuset på Ale Torg i Nödinge.

Arthur Shoukatian är inte nöjd med hur Telia har agerat.

AHMED ISSA

Ålder: 26
Bor: Lägenhet i Angered
Familj: Flickvän
Studerar: Ekonomipro-
grammet vid Göteborgs 
universitet
Favoritfrukt: Mango
Favoritgrönsak: Tomat

Nya ägare på Frukt- och grönsakshuset
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
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ALAFORS. Efter den 1 
juli 2015 går det inte 
längre att få slutbetyg.

Slutbetyget kom-
mer att ersättas av en 
gymnasieexamen, som 
antingen kan vara en 
yrkesexamen eller en 
högskoleförberedande 
examen.

– En sista chans till 
slutbetyg ges kom-
mande vårtermin med 
kursstart 12 januari, 
säger Gunilla Johansson 
utbildningshandläggare 
på Komvux Ale.

Från och med den 1 juli näs-
ta år kommer ingen längre 
att kunna få utfärdat slutbe-
tyg från Komvux. Det inne-
bär att de som vill ta slutbe-
tyg måste slutföra sina kurser 
före den sista juni. För att ge 
grundläggande högskolebe-
hörighet måste slutbetyget 
innehålla minst 2 350 poäng, 
varav 2 250 godkända poäng. 
Kurserna i svenska, engelska 
och matematik måste vara 
godkända.

– Slutbetyg kommer att 
ersättas av gymnasieexamen 
från kommunal vuxenut-
bildning omfattande 2 400 
poäng. Det finns två typer 
av examen; högskoleförbere-
dande examen eller yrkesex-

amen, säger Gunilla Johans-
son och fortsätter:

– I en gymnasieexamen 
kan inte alla gamla kurser 
räknas med. Endast de kur-
ser som är översättningsbara 
till dagens kurser får tas med. 
Det betyder att till exempel 
lokala kurser och andra kur-
ser som har upphört inte kan 
tas med i gymnasieexamen.

För dem som vill göra om 
sitt samlade betygsdokument 
till ett slutbetyg, och som 
saknar max 500 poäng, gäller 
det att agera snabbt.

– Vår webbansökan är 
öppen. Heltidsstudier, mån-
dag-fredag, erbjuds på plats 
här i Alafors med start den 
12 januari, avslutar Gunilla 
Johansson. 

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Förra hel-
gen var det premiär för 
Lilla Gårdsbutiken.

Återbrukade möbler 
och övrig inredning säljs 
i källarplanet under 
frisersalongen Cura 
Capillorum.

– En dröm som blivit 
verklighet, förklarar 
Ylva Lindberg och Ulri-
ka Lönn Jaldelid.

Tanken hade funnits länge, 
men det var i somras som 
planerna konkritiserades och 
tog fart på allvar. Kompisar-
na Ylva Lindberg och Ulrika 
Lönn Jaldelid satt på bryg-
gan och diskuterade hur de 
skulle kunna gå vidare.

– Så dök den här lokalen 
upp mitt i centrala Älvängen. 
Då fanns det inget att tveka 
på. Vi såg möjligheterna och 
sedan har allting gått väldigt 
fort, förklarar Ylva Lind-
berg.

Källarlokalen har renove-
rats grundligt samtidigt som 
Ylva och Ulrika bedrivit en 
målmedveten jakt på guld-
korn att fylla butiken med.

– Det är ett ständigt letan-
de på köp- och säljsidor. När 
ryktet nådde ut att vi skulle 
dra igång vår verksamhet har 
dessutom många tipsat oss 
om föremål av olika slag, be-
rättar Ulrika.

I den tillhörande verksta-

den sätter Ylva och Ulrika 
sin egen prägel på sakerna 
innan de prismärks och pla-
ceras ut i butiken.

– Ta den här gamla sto-
len, den är iordninggjord 
med stor kärlek och omsorg. 
Samma sak med dessa gamla 
tegelstenar som vi förvandlat 
till vacker väggdekoration, 
säger Ylva.

En del saker tillverkar de 

helt och hållet på egen hand, 
alltifrån virkade tomtar till 
blomkrukor.

– Sedan har vi knutit 
kontakt med leverantörer 
av närproducerad honung, 
smycken och fårskinnsfällar 
för att ge några exempel. Vi 
har även kläder av återbrukat 
material. Det gör varje plagg 
unikt, poängterar Ulrika.

Inledningsvis kommer 

Lilla Gårdsbutiken enbart 
att ha öppet onsdag och lör-
dag, men förhoppningen är 
att kunna utöka tiderna allt 
eftersom.

– Vi hoppas också kunna 
utveckla verksamheten med 
kurser och dylikt i framtiden. 
Nu är det dock fullt fokus 
på julhandeln, avslutar Ylva 
Lindberg.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Johansson, utbild-
ningshandläggare på Komvux 
Ale.

Sista chansen 
att få slutbetyg

Ulrika Lönn Jaldelid och Ylva Lindberg har öppnat Lilla Gårdsbutiken i Älvängen, som säljer åter-
brukade möbler och övrig inredning.

– Gamla saker blir som nya
Lilla Gårdsbutiken har öppnat
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi
som är
Axelssons!

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

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

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

ENDAST 7 STYCKEN KVAR!
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ALAFORS. Efter den 1 
juli 2015 går det inte 
längre att få slutbetyg.

Slutbetyget kom-
mer att ersättas av en 
gymnasieexamen, som 
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yrkesexamen eller en 
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examen.
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till ett slutbetyg, och som 
saknar max 500 poäng, gäller 
det att agera snabbt.

– Vår webbansökan är 
öppen. Heltidsstudier, mån-
dag-fredag, erbjuds på plats 
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JONAS ANDERSSON
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Vill du veta vad  
din bostad är värd?

NÖDINGE. I torsdags 
kväll arrangerades ett 
starta eget-mingel på 
Arbetsförmedlingen.

Ett 25-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

– En bra uppslutning 
med män och kvinnor i 
olika åldrar, konstatera-
de näringslivschef Pia 
Areblad.

Jobba med din passion var 
rubriken för kvällen. Re-
presentanter från Nyföre-
tagarCentrum, Almi, Ale 
kommuns näringslivsenhet, 
Arbetsförmedlingen, Han-
delsbanken och Swedbank 
samt de lokala företagarna, 
Helena Björklund (Ale-
veterinären) och Christian 
Kjellberg (Nordisk Rör-
märkning) utgjorde panel 
och tillika bollplank för del-
tagarna.

– Med denna samlade 
kompetens vid ett och sam-
ma tillfälle ger vi deltagarna 
de bästa förutsättningar att 
få svar på sina frågor och 
funderingar, förklarar Bernt 
Källgren på Arbetsförmed-
lingen.

Riskkapital, finansiering, 
kontorsplats, administrativt 
stöd, marknadsföring, bok-
föring och utveckling av af-
färsplanen. Dessa kategorier 
fanns listade och med hjälp 
av post it-lappar fick delta-
garna markera inom vilket 
specifikt område där man an-
såg behovet av hjälp var som 
störst.

Pia Areblad inledde med 
att snabbintervjua de inbjud-
na gästerna, som var och en 

fick redogöra för sin profes-
sion. Aleveterinärens vd, He-
lena Björklund, var först ut.

– Det är väldigt speciellt 
att stå här idag. Det var näm-
ligen på Arbetsförmedlingen 
som min resa startade för tio 
år sedan. Jag hade en affär-
sidé och med råd, hjälp och 
stöttning på vägen lyckades 
jag förverkliga min dröm.

En tävling är nu utlyst där 
de sex bästa affärsplanerna 
som registrerar företag innan 

november utgång vinner fri 
arbetsplats (december-april) 
i samverkan med Surte Åke-
ri och Nols Företagscenter. 
Dessutom erbjuds fria bank-
tjänster genom Handelsban-
ken och Swedbank under ett 
helt år.

– För att delta i tävlingen 
ska du formulera din före-
tagsidé på 140 tecken och 
skicka den till mig, säger Pia 
Areblad.

JONAS ANDERSSON

Thomas Jönsson från Väs-
terlanda gjorde den här upp-
täckten när han kom köran-
des på Alingsåsvägen i Ala-
fors. En bäver har varit framme 
och gnagt på flera träd i områ-
det, bland annat detta som ses 
på bilden. Bävern fäller träd för 
att få material till dammbyggen 
och hyddor.

Bäver
synlig
i Alafors 

– Starta eget-mingel i Nödinge
Jobba med din passion!
Therese Bergius och Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivschef 
Pia Areblad och Christian Kjellberg från Nordisk Rörmärkning hälsade välkommen till torsdagens 
starta eget-mingel.

TEKNOLOGISK 
ARBETSLÖSHET
OCH BASINKOMST
Leder den tekniska utvecklingen till 
ökad arbetslöshet eller möjliggörs 
uppkomsten av andra jobb inom helt 
andra branscher?

Välkommen till en intressant och 
spännande kväll då Vigfus Valgeirsson 
föreläser om Teknologisk arbetslöshet 
och Lena Stark om basinkomst/
medborgarlön.

Tisdagen den 25 november kl 19.00
Ale Kulturrum Musiksalen Nödinge

Öppet möte
Fri entré
Fikapaus  

Vänsterpartiet
i Ale

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

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



Endast 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:  
Sjunga, sitta på mitt rum och 
trubadura med gitarren, dansa 
och umgås med familj och 
vänner.

Min bästa sida:  
Jag dömmer inte människor 
utan jag ser det bästa i alla.

Min sämsta sida:  
Jag är väldigt otålig, jag vill att 
saker och ting ska hända direkt 
med det samma.

Varför Ale lucia?:  
Ale lucia ser jag som en 
möjlighet att få lära mig nya 
saker och att få nya erfarenheter 
och minnen som kommer vara 
med mig hela livet.

Favoritjulsång:  
Min favoritjulsång är helt klart 
"Julen är här"! Den påminner 
mig om luciadagarna på min 
förra skolan, vi brukade alltid 
åka runt till olika företag och 
scener för att lussa.

Beatrice Aili
17 år, Alafors

Studerar:  
Drottning Blankas 
Gymnasieskola, Modedesign.

Drömyrke:  
Vad som helst bara jag  
får arbeta kreativt.

Drömresa:  
Paris.

Vem får följa med?:  
Min Mamma.

Sångerfarenheter:  
Inte mycket alls förutom kör i 
starrkärr från att jag var 8 till att 
jag var 13.

Fritidsintressen:  
Måla, baka, kyrkan och umgås  
med vänner och familj.

Min bästa sida:  
Hittar alltid en lösning på 
problem jag stöter på och  
är alltid väldigt glad.

Min sämsta sida:  
Överanalyserar lätt saker.

Varför Ale Lucia?: 
Kom som en helt spontan grej.

Favoritjulsång:  
Välkommen Hem med E.M.D.

1 2 3 4 5

Boka Ale Lucia redan idag: 0708-94 14 51
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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:  
Sjunga, sitta på mitt rum och 
trubadura med gitarren, dansa 
och umgås med familj och 
vänner.

Min bästa sida:  
Jag dömmer inte människor 
utan jag ser det bästa i alla.

Min sämsta sida:  
Jag är väldigt otålig, jag vill att 
saker och ting ska hända direkt 
med det samma.

Varför Ale lucia?:  
Ale lucia ser jag som en 
möjlighet att få lära mig nya 
saker och att få nya erfarenheter 
och minnen som kommer vara 
med mig hela livet.

Favoritjulsång:  
Min favoritjulsång är helt klart 
"Julen är här"! Den påminner 
mig om luciadagarna på min 
förra skolan, vi brukade alltid 
åka runt till olika företag och 
scener för att lussa.

Beatrice Aili
17 år, Alafors

Studerar:  
Drottning Blankas 
Gymnasieskola, Modedesign.

Drömyrke:  
Vad som helst bara jag  
får arbeta kreativt.

Drömresa:  
Paris.

Vem får följa med?:  
Min Mamma.

Sångerfarenheter:  
Inte mycket alls förutom kör i 
starrkärr från att jag var 8 till att 
jag var 13.

Fritidsintressen:  
Måla, baka, kyrkan och umgås  
med vänner och familj.

Min bästa sida:  
Hittar alltid en lösning på 
problem jag stöter på och  
är alltid väldigt glad.

Min sämsta sida:  
Överanalyserar lätt saker.

Varför Ale Lucia?: 
Kom som en helt spontan grej.

Favoritjulsång:  
Välkommen Hem med E.M.D.

1 2 3 4 5

Boka Ale Lucia redan idag: 0708-94 14 51
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Flytta med Länsförsäkringar

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

Nödinge,  Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS BJÖRKLÖVSVÄGEN 23 BOAREA CA 156 M²/ 6 ROK
EP 69 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1501 M² ACCEPTERAT PRIS
2 950 000 KR VISAS SÖ 23/11 13.00-14.00 RING & BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Trevlig familjevilla från 2004 om 156 kvm som har ett
fantastiskt läge i norra Älvängen. Centralt men ändå ostört
och med skogen intill. Välkommen!

ADRESS KÄRRVÄGEN 86 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK
EP 76 KWH/M² ÅR TOMTAREA 199 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR
VISAS SÖ 23/11 15.00-16.00 RING & BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

RADHUS - NOL
Trevligt, välplanerat och genomgående renoverat radhus i
två plan. Omtyckt och barnvänligt område med närhet både
till skolor samt kommunikationer. Mycket hus för pengarna

NÖDINGE. Höstmörkret 
är här och för att synas 
på ett bra sätt i trafiken 
genomför Västtrafik och 
bussbolaget Nobina en 
riktad kampanj.

Syftet är att få fler 
kunder att använda 
reflex.

Kampanjen pågår un-
der ett par veckor och 
består av både annon-
sering och utdelning av 
reflexer på pendeltåg-
stationerna.

Lokaltidningen dök upp på 
Nödinges pendeltågsstation 
i morgonrusningen där No-
binas kundvärdar delade ut 
reflexer på löpande band. 

Tidigare under veckan hade 
de också varit på plats i Äl-
vängen och Nol.

– Nio av tio personer tar 
tacksamt emot en reflex.

Även förarna delade ut 
reflexer till kunder ombord 
på vissa avgångar, vilket var 
mycket uppskattat.

– Vi vill uppmärksamma 
våra kunder om hur viktigt 
det är att bära reflex i trafi-
ken under den mörka årsti-
den, så att man syns i trafi-
ken. Det är av omtanke om 
kunderna och även för att 
våra chaufförer ska se dem 
vid hållplatserna, säger An-
dreas Ehrenborg, trafikchef 
på Nobina i trafikområde 
Norra Göteborg.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Samhälls-
byggnadsnämnden har 
fattat ett beslut i frågan 
gällande trafiksituatio-
nen på Albovägen och 
Odalvägen.

Därmed kan en för-
ändring äntligen komma 
till stånd.
– Kommunen har gjort 
ett omtag och hittat en 
lösning som de flesta 
verkar tillfreds med, sä-
ger trafikingenjör Beata 
Åhall. 

När förslaget om att bredda 
vägen från Albotorget till 
panncentralen presenterades 
på ortsmötet i våras mötte 
det protester bland invånar-
na. Syftet med en breddning 
av Albovägen skulle vara att 
avlasta nuvarande tillfarts-
väg, Odalvägen, från all tung 
trafik. Motståndarna hävda-
de dock att trafiksituationen 
utmed Gunnarsgårdens för-
skola i så fall skulle bli allt 
annat än tillfredsställande. 
En åsikt som vann gehör hos 
beslutsfattarna.

– Vi har fört en diskussion 
med Gunnarsgårdens led-
ning och de har uttryckt sin 
förnöjsamhet med det nya 
förslag som klubbats ige-
nom, förklarar Beata Åhall.

Beslutet innebär att Al-
bovägen öppnas upp, men 
endast för transporter till 
panncentralen och till Gun-
narsgården. Trafiken kom-
mer att regleras med hjälp av 
en bom.

– Beslutet omfattar också 
fler parkeringar på vändplat-
sen vid Albovägen. Däremot 

kommer vi arrangera växtlig-
het i form av träd och buskar 
på området ovanför simhal-
len som på så sätt förhindrar 
parkering på den ytan. Det 
har varit ett problem under 
lång tid, säger Beata Åhall.

Bygglov har sökts för par-
keringen och en bom på Al-
bovägen kommer att vara på 
plats inom en snar framtid.

– Trafiksituationen i 

Skepplanda kommer avse-
värt att förbättras med vid-
tagna åtgärder. Det är bra att 
vi får bort den tunga trafiken 
bland husen på Odalvägen, 
avslutar Beata Åhall.

JONAS ANDERSSON

Nobinas kundvärdar delade ut reflexer i morgonrusningen på 
pendeltågsstationen i Nödinge.

– Västtrafik synliga på stationerna
Reflexer till resenärer

SKEPPLANDA. Förslaget 
om att bredda vägen 
från Albotorget till 
panncentralen skapade 
debatt på tisdagens 
ortsutvecklingsmöte i 
Skepplanda.

Det diskuterades liv-
ligt i ungefär en timme 
innan presidiet satte 
stopp.

– Med respekt för 
allas åsikter så kan vi 
bara konstatera att det 
råder delade mening-
ar i ärendet. Vi sätter 
punkt för debatten och 
tackar våra gäster. Har 
ni synpunkter, skriv 
ner dem och lämna till 
kommunen, förklarade 
Klas Nordh (FP).

Över 70 personer hade sökt 
sig till bygdegården för att 
ta del av vårens ortsutveck-
lingsmöte. Många hade 
kommit dit för att yttra sig 
över kommunens förslag att 
bredda vägen från Albotor-
get till panncentralen. 

– Nuvarande tillfartsväg, 
som är Odalsvägen, är inte 
lämplig. Det är en massa ut-
farter och vi vill inte ha tung 

trafi k inne i bostadsområdet, 
förklarar infrastrukturchef 
Pernilla Rokosa.

Tjänstemännen har fått i 
uppdrag att ta fram alterna-
tiva förslag som sedan ska 
klubbas av Samhällsbygg-
nadsnämnden.

– Det är politikerna som 
fattar beslut i frågan. Det är 
jättebra att ortsborna vädrar 
sina åsikter. Vi tar tacksamt 
emot alla synpunkter, säger 
Pernilla Rokosa.

Återkommande problem
Tanken är också att iord-
ningställa nuvarande grusy-
ta, där fritidsgården en gång 
var belägen, till parkerings-
plats.

– Som det är nu så parke-
rar folk lite hur som helst. 
Bötfällning hjälper inte, det 
är tyvärr ett återkommande 
problem, säger Pernilla Ro-
kosa.

Motståndarna till en bred-
dad väg från Albotorget till 
panncentralen åberopar att 
säkerheten för barn som ska 
till och från, och som vistas 
dagligen på Gunnarsgårdens 
förskola, inte kan garanteras 
med det förslag som presen-
terats.

– Att panncentralen ligger 
på vägs ände är ett problem. 
Tanken är att skapa hinder 
i form av bommar för att 

cyklister och mopeder inte 
skall ta sig för fort ut över 
vägbanan i konfl ikt med öv-
rig trafi k samt att det ska upp 
ett rejält farthinder, säger 
Pernilla Rokosa.

Välja spår
Kommunchef Björn Järbur 
fanns på plats för att delge 
mötesdeltagarna sina tankar 
om Ales framtid i allmänhet 
och Skepplanda i synnerhet.

– Vi kanske är den kom-
mun i Västsverige som har 
de bästa förutsättningarna 
med mycket byggbar mark 

till attraktiva priser som 
kan locka många nya alebor, 
konstaterade Järbur.

– Vi kommer att behöva 
bo tätare. Vi kan inte leva 
som vi har gjort i 30 år och 
bo tätare också. Vi står för en 
utveckling där vi måste välja 
spår. Det största krutet läg-
ger vi i våra två centralorter 
Nödinge och Älvängen.

Blir det något krut kvar 
till Skepplanda, undrade 
en i publiken?

– Ja, absolut! Vi lägger 
ingen våt fi lt över Skepp-
landa, men vi kan inte göra 

allt samtidigt, poängterade 
Björn Järbur.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) som fanns på 
åhörarplats tog tillfället att 
fl ika in:

– Skepplanda är faktiskt 
den ort som växer procen-
tuellt sett mest i kommunen. 
Det visar den senaste befolk-
ningsstatistiken. Det borde 
betyda något.

Björn Järbur fi ck också 
svara på en del frågor gäl-
lande skolan, men också om 
äldreomsorgen.

Thomas Berggren be-

rättade om det drogförebyg-
gande arbete som sker i Ale 
kommun och Lotti Klug 
redogjorde för grannsam-
verkan. Medverkade gjorde 
också bredbandssamordnare 
Per Persson under rubriken 
fi ber på landsbygden.

Vägfråga vållade debatt i Skepplanda

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ale kommuns infrastrukturchef Pernilla Rokosa och vägingenjör Christer Norberg presenterade 
förslaget om en väg från Albotorget till panncentralen för att få bort trafiken på Odalvägen.

Kommunchef Björn Järbur 
gästade ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda bygdegård.

– Livlig diskussion på ortsmötet

PASSA PÅ!

FAKSIMIL: VECKA 17, 2014

Trafikingenjör Beata Åhall. 

– Trafiksituationen förbättras

Vägfrågan i
Skepplanda avgjord

Installerat och klart är ett smidigt paketpris som innebär att både bytet och 
installationen av din nya produkt är inkluderat i priset. Tryggt och Comfortabelt!

Installerat och klart! 

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-12-14.
Exkl. installation 2.849:- (Ord. pris 5.730:-)

* Priset gäller produkt inkl. installation 
och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för 
Installerat & Klart på comfort.se.

INSTALLERAT & KLART

SPARA 2.881:-
Ord. pris 7.180:-

4.299:-
Inkl. installation*

WC Ifö Sign 6860
Med mjukstängande sits. 

Köp nu, betala efter påsk!
Ingen ränta, inga avgifter. Beloppet betalas i sin helhet i april och gäller för köp 
gjorda 1 nov - 31 dec 2014.

K-B RÖR  
Lunnavägen 6, Alafors
0303-74 20 20   www.kbror.se
Öppettider:  Måndag-Torsdag 09:00-18:00
 Fredag 09:00-16:00
 Lunchstängt 12:00-13:00
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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

Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

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

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

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

www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

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

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Vi arbetar med implantat 
och protetik från

HÅLANDA. Ingela 
Berntsson har öppen 
julbutik under novem-
ber och december.

Hos Trolledalens 
Hantverk är det nu fullt 
av tomtar, vättar, änglar 
och många andra ting 
som hör högtiden till.

– Jag älskar julen, 
förklarar Ingela när 
lokaltidningen kommer 
på besök.

Strax söder om Hålanda kyr-
ka har Ingela Berntsson sin 
alldeles egen tomteverkstad. 
Det är här som hon tillverkar 
sina numera välkända tomtar 
i olika storlekar.

– Planeringen börjar re-
dan sommartid. Det gäller 
att köpa upp ull och därför 
ta kontakt med fårklippare i 
god tid. Jag köper rå ull som 
jag tvättar, kardar och tovar. 
Ekologiskt fårskinn är det 
också. Allt görs från grun-
den, betonar Ingela vars jul-
butik är en nysatsning.

– Jag funderade på att 
hyra en lokal, men ändrade 
mig. Varför inte öppna upp 

verkstaden hemma i Hålan-
da? Det är ju ändå här som 
jag sitter och jobbar. På den 
vägen är det.

Det serveras kaffe och 
pepparkaka under tiden som 
besökarna botaniserar bland 
julpynt och andra vackra 
ting.

– Vantar och mössor är det 
också säsong för nu. Det är 
efterfrågade julklappar, för-
klarar Ingela som sannerli-
gen har fullt upp i dessa tider.

– Jag har redan varit med 
på två julmarknader, Bjärke-
hallen i Sollebrunn och Bro-
backa Café. Oerhört lyckade 
arrangemang! Nu till helgen 
beger jag mig till Kobergs 
julmarknad som är en kär 
tradition. 

Hinner du med dina 
egna julbestyr?

– Nej, det är knappt. Fast 
jag klagar inte. Det är i jule-
tid som jag har min försälj-
ning och det är fantastiskt 
roligt när kunderna uppskat-
tar sakerna jag gör. 

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. På lördag 
blir det författarfika i 
Nödinge.

Ramona Fransson 
gästar Ale bibliotek.

– Det är en ynnest att 
få komma ut och träffa 
sina läsare, säger Ramo-
na till lokaltidningen.

Deckarförfattaren och tillika 
förläggaren Ramona Fran-

son, född och uppväxt i Borås 
men numera hemmahörande 
i Göteborg, ser fram emot 
lördagens arrangemang.

– Absolut! Jag är väldigt 
glad och ärad över att få kom-
ma till Nödinge, att det finns 
människor som vill höra mig 
pladdra.

Ramona kommer att be-
rätta om sitt författar- och 
förläggarskap. Det var inte 
alls självklart att hon skul-

le hamna inom just denna 
bransch.

– Det är en speciell orsak 
som gjorde att jag blev för-
fattare. Vad det var tänker 
jag avslöja på lördag, säger 
Ramona.

Ramona Fransson har skri-
vit flera deckare som utspelar 
sig på Tjörn. Hennes senaste 
bok är ”Korsfäst på Klädes-
holmen”.

– I maj släpper jag min näs-

ta bok – ”Gift med djävulen”.
Vad är roligast med att 

vara författare?
– Det är just mötet med lä-

sarna. Jag är med på Bokmäs-
san i Göteborg varje år och 
det är fantastiskt kul.

Har du varit i Ale tidiga-
re?

– Det har jag, men det blir 
första gången som jag besöker 
Ale bibliotek. 

JONAS ANDERSSON

ALE. På söndag har du 
möjlighet att göra en in-
sats för Världens Barn – 
och samtidigt få motion 
på köpet.

Furustugan, Damme-
kärr och Jennylund hål-
ler öppet för promenad 
och fika.

– Det är frivillig start-
avgift, säger Inger Öhrn, 
samordnare för Värl-
dens Barn i Ale.

Ut och gå för Världens Barn. 
Det är namnet på den kam-
panj som äger rum nu på 
söndag.

– Idén fick jag när jag 
besökte arrangemanget Ale-
backen Challenge tidigare 
i höst. Folk tyckte det var 
suveränt att kunna göra en 
välgärning och få en natur-
upplevelse på samma gång, 
berättar Inger.

Ale 90 IK, OK Alehof 
och Bohus IF lånar ut sina 
respektive klubbstugor den 
aktuella dagen i Alafors, 
Nödinge och Bohus. Ideella 
krafter serverar fika till dem 
som önskar.

– Det erbjuds fika till en 
billig penning. Pengarna 
vi får in på serveringen går 

också oavkortat till Världens 
Barn, poängterar Inger.

Promenad är inget måste, 
men de som ändå vill ut och 
röra på sig bestämmer själva 
hur lång sträcka som ska till-
ryggaläggas.

– Det är jättefina vand-
ringsleder med alternativa 
sträckor. Av den anledningen 
har vi valt Furustugan, Dam-
mekärr och Jennylund.

Deltagarna kommer att 
prickas av för att arrangören 
ska få en uppfattning om hur 
många besökare som lockas 
av en novemberpromenad.

– Vid den här årstiden 
brukar vi krypa inomhus, 
men det skadar inte att kom-
ma ut och få andas lite frisk 
luft, avslutar Inger Öhrn.

JONAS ANDERSSON

Deckarförfattaren Ramona Fransson gästar Ale bibliotek på 
lördag.
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Författarfika i Nödinge

En promenad för Världens Barn

Inger Öhrn, samordnare för 
Världens Barn i Ale.

Julbutik i Hålanda

Ingela Berntsson hälsar välkommen till Trolledalens Hantverk i 
Hålanda som håller öppen julstuga under november och decem-
ber. 
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter

-
 

Tomt- och lägenhetsvisning:  
Kontakt:

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus

Exempel månadskostnad i Radhus Vänern

Längtar du också efter något nytt?

våren 2015!

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1

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

Kompletta 

Progressiva Glasögon

Kompletta 

Enkelslipade Glasögon

Från 

     1.990:-

Från 

     990:-
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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

Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

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

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

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

www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

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

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Vi arbetar med implantat 
och protetik från

HÅLANDA. Ingela 
Berntsson har öppen 
julbutik under novem-
ber och december.

Hos Trolledalens 
Hantverk är det nu fullt 
av tomtar, vättar, änglar 
och många andra ting 
som hör högtiden till.

– Jag älskar julen, 
förklarar Ingela när 
lokaltidningen kommer 
på besök.

Strax söder om Hålanda kyr-
ka har Ingela Berntsson sin 
alldeles egen tomteverkstad. 
Det är här som hon tillverkar 
sina numera välkända tomtar 
i olika storlekar.

– Planeringen börjar re-
dan sommartid. Det gäller 
att köpa upp ull och därför 
ta kontakt med fårklippare i 
god tid. Jag köper rå ull som 
jag tvättar, kardar och tovar. 
Ekologiskt fårskinn är det 
också. Allt görs från grun-
den, betonar Ingela vars jul-
butik är en nysatsning.

– Jag funderade på att 
hyra en lokal, men ändrade 
mig. Varför inte öppna upp 

verkstaden hemma i Hålan-
da? Det är ju ändå här som 
jag sitter och jobbar. På den 
vägen är det.

Det serveras kaffe och 
pepparkaka under tiden som 
besökarna botaniserar bland 
julpynt och andra vackra 
ting.

– Vantar och mössor är det 
också säsong för nu. Det är 
efterfrågade julklappar, för-
klarar Ingela som sannerli-
gen har fullt upp i dessa tider.

– Jag har redan varit med 
på två julmarknader, Bjärke-
hallen i Sollebrunn och Bro-
backa Café. Oerhört lyckade 
arrangemang! Nu till helgen 
beger jag mig till Kobergs 
julmarknad som är en kär 
tradition. 

Hinner du med dina 
egna julbestyr?

– Nej, det är knappt. Fast 
jag klagar inte. Det är i jule-
tid som jag har min försälj-
ning och det är fantastiskt 
roligt när kunderna uppskat-
tar sakerna jag gör. 

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. På lördag 
blir det författarfika i 
Nödinge.

Ramona Fransson 
gästar Ale bibliotek.

– Det är en ynnest att 
få komma ut och träffa 
sina läsare, säger Ramo-
na till lokaltidningen.

Deckarförfattaren och tillika 
förläggaren Ramona Fran-

son, född och uppväxt i Borås 
men numera hemmahörande 
i Göteborg, ser fram emot 
lördagens arrangemang.

– Absolut! Jag är väldigt 
glad och ärad över att få kom-
ma till Nödinge, att det finns 
människor som vill höra mig 
pladdra.

Ramona kommer att be-
rätta om sitt författar- och 
förläggarskap. Det var inte 
alls självklart att hon skul-

le hamna inom just denna 
bransch.

– Det är en speciell orsak 
som gjorde att jag blev för-
fattare. Vad det var tänker 
jag avslöja på lördag, säger 
Ramona.

Ramona Fransson har skri-
vit flera deckare som utspelar 
sig på Tjörn. Hennes senaste 
bok är ”Korsfäst på Klädes-
holmen”.

– I maj släpper jag min näs-

ta bok – ”Gift med djävulen”.
Vad är roligast med att 

vara författare?
– Det är just mötet med lä-

sarna. Jag är med på Bokmäs-
san i Göteborg varje år och 
det är fantastiskt kul.

Har du varit i Ale tidiga-
re?

– Det har jag, men det blir 
första gången som jag besöker 
Ale bibliotek. 

JONAS ANDERSSON

ALE. På söndag har du 
möjlighet att göra en in-
sats för Världens Barn – 
och samtidigt få motion 
på köpet.

Furustugan, Damme-
kärr och Jennylund hål-
ler öppet för promenad 
och fika.

– Det är frivillig start-
avgift, säger Inger Öhrn, 
samordnare för Värl-
dens Barn i Ale.

Ut och gå för Världens Barn. 
Det är namnet på den kam-
panj som äger rum nu på 
söndag.

– Idén fick jag när jag 
besökte arrangemanget Ale-
backen Challenge tidigare 
i höst. Folk tyckte det var 
suveränt att kunna göra en 
välgärning och få en natur-
upplevelse på samma gång, 
berättar Inger.

Ale 90 IK, OK Alehof 
och Bohus IF lånar ut sina 
respektive klubbstugor den 
aktuella dagen i Alafors, 
Nödinge och Bohus. Ideella 
krafter serverar fika till dem 
som önskar.

– Det erbjuds fika till en 
billig penning. Pengarna 
vi får in på serveringen går 

också oavkortat till Världens 
Barn, poängterar Inger.

Promenad är inget måste, 
men de som ändå vill ut och 
röra på sig bestämmer själva 
hur lång sträcka som ska till-
ryggaläggas.

– Det är jättefina vand-
ringsleder med alternativa 
sträckor. Av den anledningen 
har vi valt Furustugan, Dam-
mekärr och Jennylund.

Deltagarna kommer att 
prickas av för att arrangören 
ska få en uppfattning om hur 
många besökare som lockas 
av en novemberpromenad.

– Vid den här årstiden 
brukar vi krypa inomhus, 
men det skadar inte att kom-
ma ut och få andas lite frisk 
luft, avslutar Inger Öhrn.

JONAS ANDERSSON

Deckarförfattaren Ramona Fransson gästar Ale bibliotek på 
lördag.
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En promenad för Världens Barn

Inger Öhrn, samordnare för 
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Julbutik i Hålanda

Ingela Berntsson hälsar välkommen till Trolledalens Hantverk i 
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter

-
 

Tomt- och lägenhetsvisning:  
Kontakt:

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus

Exempel månadskostnad i Radhus Vänern

Längtar du också efter något nytt?

våren 2015!

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1

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

Kompletta 

Progressiva Glasögon

Kompletta 

Enkelslipade Glasögon

Från 

     1.990:-

Från 

     990:-
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 11 november
Plånboksstöld
En kvinna med två barn 
dyker upp hos en villaägare i 
Hålanda. Efter besöket upp-
täcker mannen att han blivit 
bestulen på sin plånbok som 
låg placerad på köksbordet.
Villainbrott i Grönnäs. 
Okända gärningsmän slår 
sönder rutan till altandörren. 
Datorer, kameror och en 
mobiltelefon tillgrips.

Torsdag 13 november
Villainbrott
Inbrott i Skönningared. En 
iPad och en laptop tillgrips.

Fredag 14 november
Inbrott i Nol
Inbrott på Elon i Nol. Larmet 
går klockan 04.32. Entré-
dörren bryts upp. En damm-
sugare och rakapparater 
tillgrips.

Lördag 15 november
Drograttfylleri
En man, född 1987 och 
hemmahörande i Göteborg, 
är misstänkt för drogratt-
fylleri, grov olovlig körning 
samt narkotikabrott. Mannen 
grips av polis i Surte klockan 
21.40.
Tre bostadsinbrott rapporte-
ras från Bohus.

Söndag 16 november
Personrån
Personrån i Bohus. Målsä-
gande, som är 14 år och 
hemmahörande på orten, 
tvingas lämna ifrån sig sin 
jacka och mobiltelefon till 
två okända gärningsmän.

Länsförsäkringar rapporte-
rar om flera inbrott i norra 

Ale natten till måndag. Ale-
kurirens redaktion var en av 

platserna som fick oväntat 
besök. Gärningsmännen 
slog till klockan 03.00. Lar-
met gick till både närboende 
personal och larmcentral. 
Väktare mötte personal på 
utsidan en kvart efter att lar-
met hade gått. Polis anlände 
kl 03.41 och först då genom-
söktes lokalerna.

– Allt har gått väldigt fort 
och tjuvarna var ute ur loka-
lerna innan någon kom till 

platsen. Fyra tyngre produk-
tionsmaskiner är borta, vilket 
är ett hårt slag mot verksam-
heten. Om åtta timmar ska 
nästa tidning ligga klar för 
tryck, säger en bedrövad vd, 
Kent Hylander.

Lokalerna är kameraö-
vervakade vilket förhopp-
ningsvis kan leda den följan-
de polisutredningen på rätt 
spår. Datorerna är dessutom 
utrustade med en teknik som 

gör det möjligt att spåra dem.
– Nu får vi se vem som är 

smartast, skurken eller tekni-
ken. Ett bättre utvecklat larm 
och fler kameror installeras 
omgående, dessutom ökar vi 
ronderingen, säger Per-An-
ders Klöversjö.

Tidningsproduktionen låg 
under några timmar nere un-
der förmiddagen, men någon 
fara för utgivningen ska det 
inte vara.                       RED.

NÖDINGE. Året går 
mot mörkare tider och 
i samband med detta 
ökar antalet inbrott i 
våra hem.

I Polisenhet Nordost 
är Ale ett särskilt utsatt 
område.

Lördagen den 29 no-
vember kommer därför 
polisen till Ale Torg för 
att informera om hur 
man tryggar sitt hem.

Statistiken visar att flest bo-
stadsinbrott i Nordost sker i 
Partille, Sävedalen och Ale. 
Nu vill polisen informera om 
hur de vanligaste bostadsin-
brotten går till, vad du kan 
tänka på att för att förebygga 
dem och hur du går tillväga 
om du skulle drabbas.

– Trygga ditt hem är en 
informationskampanj som vi 

inleder med ett besök på Ale 
Torg lördagen den 29 no-
vember. Vi berättar hur man 
bäst skyddar sig mot inbrott. 
Vi ger också upplysning om 
hur man går tillväga om man 
blivit utsatt för ett brott. 
Grannsamverkan finns också 
på agendan där kommunen 
har en egen kontaktperson 
i Lotti Klug, förklarar Da-
niel Hjerpe operativ sam-
ordnare Polisenhet Nordost.

– Detta är ett sätt att för-
söka väcka medborgarna. 
Grundbulten för vårt besök 
denna lördag är nå ut med 
budskapet om hur man ska-
par ett tryggare hem, men 
självklart besvarar vi även an-
dra frågor som inte rör bo-
stadsinbrott, säger Hjerpe.

På söndagen flyttar infor-
mationskampanjen vid till 
Allum köpcenter i Partille.

JONAS ANDERSSON

– Polisen kommer till Ale Torg

Trygga ditt hem

Mörkare tider innebär att bostadsinbrotten ökar. Lördag 29 november kommer polisen till Ale 
Torg för att informera om hur man tryggar sitt hem. 

Inbrott på lokaltidningen
ÄLVÄNGEN. Alekurirens redaktion i centrala Äl-
vängen utsattes för inbrott natten till måndag.

Fyra större produktionsdatorer blev bytet som 
av allt att döma gick mycket fort.

– Datorerna är specialutrustade, vilket kan bli en 
obehaglig överraskning för tjuven. Vi granskar just 
nu filmen från inbrottet och har goda förhoppning-
ar om att tillföra utredningen bra bevismaterial, 
säger chefredaktör Per-Anders Klöversjö.
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Älvängen, Älvornas väg 
Nu har du chansen att bo naturskönt med bra pendlingsavstånd 
in till centrala Göteborg. För samma peng som du bor i en tvåa 
i stan kan du nu bo i en ny och bekymmersfri villa på Älvornas väg, 
med rum för hela familjen! Service och barnomsorg ligger bara en 
promenad bort. Hör av dig till oss så berättar vi mer om låga boende-
kostnader, lugna kvarter och vackra trädgårdar i soligt läge! 

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

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

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

skanska.se/alvornasvag

Välkommen hem 23 minuter från stan!

bo natur nära

Äganderätt
Pris från 6 852 kr/mån

Vad fick dig att bli foto-
graf?
– Jag har alltid gillat bilder, 
som barn satt jag hemma och 
bläddrade i mammas och pap-
pas album om och om igen. 
När jag var 20 så köpte jag min 
första kamera. Jag utbildade 
mig emellertid till frisör, men 
valde senare att skola om mig. 

Vad utmärker en bra foto-
graf?
– Det gäller att vara lyhörd och 
kunna ta olika människor som 
du träffar. Det handlar om att 
få kunderna att känna sig be-

kväma. Att bli fotograferad är 
jobbigt för vissa.

Hur är en fotogenic per-
son?
– En svår fråga. Jag skulle inte 
vilja påstå att någon är fotoge-
nic och en annan inte. Mycket 
handlar om självkänsla och om 
kroppsspråk hos den individ 
som du fotograferar.

Vilken är din drömbild?
– Det vore att fota ett brudpar 
på en takterrass i New York.

När du inte fotograferar 

vad gör du då?
– Jag gillar att gå på bio eller 
konsert, men det är i mån av 
tid.

Hur ser ditt julkort ut i år?
– De två sista åren har det inte 
blivit några julkort, tidigare 
var jag väldigt ambitiös. Jag 
har som mest att göra i studion 
just nu, så att jag kan tillfreds-
ställa alla andra med motiv till 
deras julkort.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Lugn och ro.

Vad ska du prata om på 
fredagens bäbismys på Ale 
bibliotek?
– Jag ska ge tips på vinklar och 
perspektiv, att man använder 
sin kamera/blixt på rätt sätt 
som kan göra bilden bättre. Jag 
kommer att visa en del bilder 
och svara på besökarnas frågor.

JONAS ANDERSSON

Ett fotografiskt öga
Hon är frisören som sadlade om och blev fotograf.

Surtebon Nina Bohman driver numera en egen studio i Majorna.
På fredag föreläser hon på Bäbismys i Nödinge.

NINA BOHMAN

Ålder: 42.
Bor: Surte.
Yrke: Fotograf. Driver Studion 
Fotograf Nina Bohman i 
Majorna.
Stjärntecken: Oxe.
Favoritmusik: Allätare, men 

just nu lyssnar jag på Håkan 
Hellström och Vance Joy.
Kan jag inte vara utan på jul-
bordet: Julmust och julgodis.
Ser helst på tv: Kobra.
Motto i livet: Må bra och ha 
roligt.

VECKANS PROFIL
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NINA BOHMAN

Ålder: 42.
Bor: Surte.
Yrke: Fotograf. Driver Studion 
Fotograf Nina Bohman i 
Majorna.
Stjärntecken: Oxe.
Favoritmusik: Allätare, men 

just nu lyssnar jag på Håkan 
Hellström och Vance Joy.
Kan jag inte vara utan på jul-
bordet: Julmust och julgodis.
Ser helst på tv: Kobra.
Motto i livet: Må bra och ha 
roligt.

VECKANS PROFIL



ALAFORS. Michel Bern-
dtsson-Gonzales spela-
de för Ahlafors IF i fem 
säsonger.

Nu är han tillbaka som 
huvudtränare.

– Jäkligt skoj, det 
känns väldigt stimu-
lerande och AIF är en 
fantastisk förening med 
en härlig anläggning och 
ett stort engagemang 
runt laget, säger han.

Som lokaltidningen tidiga-
re berättat bröt Ahlafors IF 
kontraktet med tränarduon 
Daniel Eriksson och Erik 
Henriksson efter säsongen. 
Siktet var inställt på att locka 
tillbaka tidigare mittfältaren, 

Michel Berndtsson-Gon-
zales, som efter tre säsong-
er som tränare för Lunden 
ÖBK återigen var tillgänglig.

– Han är omtyckt bland 
killlarna, känner redan de 
flesta av dem efter sina år i 
klubben. Michel brinner för 
tränarrollen och vi är över-
tygade om att den energin 
kommer att sprida sig i trup-
pen, säger Tommy Axels-
son, som företräder AIF:s 
fotbollssektion.

I ledarstaben kommer 
också fysioterapeut, Mika-
el Nordling, och Jonathan 
Lindström att ingå. Ste-
fan Johansson fortsätter 
som målvaktstränare och 
Lennart Johansson sköter 
materialet.

I spelartruppen är det 
lugnt. Johan Elving som 
missade hela säsongen är 
i full träning och Edwin 
Pearson väntar på opera-
tion, men ska om allt går väl 
vara tillbaka till serien star-
tar.

Letar målvakt
– Egentligen är det bara An-

dreas Skånberg som har 
flaggat för att han inte kom-
mer att kunna satsa lika hårt 
som tidigare och därför letar 
vi målvakt, säger Axelsson 
och tillägger:

– Jag måste säga att det ser 
riktigt bra ut. Topp-tre är en 
rimlig målsättning.

Michel Berndtsson-Gon-
zales presenterades för spe-

larna på tisdagskvällen och 
möttes av idel glada tillrop. 
Det är tveklöst ett populärt 
ansikte som gör comeback 
på Sjövallen.

– Det var speciellt att se 
25 man sitta och vänta. Så 
många har jag inte haft nå-
gon gång under åren i Lun-
den. Killarna är nyfikna på 
spelsystem och självklart har 
jag mina egna idéer kring 
det, men framför allt vill jag 
veta vad de tycker själva. Alla 
vill spela som Bayern Mün-
chen, men få klarar av det. 
Vi måste hitta ett system som 
passar oss och utnyttjar våra 
kvaliteter på bästa sätt. Att 
prata målsättning är också 
för tidigt. Vi får återkom-
ma till det när serien drar 
igång, säger Michel Berndts-
son-Gonzales på onsdags-
kvällen.

Ingen betänketid
Han behövde ingen längre 
betänketid när frågan om att 
ta över tränarsysslan kom.

– Det är en så go stämning 
i klubben, både på och utan-
för planen. Det vägde tungt 
när jag bestämde mig, säger 
Michel.

Senast Michel var i 

Ahlafors kombinerade han 
spelandet med att vara 
assisterande tränare till 
Lars-Gunnar Hermans-
son, något som fick in ho-
nom på tränarspåret.

– Det var väl egentligen 
därifrån intresset kom. Sen 
var det nog bra att samla lite 
erfarenhet från annat håll 
innan jag kom tillbaka, säger 
Michel.

Ahlafors slutade på en 
sjätteplats efter årets säsong,  
men rent sportsligt har klub-
ben inte bråttom med att gå 
upp.

Långsiktigt
– Vi tänker långsiktigt 

nu, naturligtvis vill man vara 
uppe och slåss i toppen men 
vi får se hur det blir. Någon 
gång ska vi tillbaka till tvåan, 
säger Michel som hoppas 

tillföra en hel del rutin till 
truppen men han känner 
även att han har mycket an-
nat att bidra med.

– Jag har ett stort engage-
mang och en vinnarmentali-
tet i mig. Sen underlättar det 
att jag har spelat för klubben 
och känner till den väl. Så 
det blir väl lite enklare att 
komma igång, säger Michel 
Berndtsson-Gonzales och 
det blir ingen smekmånad 
med den nya tränaren.

– Nej, min känsla är att 
laget behöver vara bättre 
förberett rent fysiskt än i 
år. Jag tycker inte de orkade 
fullfölja säsongen och tappa-
de mycket under hösten. Det 
ska vi inte göra nästa år.

VIKTOR KARLSSON
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

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!

Michel tar 
över AIF

Michel Berndtsson-Gonzales är tillbaka i Ahlafors IF, nu som huvudtränare. De senaste tre åren har han tillbringat som ansvarig för 
Lunden ÖBK. Det blev en resa från division fyra till tre och laget slutade faktiskt redan första året fyra i serien, två placeringar och 
tre poäng  bättre än AIF. Michels mål är att göra AIF starkare och bättre förberedda inför nästa års seriespel.

MICHEL BERNDTSSON-GONZALES

Ålder: 32
Bor: Lägenhet i Lunden
Familj: Sambo
Yrke: Säljare på Ahlsell
Favoritlag: Arsenal
Favoritspelare: Anders 
Limpar
Bästa spelare jag mött: Mi-

chael Ballack.
Tidigare klubbar som spelare: 
Älvängens IK, Lundby, BK 
Häcken, FC Trollhättan, 
Ytterby IS, Ljungskile SK, 
Grebbestads IF, Assyriska BK, 
Ahlafors IF.

– Tillbaka i gulsvart
efter tre år i Lunden

Alla vill spela 
som Bayern 
München, men 
få klarar av det. 

Vi måste hitta ett sys-
tem som passar oss och 
utnyttjar våra kvaliteter 
på bästa sätt.
MICHEL BERNDTSSON 
-GONZALES
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NÖDINGE. Fem av fem 
möjliga.

Ale HF dominerar i 
division fyra och bjöd 
på propagandahandboll 
i toppmatchen mot HK 
Kelt.

– Idag är vi bättre 
på alla positioner, mös 
tränare Janne Franzén 
efter matchen.

HK Kelt var precis som Ale 
HF obesegrade inför topp-
mötet i Ale Kulturrum i Nö-
dinge. Det behövdes således 
ingen extra tändvätska före 
avkast. Matchen startade i 
ett rasande tempo, vilket de-
finitivt passade hemmalaget 
bäst. Dessutom hade mål-
vakten Hampus Eskilsson 
bestämt sig för att göra sig 
till ett monster för gästernas 
skyttar. Han mer eller min-
dre käkade upp dem och när 
25 miuter var spelade visade 
tavlan 17-9.

– Jag tror vi har seriens två 
bästa målvakter och när kil-
larna springer som de gjor-
de idag är det inget lag som 
kan stoppa oss i fyran, menar 

Janne Franzén bestämt.
När en dryg kvart åter-

stod fick hemmapubliken se 
David Nielsen ta över mål-
vaktsposten och var snudd 
på lika omutlig i målet. I 
försvarsspelet utmärkte sig 
Urban Tallheden som var 
ensam om att spela alla 60 
minuter.

Framåt finns det många 
alternativa uppställningar 
och Ale kunde gå runt på 
samtliga spelare – alla gjorde 
dessutom mål.

Fin bredd
– Väldigt kul. Det visar på 
vilken fin bredd vi har och 
att konkurrensen är stor. Det 
gäller att ligga i om man vill 
vara med, menar Franzén.

Kantlöparen Joakim 
Samuelsson stack ut med 
hela elva fullträffar, men 
han överglänstes av Simon 
Liljeblad som helt på egen 
hand rev djupa sår i gäster-
nas försvar. 

Det bjöds också på ett 
antal delikatesser – en japan 
från långt håll signerad Jo-
nathan Franzén och Joakim 
Samuelsson var läcker att se.

På högerkanten sprang en 
outtröttlig Per Johannes-
son som trots sina 41 år till-

hörde planens piggaste.
– Det var riktigt roligt att 

spela idag. Tempot var rejält 
uppskruvat, sa den vänster-
hänte veteranen.

Gästerna försökte få stopp 
på Ales offensiv genom att 
spela ett utgrupperat för-
svarsspel i andra halvlek, 
men det var inte rätt medi-
cin. 

På lördag ställs Ale HF 
mot 415 Östra Göteborg 
och sin forne lagkamrat Ma-
thias Johansson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NORRKÖPING. Surte BK 
är ett vinnande lag igen.

Efter premiärförlus-
ten mot seriefavoriten 
Gripen bärgades samt-
liga poäng borta mot 
Finspång.

Nyförvärvet Mattias 
Timan har fått en fin 
start på säsongen med 
fyra mål.

325 personer bevittnade 
bandypremiären mellan Sur-
te och Gripen på onsdags-
kvällen. Redan i den första 
minuten fick de se Magnus 
Karlsson hota gästernas mål 
vid två tillfällen. Under de 
inledande tio minuterna var 
det Surte som angav tonen 
och när Martin Östling 
soloåkte tvingades Gripen-
försvaret ta till övervåld för 
att sätta stopp. Det gav ett 
frislag som Mattias Timan 
förvaltade på bästa sätt. 1-0 
och energi i hemmalaget.

– Vi fick en bra start, men 
orkade inte fortsätta spela 
som vi hade kommit över-
ens om. Dessutom mötte vi 
en motståndare som kun-
de växla upp och som hade 
spetskompetens på samtliga 
positioner. De satte två av 
sina fem första hörnor och 
då blir det extra tungt, analy-

serade Surtetränaren John-
ny Samuelsson.

Gripen kvitterade efter 13 
minuter och sedan rullade 
det på. Ledningen skrevs till 
1-4 i paus och tre av Troll-
hättelagets mål kom på hör-
na. Surte hade inte en enda 
hörna – på hela matchen.

Noll hörnor
– Det tror jag aldrig att jag 
har upplevt som spelare, sa 
Jens Samuelsson när han 
pustade ut efter 90 premiär-
minuter.

I andra halvlek var de 
svartskrudade gästerna 
otäckt starka. Hemmalagets 
offensiv trubbades av och 
anfallen blev helt utan spets. 
Bolltempot var lågt och släp-
pen till en spelare i fart obe-
fintliga.

– Vi skulle flippa och lyf-

ta, men pressades tillbaka 
för långt i banan. När vi väl 
skulle slå en pass blev det 
ofta i fel läge. Vi har mycket 
att prata om, men att förlo-
ra mot Gripen är ingen ka-
tastrof. De visar idag att de 
kommer att vara med och 
slåss om seriesegern, om den 
saken råder inga tvivel, av-
slutade Johnny Samuelsson.

På lördagen reste Surte 
till Norrköping för att möta 
Finspång på den enda spel-
bara isen som fanns i närom-
rådet.

Det bättre laget
– Det var nätt och jämnt att 
det gick att spela matchen. 
Isen höll i tio minuter, sen 
blev det till att lyfta. Som 
tur var tog vi vara på tillfället 
och gjorde 2-0 direkt i mat-
chinledningen. Så länge det 

gick att spela bandy var vi det 
klart bättre laget, menade 
Samuelsson.

Efter paus bytte Surte tak-
tik och istället för att försöka 
ta sig fram centralt gick at-
tackerna ut på att ta sig runt 
på kanterna.

Stängde matchen
– Det gick bättre och vi gjor-
de 3-1 genom Robin Wang 
på hörna. Där stängde vi 
matchen.

Olyckligt för Surte var 
att Aldin Cirkic bröt nyck-
elbenet efter en kollission i 
straffområdet.

– Aldin blir borta en läng-

re tid, men vi är glada över 
att han kunde åka med oss 
hem igen. 

Desto roligare tyckte 
Johnny Samuelsson det var 
att även Surte hade support-
rar på plats.

– Det är underbart att vi-
har så trogna fans och att de 
följer oss i vått som torrt.

På lördag kommer Skirö/
Nävelsjö på besök i Ale Are-
na.

– Det är ett gäng skolade 
bandyspelare som i regel har 
ett förflutet i Vetlanda. Vi får 
se upp!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BANDY

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Floda IBK 4-1
Mål SIS: Sofie Karlsson 2, Katja Kontio, 
Therese Lamberg. Matchens kurrar: 
Malin Bernhardsson 3, Sofie Karlsson 2, 
Therese Lamberg 1.

Partille IBS 6  42 17
Surte IS IBK 7  34 17
Lindome IBK 7    0 14
Floda IBK 6  11  12
Lindås IBK 6  13 11
Pixbo Wallenstam 7   -3 10
FBC Lerum 6        4  9
Burås IK 6 -10  6
Kärra IBK 5     -19  6
Guldhedens IK 6 -18  3
IBK Walkesborg 6 -40  3
IBK Göteborg 6 -14  1

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Partille IBS 6-2 
(2-1, 3-0, 1-1)
Mål SIS: Almir Mehmedagic 2, Daniel 
Antonsson, Pontus Jonsson, Niklas Pet-
tersson, Toni Hilkamo. Matchens kurrar: 
Linus Warnholtz 3, Oliver Engström 2, 
Almir Mehmedagic 1.

Ale IBF – IBK Walkesborg 6-5 
(3-1, 1-2, 2-2)
Mål Ale: Alexander Sörensen 3, Mattias 
Hansson, Rasmus Nordgren, Fredrik 
Herlogsson. Matchens kurrar: Alexander 
Sörensen 3, Fredrik Herlogsson 2, 
Rasmus Nordgren 1.

Älvstranden 7 35 19
Ale IBF 7   5 16
Burås IK 6 31 15
Herestads AIF 7 12 13
IBK Walkesborg 7   9 12
Myggenäs IBK 7   4 11
Surte IS IBK 7      -2 11
FBC Lerum 7  -7 11
Pixbo Wallenstam 7      -2  6
Partille IBS 7 -26  4
IBF Göteborg 6 -20  0
Västra Frölunda 7 -39  0

Div 2 västsvenska damer
Nödinge SK – Alingsås HK 10-24 
(5-14)
Mål NSK: Elina Mathiasson 4, Johanna 
Kristensson 3, Michaela Sjöstrand, 
Jessica Petersson och Lisa Mattiasson 
1 vardera. Matchens kurrar: Jessica 
Wahlgren 2, Elina Mathiasson 1.

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – Kelt 38-23 (17-11)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 11, Simon 
Liljeblad 7, Niclas Eriksson 4, Jonathan 
Franzén 3, Per Johannesson 3, Mattias 
Wahlqvist 3, Nicolas Myrén 3, Fredrik 
Johansson 2, Michael Strigelius och 
Urban Tallheden 1 vardera. Matchens 
kurrar: Hampus Eskilsson 2, Simon 
Liljeblad 1.

Allsvenskan södra
Surte BK – Gripen Trollhättan 3-8
Mål SBK: Mattias Timan 2, Magnus 
Karlsson. Matchens kurrar: Johan 
Janebrink 3, Mattias Timan 2, Martin 
Östling 1.

Finspång – Surte BK 1-4 (1-2)
Mål SBK: Mattias Timan 2, Magnus 
Karlsson, Robin Wang. Matchens kurrar:

Gripen Trollhättan 2  14 4
IFK Motala 2  3 3
Nässjö IF 2  3 3
Lidköping 1  4 2
Blåsut 2  2 2
Tranås BOIS 1  2 2
Surte BK 2     -2 2
Finspångs AIK 2 -2 2
Jönköping Bandy 1     -3 0
BolticGöta 2 -6 0
Skirö-Nävelsjö 2 -6 0
Otterbäckens BK 1 -9 0

HU14   Lindome Basket -  
Ale Basket F01                            49-37
HU13   Lerum Basket -  
Ale Basket                                    74.16

Hemma bra – borta bäst
– Surte BK hämtade sig snabbt

Magnus Karlsson hyfsade till slutresultatet till 3-8 i slutminu-
terna.

Jubel efter årets första seriemål, 1-0 till Surte, genom Mattias 
Timan, som också gjorde två mål i segermatchen över Finspång.
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Ale HF flyger 
fram i fyran

Simon Liljeblad får nu sitt absoluta genombrott i seniorhandbollen. Han var en av många som im-
ponerade i toppmatchen mot Kelt och svarade för sju snygga fullträffar.

Hampus Eskilsson var omutlig i Ales mål under den första halv-
leken och käkade mer eller mindre upp Kelts skyttar.

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – HK Kelt 38-23 (17-11)
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Allsvenskan södra
Surte BK – Gripen Trollhättan 3-8
Finspång – Surte BK 1-4

BANDY
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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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN 

Vill Du också vara med – kom upp till Vimmervi

Mer information hittar du på våra lags hemsidor
www.laget.se/nskfotboll

-------------------------------------------------------
Måndag

17:30 P05-19:00 P02 -20:30 A/B lag
Tisdag

17:30 P03-20:30 Oldboys
Onsdag

17:30 P04-19:00 P01-20:30 A/B lag
Torsdag

17:30 F03/04-19:00 F99/00 -20:30 Oldboys
Lördag

10:30 P06
Söndag

09:00 F07/08-10:30 P07-12:00 P08-15:00 F05/06

NÖDINGE– SÅ KLART
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NÖDINGE– SÅ KLART

BOHUS. I nyckelspela-
ren och lagkaptenen 
Carolina Björkners 
frånvaro växte Surte IS 
IBK:s damer.

Hemmalaget malde på 
och Floda orkade inte 
stå emot.

– Jag har sällan varit 
så nöjd som efter den 
här matchen. Vi gjorde 
nästan allt rätt, be-
römde tränaren Tommi 
Pasanen. 

Surte har inlett säsongen i 
division två oerhört stabilt. 
I lördags tog laget sin femte 
seger och skuggar nu serie-
ledande Partille. Skytteli-
galedaren, Surtes lagkapten 
Carolina Björkner, kommer 
sannolikt inte att kunna spela 
mer före jul. En krånglande 
rygg sätter stopp, men lag-
kamraterna tog beskedet på 

bästa sätt.
– Ja, du såg själv hur flera 

av våra spelare växte och tog 
för sig. Nu kan de inte lita 
på Carro, utan måste själva 
leverera och ta ansvar. Det 
är alla tränares dröm att se 
det som skedde idag, menar 
Tommi Pasanen.

Sofie Karlsson fick ta 
över lagkaptensbindeln och 
spelade med stor energi hela 
matchen. Efter ett tidigt 
ledningsmål för Floda kvit-
terade Katja Kontio innan 
nämnde Karlsson efter tre 
försök tryckte in lednings-
målet.

– Efter det var jag aldrig 
orolig. Tjejerna var gedigna 
idag, menar Pasanen.

Andra perioden hann 
knappt börja innan Therese 
Lamberg på egen hand satte 
3-1.

Tidigt på slutperioden 
smäller Sofie Karlsson in 
4-1 efter en fin passning av 
”nyformade” backen Malin 
Bernhardsson som gjorde 

allting rätt denna dag.
Till helgen väntar Lindo-

me borta. En ny nyckelmat-
ch eftersom det bara skiljer 
tre poäng mellan lagen.

– Jag har en bra känsla i 
kroppen just nu. Vi kan snart 
börja jobba med de små de-
taljerna i spelet eftersom det 
mesta redan flyter på så bra, 

säger Tommi Pasanen av-
slutningsvis.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

B I L D A D  1 9 2 8

VÄLKOMMEN TILL 37:E 
UPPLAGAN AV NOLCUPEN

21 - 23 NOVEMBER

Mer information på www.nolcupen.se

20142014

Fredag P15
Lördag P11, F12, F15
Söndag P10, P12, P14

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

LÖRDAG 22 NOVEMBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
VÄSTRA FRÖLUNDA

HERRAR DIV 3

Parkera på grusplan vid hallen

Stabilt Surte segrade
NÖDINGE. Underläge 
4-5 i mitten av slutpe-
rioden.

Seger 6-5 efter slut-
signalen.

Ale IBF har en för-
måga att avgöra sent.

Precis som i förra veckan 
när Ales herrar avgjor-
de med en knapp minut 
kvar att spela borta mot 
Myggenäs blev det också 
dramatiskt hemma mot 
Walkesborg. Alexander 
Sörensen sköt segermålet 
med 26 sekunder kvar att 
spela.

Ale hade 3-1 efter första 
perioden och såg ut att ha 
ett bra grepp om händel-
serna, men Walkesborg 
kom tillbaka. I mitten på 
andra perioden var det 
kvitterat. Fredrik Her-
logsson återgav hemma-
laget ledningen inför den 
tredje perioden.

Den hann dock knappt 
börja förrän Andreas 
Dahl sköt in kvitteringen 
och nio minuter senare 
tog Walkesborg ledning-
en för första gången. Den 
blev emellertid kortvarig, 
eftersom kvällens tremåls-
skytt, Alexander Sörensen, 
ville annat. 5-5 med åtta 
minuter kvar.

Matchen såg ut att gå 
mot sudden, när veteranen 
Jonas Antonsson, 41, hit-
tade Alexander Sörensen 
som kunde pricka in 6-5 
när tavlan visade 19.34.

Ale IBF behåller andra-
platsen i serien, tre poäng 
bakom Älvstranden och 
möter närmast jagande 
tabelltrean Burås borta på 
söndag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale IBF vände 
i slutminuten

Malin Bernhardsson var en av Surtes allra bästa spelare när Floda läxades upp i Bohushallen. 
Gästerna tog förvisso ledningen, men sen var det Surte för hela slanten. 

– Tvingas spela utan sin 
skyttedrottning fram till jul

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Floda IBK 4-1

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Ale IBF – IBK Walkesborg 6-5

INNEBANDY

Tredje raka för 
Surtes herrar

Glädje. Pontus Jonsson sätter 5-1 och gratuleras av Almir Meh-
medagic.

BOHUS. Surtes herrar 
har varvat upp och 
hittat god division tre 
form.

I lördags kom tredje 
raka segern.

– Nu har nerverna 
släppt och självförtro-
endet har återvänt. Vi 
blir farliga, säger Surtes 
playmaker, Almir Meh-
medagic.

Surte IS IBK:s herrar är ny-
komlingar i division tre och 
efter en tuff inledning på 
säsongen, där marginalerna 
inte var på rätt sida, har vin-
darna vänt. Efter segern mot 
serieledande Burås har laget 
gått från klarhet till klarhet. 
I veckan förstärktes laget 
också med Robin Löfström 
som har rutin från spel i 
division ett.

– Han lyfter laget bara ge-
nom sin närvaro. Det är en 
klasspelare. Vi har en perfekt 
balans med samspelta backar 
och två riktigt vassa kedjor. 
Poängskörden fördelas på 
många klubbor. Det är rik-
tigt kul just nu, säger Almir 
Mehmedagic som själv sva-
rade för två fullträffar.

– Det första var en fräck-
is. Jag tänkte spela in bollen 
framför mål, men såg luck-
an och fick in den via mål-
vakten. Det andra målet är 
Linus Warnholtz. Efter en 
sådan passning kunde jag 
omöjligt missa. Han är i sitt 
livs form, menar Almir.

Surte avgjorde matchen 
mot Partille i mittperioden 
då laget gick från 2-1 till 5-1.

– Vad säger man? Jag är så 
sjukt nöjd och stolt över vad 
killarna gör där ute, säger  en 
rörd tränare i Tobbe Eng-
ström.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Partille IBS 6-2

INNEBANDY
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 Robin Löfström gjorde sin första match för Surte IS IBK  
 sedan utflykten till Marstrand och Stenungsund. 



Lisa Mattiasson tillhörde allra yngsta i dammatchen mellan Nödinge SK och Alingås HK som gäs-
terna vann med klara 24-10. 

Tunt när NSK föll tungt 
NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer har en 
del att prata om efter 
söndagens storförlust.

0-7 efter lika många 
minuter var ingen fram-
gångsrik taktik.

– Att gå in till match 
med en så dålig inställ-
ning är en stor skam, sa 
tränare Mikael Wahl-
gren.

Han hade all anledning att 
vara besviken. Nödinges blå-
skrudade damer gick inte att 
känna igen. Gästernas för-

måga ska inte underskattas, 
men fem av deras sju första 
mål var helt identiska. Enkla 
inspel till linjen förbi sovan-
de försvarare.

– Vi var inte med, varken i 
fötter eller huvud. Handboll 
handlar om att vilja och in-
ställningen är helt avgöran-
de. Så här får det inte se ut, 
suckade Mikael Wahlgren.

För tillfället är truppen 
tunn, då ett antal spelare 
plötsligt har tagit ett uppe-
håll.

– Dessutom saknade vi ett 
par spelare idag. Vi fick ta 
med några riktigt unga spe-
lare.

Frida Möllberg fick 
chansen i målet från start, 

men byttes ut mot unga 
Jessica Wahlgren som tog 
chansen.

– Hon gör en klart god-
känd insats och gör många 
riktigt bra räddningar, be-
römde Wahlgren.

Skyttedrottningen, Elina 
Mathiasson, ångade på och 
trots missade skott i massor 
slutade hon inte skjuta. Till 
sist vände också lyckan och 
Elina fick hängt in fyra bol-
lar.

– Hon var alldeles för en-
sam idag. Elina får dra ett 
väldigt tungt lass själv. Det 
håller inte, menade Mikael 
Wahlgren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Alingsås HK 10-24 (5-14)

HANDBOLL
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NÖDINGE. I lördags 
arrangerades Alehofs 
Öppna Ultralånga 
Klubbmästerskap i 
orientering.

Tävlingen genomför-
des för 44:e gången.

Det var snarare höst 
än vinterväder vilket 
gjorde att förutsättning-
arna var idealiska.

I Alehofs Öppna Ultralånga 
Klubbmästerskap är löpare 
från andra klubbar välkomna 
att delta.

– Vi har fyra olika ban-
längder. Den längsta var i år 
på drygt 21 kilometer och 
den kortaste 7,5 kilometer, 
berättar Bengt Börjesson.

Deltagarna bussades ut 
till de på förhand hemliga 
startplatserna som var i när-
heten av Angereds centrum, 
Vättlestugan, Jennylund och 

Lillbacka i Nödinge. Pierre 
Eriksson ansvarade för ban-
läggningen.

– Målet är alltid Damme-
kärr, förklarar Bengt Börjes-
son.

Mikael Eliasson, Göte-
borg-Majornas OK, segrade 
på den långa banan. Klas 
Dalberg från samma klubb 
var först i mål på den näst 
längsta banan.

Noterbart är att lands-
lagstjejen Maria Magnus-
son, Sävedalens AIK, sprang 
näst längsta banan (längsta 
banan för damerna) och var 
vinnande i mål endast tio 
minuter efter herrsegraren 
på samma bana.

Det var 113 orientera-
re som kom till start. Fyra 
vätskekontroller hade ar-
rangören ordnat med, där 
det fanns sportdryck, vat-
ten, russin och bananer att 
tillgå. Efter tävlingen serve-
rades det soppa, smörgås och 
kaffe

– Ett 30-tal rutinerade 

funktionärer såg till att det 
även i år blev ett lyckat ar-
rangemang, avslutar Bengt 
Börjesson.

JONAS ANDERSSON

– Klubbmästerskap lockade över 100 deltagare
Dammekärr målet för orienterare
Segrare i Alehofs Öppna Ultralånga Klubbmästerskap. Mikael Eliasson, Göteborg-Majornas OK, var 
först i mål på den långa banan.

Klas Dalberg, Göteborg-Ma-
jorna OK, tog hem förstapriset 
på näst längsta banan.

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

HANDBOLLSSKOLA

Vid frågor kontakta 
Hanna Berggren 0709-40 28 02
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ONSDAGAR 17-18.15 
I Älvängens kulturhus för 
barn födda 07, 06, 05 

Start 12 november

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 

Matchvärd:

SURTE BK
VS SKIRÖ/NÄVELSJÖ

ALLSVENSK 
BANDY ALE ARENA 

LÖRDAG 22/11
KL 14.00



Lisa Mattiasson tillhörde allra yngsta i dammatchen mellan Nödinge SK och Alingås HK som gäs-
terna vann med klara 24-10. 

Tunt när NSK föll tungt 
NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer har en 
del att prata om efter 
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0-7 efter lika många 
minuter var ingen fram-
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– Att gå in till match 
med en så dålig inställ-
ning är en stor skam, sa 
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gren.

Han hade all anledning att 
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med några riktigt unga spe-
lare.

Frida Möllberg fick 
chansen i målet från start, 

men byttes ut mot unga 
Jessica Wahlgren som tog 
chansen.
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PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Alingsås HK 10-24 (5-14)

HANDBOLL
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NÖDINGE. I lördags 
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Öppna Ultralånga 
Klubbmästerskap i 
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Studieförbundet
Vuxenskolan

(Ale Golfklubb Alvhem)

Lördag och söndag 
22-23 nov kl 11-16

Försäljning av hantverk och kaffe-
servering i ett julpyntat magasin

Vi kommer även att ha korvgrillning

Avfart 91 från E45 - följ sedan skyltning

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

 

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Nols kyrka firar

Temagudstjänst  
på museet

kring bibelordet  
”En tretvinnad tråd brister 

inte så lätt” Pred 4:12
Söndag 23 november kl 17:00

Barnkören gNola samt  
Juniorkören medverkar
Präst Mikael Nordblom,  
Musiker Tomas Mellås

Tillverkning av tretvinnad tråd visas
Fri entré!

www.repslagarbanan.se
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ALVHEM. Det lackar mot 
jul.

Sin vana trogen bju-
der Ale Slöjdare in till 
marknad på Kungsgår-
den.

Magasinet är ut-
smyckat och hälsar 
besökarna välkommen 
nu till helgen.

På lördag invigs årets jul-
marknad på magasinet i Alv-
hem. Ale Slöjdare håller fast 
vid traditionen att under da-
garna två visa upp och sälja 
alster av skilda slag.

– Vi har ett tiotal med-
lemmar som bidrar med 
föremål, alltifrån trä och ke-
ramik till textil och smycken 
av olika material, förklarar 
eldsjälen Lisbeth Karlberg.

Arrangören utlovar en ga-
ranterad hög mysfaktor och 
äkta julstämning oavsett vä-
derlek.

– Doften av glögg och 
pepparkakor kommer att 
vara påtaglig. Dessutom 
kommer vi att ha försäljning 
av grillad korv precis utan-
för entrén, berättar Lisbeth 
Karlberg som har bråda da-
gar så här års.

– Nu är det full koncen-
tration på Ale Slöjdares jul-
marknad, helgen därpå be-
ger jag mig till Kronhuset i 
Göteborg för att finnas på 
plats där under fjorton da-
gar. Det är mycket att stå i, 
men det är samtidigt väldigt 
roligt.

JONAS ANDERSSON
Ale Slöjdare bjuder in till julmarknad i magasinsbyggnaden på Kungsgården i Alvhem nu till 
helgen. 
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Jul på magasinet

LÖDÖSE. Hur ser de minsta 
barnens ljudvärld ut och på 
vilket sätt skiljer den sig från 
vår vuxna? Hur skapar små 
barn ljud och finns det vissa 
ljud som de tycker bättre om 
än andra? Hur kan du som 
vuxen stötta de minsta barnen 

i deras utforskande av ljud? På 
torsdag kväll hålls en föreläs-
ning på Lödöse museum om 
små barns ljudskapande.

Tidiga upplevelser av 
ljud och möjligheterna att få 

utforska ljud på olika sätt på-
verkar förmodligen hur barnet 
senare, under sin uppväxt, 
intresserar sig för och närmar 
sig ljud och så småningom 
musik.

Ida Lagnander, pedagog i 
Västarvet, visar utställningen 
Kan själv! som just nu pågår 
på Lödöse museum och delar 
med sig av kunskaper och 
erfarenheter från förstudien 
som genomfördes tillsammans 
med barn i åldern 0-2 år. 

Föreläsning på Lödöse museum



Luciatåg 
kl 12.00

30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Korvgrillning
Glögg

Kaffe med juldopp
Lotterier 

Tomtejakt med  
fina vinster

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel, Sagohörna, 

lördag 29 november 11-15

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!

Repmagi  

med Mr Junior  

kl 13.00

Världens Barn
kl. 11–14 söndagen den 23 november

Furustugan, Alafors
Dammekärr, Nödinge
Jennylund, Bohus

Vid frågor kontakta 
Inger Öhrn  
0703-119432

Ut och gå för
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ALE. I fredags öppnades 
anmälan till Musik Di-
rekt i Västra Götaland.

Alla musiker mellan 
13-21 år, soloakter som 
band i alla musikaliska 
genrer, är välkomna att 
ta chansen att spela sig 
till nationella och inter-
nationella spelpriser.

– Vi hoppas på ett 
stort intresse från Ale, 
säger projektledare 
Yohanna Eek.

Musik Direkt är tävlingen 
som tar ungas musik på störs-
ta allvar. Genom att erbjuda 
unga musiker riktiga scener, 
professionella sammanhang, 

workshoptillfällen, musika-
liska kontakter, konstruktiv 
feedback och inte minst möj-
ligheten att vinna nationella 
och internationella spelpri-
ser utgör Musik Direkt ett 
fantastiskt forum för unga 
människor att utvecklas som 
musiker. 

– Anmälningstiden pågår 
till den 5 februari. Delfina-
ler arrangeras i Ulricehamn, 
Göteborg och Mariestad i 
slutet av februari och i bör-
jan av mars, berättar Yohan-
na Eek. 

Musik Direkt startade 
1986 och har varit språng-
bräda för en mängd svens-
ka artister såsom Malena 
Ernman, Timo Räisänen, 

Laleh, José González och 
Amanda Jensen.

I Västra Götaland ar-
rangeras Musik Direkt av 
KulturUngdom i samarbete 
med unga arrangörsgrupper 
på respektive ort. Nationell 
samordnare är föreningen 
Jeunesses Musicales Sverige, 
en del av Jeunesses Musica-
les International.

– Semifinalen som går av 
stapeln den 28-29 mars blir 
ett samarrangemang mellan 
Ale och Kungälvs kommu-
ner. Tävlingen kommer att 
hållas i Mimers Hus, avslutar 
Yohanna Eek.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 27 november gästas 
Repslagarmuseet av 
Kören Cantamore – sto-
ra körslaget med drygt 
40-tal välsjungande 
kvinnor och män.  

Programmet är som 
gjort för Repslagar-
museet med doft av 
hav, kust, salt, tjärade 
tampar båtar och väst-
anvind.

Musikcaféet bjuder 
bland annat på pärlor 
av Evert Taube, Robban 
Broberg, Paul Simon, 
Elisabeth Hermodsson, 
Tage Danielsson och 
Matts Johansson.

Cantamore bildades för någ-
ra år sedan efter en samman-

slagning av körerna Doremi 
och Villanella. Dessa båda 
körkulturer smälte väl sam-
man och det har blivit ett 
lyckligt äktenskap. Förra året 
blev det en riktig nytändning 
då körledarskapet övertogs 
av den inspirerande och dy-
namiske Matts Johansson.

Matts Johannson har gått 
från Adolfs Fredriks Mu-
sikskola och gossopran på 
kungliga operan till sångare 
på Malmö Musikteater och 
Göteborgsoperan. 

Sedan 2001 är han bary-
ton i vokalensemblen VOX. 
Matts gör både nationel-
la och internationella so-
loframträdande med Hän-
dels Orlando och nyskriven 
opera. I bakfickan finns även 
en cirkusutbildning. Dessut-
om är han en lysande pianist 

vilket publiken kommer att 
uppleva i bland annat ”Brid-
ge over troubled water”.

Cantamorekören övar 
varje måndag och uppträder 
flera gånger på året. Can-
tamore sjunger traditions-
enligt in våren på Galaxen i 
Bergsjön och sedan många 
år avslutas vårterminen med 
ett uppskattat melodikryss i 
Trädgårdsföreningen. Kören 
har berikats med flera nya 
medlemmar från andra körer 
och består nu av ett 50-tal 
sångfantaster.

Med ett varierat utbud 
av både svensk och utländsk 
folk- och populärmusik 
kommer det att sjungas på 
museet så att det står härliga 
till.

Anmälan öppen till Musik Direkt

Kören Cantamore underhåller på Repslagarmuseets Musikcafé nästa torsdag.

Stora körslaget på Repslagarmuseet

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
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av både svensk och utländsk 
folk- och populärmusik 
kommer det att sjungas på 
museet så att det står härliga 
till.

Anmälan öppen till Musik Direkt

Kören Cantamore underhåller på Repslagarmuseets Musikcafé nästa torsdag.

Stora körslaget på Repslagarmuseet

Syns du inte? Alekuriren hjälper dig!
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• Hemsida eller kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se
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Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Ale Tips & Tobak, 
Allans bokhandel, Nols Folkets Hus 
0706-83 66 71 Medborgarhusets 

kassa 1 tim innan.

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. Beställ på 
folkets.hus@telia.com eller på 
0303-741325 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR:

Familjeföreställningen 
Skrattkorven och Surstruten 
Söndag 30 november kl 14.00  

Entré: 60:-

Tjuvarnas jul och Trollkarlens dotter
Söndag 23 nov kl 15.00

Matiné 60 kr

Hunger Games -Mockingjay Part 1

Onsdag 19 nov kl 19.00
Söndag 23 nov 18.00

Entré 80 kr

Onsdag 26 nov kl 19.00 
Entré 80 kr

Interstellar

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0706-83 66 71 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ALAFORS. Den årliga jul- 
och stipendiekonserten fick 
i år flyttas från Ale Kultur-
rum till Medborgarhuset i 
Alafors.

Det påverkade inte – i så 
fall enbart i positiv rikt-
ning.

Konserten med jazzeliten 
Viktoria Tolstoy och Nils 
Landgren i sällskap med 
Bohuslän Big Band hade 
förvisso säkert gått hem 
var som helst.

Musikaliskt märktes inte ens 
att Viktoria Tolstoy var gravid 
i sjunde månaden, det passade 
snarare väldigt bra till öppnings-
numret ”I’m changed”. Tillsam-
mans med Nils Landgren, som 
behärskar både sång och trom-
bon på ett sätt som få gör, bjöd 
duon på en varierad meny av 
svängig jazz och lugnare balla-
der. Grunden i konserten utgjor-
des av Bohuslän Big Band vars 
sättning numera också har kvin-
nor bakom instrumenten. Lisa 
Bodelius stod för ett av många 
imponerande trombonsolon.

Fredagskvällen förlöper i 
rask takt. Underhållningsvär-
det är stort och man behöver 
inte vara särskilt musikbegåvad 
för att förstå att detta är klass – 
högsta klass! Tempot drivs upp 
allt eftersom och när nummer 
som Call me, The lay is a tramp 
och I’ve got you under my skin 
levereras står tiden nästan stilla. 
Samspelet mellan Tolstoy och 
Landgren håller en personlig 
mysfaktornivå och lyckas nästan 

få publiken att vilja hänga med 
upp på scen. Trivseln på scen är 
smittsam och sprider sig i loka-
len. Det blir en kväll att minnas.

Konserten A Swingin’ session 
gör ingen besviken. Det förelig-
ger en mystisk magi över hela 
arrangemanget som också ska 
tillskrivas arrangören. Ljud- och 
ljusteknik är mästerligt arrange-
rat.

Innan Bohuslän Big Band tog 
ton presenterade Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
Isabell Korn (M) årets kultur-
stipendiater. Kilanda Byalag, re-
presenterades av Helen Johans-
son och Marie Olsson. Precis 
som författaren Stewe Claeson 
erhöll de ett belöningsstipen-
dium om 10 000 kronor. Allra 
först ut denna stipendiekväll var 
dock utdelningen av årets ledar-

stipendie, Vaken Ledare. Ma-
ria Zetterlund och Elisabeth 
Berndtsson engagerade ung-
domsledare i Ahlafors IF utsågs 
tillsammans med Pernilla Hjort 
Månsköld, Nödinge SK:s eldsjäl 
på ungdomssidan, till årets sti-
pendiater 2015. De delar på 10 
000 kronor.

– Föreningslivet utgör den 
bästa motelden i 
kampen mot drog-
missbruket. Ung-
domsledarna är 
oerhört viktiga och 

betydelsefulla för samhället, där-
för vill vi också lyfta dessa goda 
krafter och uppmärksamma dem 
när vi kan. De är alla förebilder 
och väl värda att premiera, sa 
Vaknas Thomas Berggren.

I pausen såldes fika till förmån 
för Världens Barn, bara en sån 
sak satte kvällen i ett ännu större 
ljus.

– Nils Lander och Viktoria
Tolstoy gjorde ingen besviken

Konsert med hög mysfaktor

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

Maria Zetterlund och Elisabeth Berndtsson, Vaken Ledare 
2015. Ahlafors IF:s engagerade ungdomsledare fick ta emot 
blommor och stipendie i samband med konserten i Medbor-
garhuset.

Viktoria Tolstoy och Nils Landgren tillhör den svenska jazzeliten. Till-
sammans med Bohuslän Bigband bjöd det på en bejublad konsert under 
namnet A swingin’ session.

Ett fyrtiotal vandrare 
ställde upp när vi gick längs 
Björsjön till Göksjön. Anita 
Algers som bott i trakten ett 
trettiotal år guidade oss för-
tjänstfullt. Det var en stilla 
höstdag med spegelblanka 
sjöar. Deltagarna tackade 
Anita för en mycket trevlig 
vandring.

Denna vecka går vi i 
Nödinge. Vi äter julbord i 
Medborgarhuset på kvällen. 

Axel Sager meddelar att 
det finns tre platser kvar till 
resan till Vara konserthus 
den 2 december där Sanna 
Nielsen ger konsert.

Den 2 december visar 
Leif Stensson bilder på 
Backavik från en resa till 
Peru och Iinkariket.

Den 27 april åker vi till 
Portugal. Intresset är stort 
och ett tjugotal har redan 
anmält sig. Lena Thorén 
håller i resan.

Lennart Mattsson

SPF Ale-
bygden i 
Kvarndalen

Kulturstipendiater 2014. Förfat-
taren Stewe Claeson och Kilan-
da byalag.

Nils Landgren är ett med 
sin trombon.



VECKA 47         NUMMER 43|24

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

”NATTENS SKUGGOR 
SAKTA VIKER”

Sånger vid kyrkoårets slut
Söndag 23 november kl 17

S:t Peders kyrka, Lödöse
Nya MotettEnsemblen

Peter Corneliusson, dirigent
Mika Auvinen, präst

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen till Skepplanda  
kyrkliga syförenings

FÖRSÄLJNING

Lördag 22 november kl 13.00
Skepplanda församlingshem

Auktion, tombola, lotteri,  
hembakat, äggost,

Handgjorda julkort mm
Kaffeservering

Hjälp oss hjälpa!
Vi tar gärna emot gåvor.

Hjärtligt välkomna!

försäljning
GUDSTJÄNST

lotteridragning

sön 23/11 kl 16
GLÄDJE
älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Församlingens  
musikskola inbjuder till 

konsert med fredagsmys
Starrkärrs Kyrka 

fredag 21 November 
kl.18.00

Elevkonsert

Välkommen!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

”En tretvinnad tråd 
brister inte så lätt”

Med tanke på temat  
flyttar vi

TEMAGUDSTJÄNSTEN 
söndagen den 23 november

från Nols kyrka till

Vill du komma direkt till  
gudstjänsten så börjar den  

kl 1700. Men vill du åka  
gemensam buss avgår den från 

Nols kyrka redan 16.30.
Vi är tillbaka i Nol kl 18.30.

Välkomna!

Repslagarmuseet 
i Älvängen

Barnkörerna medverkar.

Rubriken är en liten 
förvrängning av Samuel 
Beckets berömda teaterpjäs 
från 1952 ”I väntan på 
Gotot”. Hela pjäsen handlar 
om två personer som väntar 
på en tredje person vid 
namn Gotot och hur de 
två väntande pratar med 
varandra om livet. Enligt 
Wikipedia visar oss Beckett 
med pjäsen ”livet och det 
ännu icke bestämda och 
avgjorda. I det obestämda 
ligger det hoppfulla och 
det som gör att människan 
förblir människa.”

Tittar vi i almanackan 
så här års har söndagarna 
namn som innehåller ordet 
”dom”, t ex söndagen före 
Domssöndagen. Det låter 
mörkt och kusligt. Är det 
något att se fram emot, 
domedagen?

Bibeln är alldeles klar 
över att jorden är ändlig - 
vilket modern vetenskap 
gärna bekräftar! Men medan 

vetenskapen hävdar att vi 
i själva verket väntar på 
att allt det vi menar vara 
vår trygghet kommer att 
uppslukas av kosmiska 
krafter, så hävdar bibeln 
att vi väntar på en person. 
Jesus talar om sig själv då 
han säger till dem som står 
och lyssnar på honom: ”Ty 
liksom blixten flammar till 
och lyser upp hela himlen 
från horisont till horisont, 
så skall Människosonen visa 
sig på sin dag.” En kristen 
människa väntar alltså inte 
på en slutlig katastrof utan 
på en person. Och det gör 
skillnad. Väldig skillnad.

På tal om horisont. 
Domssöndagen och dess 
tema vill också få oss att 
vidga vårt perspektiv, se 
bortom horisont, se längre 
än näsan räcker. Livet är 
inte det som ryms mellan 
den första lönen och första 
pensionen. Och ändå skall 
allt in just där: jobb, ungar, 

Facebook, försäkringar, 
båten, underhållning, resor, 
kultur, fortbildning, gym, 
koll på världsläget, koll på 
ekonomin, koll på partnern, 
koll på utseendet etc. Och 
inga störande moment som 
sjukdom, motgångar och 
elände tack! Och ju kortare 
tidsperspektiv vi har, desto 
trängre blir det just där 
jag befinner mig. Till slut 
brister det...

Nej, tacka vet jag att 
vänta på en person, varför 
inte en Vän. Och att se sitt 
liv i det riktigt, riktigt långa 
perspektivet. Då behöver 
inte allt rymmas i mitt nu. 
Jag behöver inte ens sakna 
något. Jag väntar ju på en 
vän! Eller som det hette i 
Wikipedia: I det obestämda 
ligger det hoppfulla och 
det som gör att människan 
förblir människa.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

I Alegården hade PRO 
Lödöse-Nygård möte 
tisdagen den 11 november. 
Det började med en timmes 
underhållning av två musi-
ker, Kent och Lennart. Det 
höjde stämningen i höst-
mörkret.

Efter det blev det kaffe 

med smörgås och lottdrag-
ning. Sedan var det dags för 
dagens dagordning, som 
bland annat innehöll nästa 
års budget och höjning av 
medlemsavgiften.

På övriga frågor kom det 
upp frågor om pensionä-
rernas fria resor där vi hela 

tiden får nej från kommu-
nen, men KPR-gruppen 
tar upp detta varje gång det 
är möte, så det är bara att 
hoppas att kommunen ger 
sig till slut, vilket skulle vara 
av stort värde.

Pia Ek

Vid PRO Ale Norras friskvårdsträff i 
Skepplanda fick vi se PRO-are som man-
nekänger för seniorkläder. Det var ett stort 
intresse för att se det nya inom seniormodet 
och efter visningen fanns även möjlighet 
att beställa eller köpa plagg som man fattat 
tycke för.

Mötet inleddes med ett kortare medlems-
möte för att ta ställning till fyra motioner 
som lämnats in av Kent Enlund till PRO:s 
kongress 2015. Motionerna tillstyrktes av 
mötet och vi kunde fortsätta med den mer 
lättsamma delen av programmet. Efter fika 
med en läcker fylld tunnbrödsrulle gick vi 
över till presentationen av nyheter inom 
seniormodet med PRO:s egna medlemmar 
som mannekänger.

Efter den mycket uppskattade visningen 
fanns det tillfälle att granska plaggen på lite 
närmare håll och även beställa eller köpa 
plagg som man var intresserad av.

Jouko Kangasoja

Vid kvartalsmötet den 12 
november i Medborgarhuset 
spelade Thorsten och Kent 
välkomnande, borden var 
vackert dukade i lila och vitt.  
Ordförande Willy Kölborg 
öppnade mötet och hälsade 
alla välkomna. Sekreterare 
Birgitta Andersson var 
redo med pennan. Till jus-
terare valdes Gittan Otter 
och Thor Eliasson.

Kassör Eva Carlsson 
redogjorde för föreningens 
ekonomi för det kvarva-
rande året. Budget och 
verksamhetsplan för 2015 
godkändes. Beslut togs att 
föreningens medlemsavgift 
för 2015 skall vara oföränd-
rad. 

Eva Carlsson informerade 
vidare att vårens pro-
gram kommer att delas ut 
omkring 9-10 januari samt 
att resorna för våren nu är 
planerade. Kent Carlsson 
informerade om vårens 
planerade cirklar.

Eva Grolander har varit 
på kurs och hade mycket att 
berätta om cykling, mycket 
tänkvärda saker för de 
som är ute i trafiken, både 
cyklister och bilister, inte att 
förglömma de som går. 

Medlemmarna gav också 
förslag på olika aktiviteter 
under våren. Medlemmarna 
informerades om den kom-
mande PROvetartävlingen 
i Medborgarhuset den 3 

december då vi möter PRO 
Skallsjö. Kom och heja fram 
vårt lag!

Föreningens julfest med 
julbord blir den 5 december, 
där Begonia Jazz Band kom-
mer att spela och vi får även 
besök av Ale Lucia.

Nu smakade det gott med 
kaffe och smörgås och till 
det härlig sång och musik av 
Thorsten och Kent.

Så var det dags för drag-
ning på lotteriet, som alltid 
är lika spännande. En eloge 
till Anna-Greta Nordvall 
som ordnar de fina vinsterna 
till lotteriet.

Eva Carlsson

BETRAKTELSE

Kvartalsmöte för PRO Ale Norra

PRO-möte i Alegården

PRO-are intog catwalken

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

I väntan på vadå?

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

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

PREDIKOTURER

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

hungern i världen.

DÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 19/11 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.
Fre 21/11 Starrkärrs kyrka kl 
18 Elevkonsert, Församlingens 
musikskolas elever bjuder in till 
konsert med fredagsmys. Sång 
piano- och orgelmusik. Sön 
23/11 Nols kyrka kl 17 Tema-
gudstjänst på Repslagarmuséet 
i Älvängen, medverkan av barn-
kören gNola och Juniorkören, 
Nordblom. Starrkärrs kyrka 11 
Mässa, Holmgren Martinsson.
Älvängens kyrka kl 11 Mässa, 
Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda, sön 23/11 kl 10 
Mässa M Auvinen. Ons 26/11 
kl 18.30 Veckomässa. Hålanda 
sönd 23 nov kl 12.00 Guds-
tjänst M Auvinen. S:t Peder 
sön 23/11 kl 17 Musikguds-
tjänst “Nattens skuggor sakta 
viker” – sånger vid kyrkoårets 
slut - Nya MotettEnsemblen 
Peter Corneliusson dirigent, 
Präst M Auvinen. Tis 25/11 kl 
18 Mässa och inspirationskväll. 
Ale-Skövde, se övriga. Tunge, 
se övriga

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 18/11 kl 8.30-9.30 Bön
kl 14 Bibelsamtalsgruppen. Ons 
19/11 kl 10-12.30 SmyrnaCa-

féet kl 18-19 Bön. Tors 20 nov
kl 15 RPG Equmenia-kyrkan 
Robert och Irène Johansson 
Aneby kl 18.15 Hobby. Fre 
21/11 kl 19 OMEGA i Equme-
niakyrkan Älvängen. Lör 22/11 
kl 10-13 Second Hand & Café.
Sön 23/11 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten kl 11 Gudstjänst - 
Elias Berg predikar. Nattvard.  
Kyrkkaffe, kl 16 Julfest med 
drag - Barnverksamhetens 
avslutning. Servering. Försälj-
ning. Mån 24/11 kl 10 RPG 
Stavgång. Tis 11/11 kl 8.30-
9.30 Bön.
Guntorps Missionskyrka
Ons 19/11 kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Fre 21/11 kl 
19 OMEGA - ekumenisk ung-
domskväll, Equmeniakyrkan 
Älvängen. Tis 25/11 kl 15.45 
Konfa, Älvängen. Ons 26/11. 
18.30 Spårar - UpptäckarScout

Nödinge Församling
Ons 19/11 kl 19 i Surte kyrka: 
Gemensam bön, Reine Bäck, 
Per Kjellberg, Leif Karls-
son. Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling, Surte 
missionskyrka. Sön 23/11 kl 
11 i Surte kyrka: Söndagsguds-
tjänst, Gunnar Kampe. Musik-
medverkan. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsmässa, Gunnar 
Kampe.

DÖDSFALL

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 19/11 kl 18.30 Tonår. Ons 
19/11 kl 19. Gemensam bön 
i Surte kyrka. Ons 19/11 kl 
21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Tors 20/11 kl 19 
Körövning inför 1:a advent.
Sön 23/11 kl 11 Gudstjänst. 
Tema Paulus. Per Kjellberg. 
P.A. Sahlberg. Kalle Andresen 
sjunger. Fika. Mån 24/11 kl 
19 Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tis 
25/11 kl 19 Körövning inför 1:a 
advent. Ons 26/11 kl 15 Ons-
dagsträff: Bilder och berättelser 
från Kap Verde, med Lena 
Kildén. Ons 26/11 kl 18.30 
Tonår. Ons 26/11 kl 21 Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Programmet kan komma 
att ändras, men på www.surte-
missionskyrka.se hittar du alltid 
ett aktuellt program. Vi tackar 
alla er som kom och var med på 
församlingens Höstmarknad i 
lördags. De vinnande lottnum-
ren finns på vår anslagstavla 
utanför kyrkan. Vinsterna är 
hämtade. En lottlista (servis, 
muggar och skriv-set) är inte 
slutsåld ännu. Kom gärna till 
oss och köp lotter på den, så 
vi kan ta även den dragningen 
snart!

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Farmor

och Mormor

Rosa Jonasson

16 november 1920

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Björkliden och
Älvängen

8 november 2014

STEN-ÅKE och GERD
Liselotte och Lars

ROSE-MARIE och
ROGER

Kristina och Keith
Barnbarnsbarn

Svägerska
Släkt och vänner

Tack lilla Mor för åren 

som gått 

Tack för all kärlek     

och omsorg vi fått 

Tack för all ömhet      

och vänlighet stor 

Tack för allt vår  

älskade Mor 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

4 december kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå telefon

0303-33 33 99 senast
måndagen 1 december.
Lika välkommet som
blommor en gåva till

valfri gåvofond.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

avd. Syrenen för allt ni
gjorde för Rosa.

Rosa Jonasson, Alafors har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar barnen Sten-Åke och 
Rose-Marie med familjer som 
närmast sörjande.

JORDFÄSTNINGAR

Gunn Karlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 14 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Gunn Karlsson, Nödinge. Offi-
ciant var pastorsadjunkt Cata-
rina Holmgren Martinsson.

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
församling 
Lör 22/11 kl 11 Julmarknad. 
Sön 23/11 kl 10 Högmässa, 
Isacson. Tis 25/11 kl 9 Mässa 
i förs hem, Westergaard. Ons 
26/11 kl 18.30 Mässa, Nord-
blom.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 20/11 kl 15 RPG i Equme-
niakyrkan: ”På upptäcktsfärd 
i sångens värld” Robert och 
Irene Johansson Aneby Serve-
ring kl 19.30 Körövning. Fre 
21 /11 kl 19 Omega-gudstjänst   
Daniel Lyckander, Credo Väst     
Sön 23/11 kl 11 Gudstjänst 
Leif Jöngren Sång av Rebecka 
Javerud. SSK Servering För-
samlingsmöte. Mån 24/11 kl 
18 Spårarscout kl 18.30 Upp-
täckarscout. Tis  25/11 kl 10 
Tisdagsbön kl 10-13 Stickcafé  
kl 11 Fika för alla kl 16 Konfir-
mand-gruppen.

Bohus pingstkyrka
Ons 19/11 kl 19 Ekumenisk 
bön i Surte Kyrka. Sön 
23/11 kl 11 Leif Karlsson. 
Ons 26/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön.
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Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090
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Sånger vid kyrkoårets slut
Söndag 23 november kl 17

S:t Peders kyrka, Lödöse
Nya MotettEnsemblen
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Mika Auvinen, präst

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen till Skepplanda  
kyrkliga syförenings

FÖRSÄLJNING

Lördag 22 november kl 13.00
Skepplanda församlingshem

Auktion, tombola, lotteri,  
hembakat, äggost,

Handgjorda julkort mm
Kaffeservering

Hjälp oss hjälpa!
Vi tar gärna emot gåvor.

Hjärtligt välkomna!

försäljning
GUDSTJÄNST

lotteridragning

sön 23/11 kl 16
GLÄDJE
älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Församlingens  
musikskola inbjuder till 

konsert med fredagsmys
Starrkärrs Kyrka 

fredag 21 November 
kl.18.00

Elevkonsert

Välkommen!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

”En tretvinnad tråd 
brister inte så lätt”

Med tanke på temat  
flyttar vi

TEMAGUDSTJÄNSTEN 
söndagen den 23 november

från Nols kyrka till

Vill du komma direkt till  
gudstjänsten så börjar den  

kl 1700. Men vill du åka  
gemensam buss avgår den från 

Nols kyrka redan 16.30.
Vi är tillbaka i Nol kl 18.30.

Välkomna!

Repslagarmuseet 
i Älvängen

Barnkörerna medverkar.

Rubriken är en liten 
förvrängning av Samuel 
Beckets berömda teaterpjäs 
från 1952 ”I väntan på 
Gotot”. Hela pjäsen handlar 
om två personer som väntar 
på en tredje person vid 
namn Gotot och hur de 
två väntande pratar med 
varandra om livet. Enligt 
Wikipedia visar oss Beckett 
med pjäsen ”livet och det 
ännu icke bestämda och 
avgjorda. I det obestämda 
ligger det hoppfulla och 
det som gör att människan 
förblir människa.”

Tittar vi i almanackan 
så här års har söndagarna 
namn som innehåller ordet 
”dom”, t ex söndagen före 
Domssöndagen. Det låter 
mörkt och kusligt. Är det 
något att se fram emot, 
domedagen?

Bibeln är alldeles klar 
över att jorden är ändlig - 
vilket modern vetenskap 
gärna bekräftar! Men medan 

vetenskapen hävdar att vi 
i själva verket väntar på 
att allt det vi menar vara 
vår trygghet kommer att 
uppslukas av kosmiska 
krafter, så hävdar bibeln 
att vi väntar på en person. 
Jesus talar om sig själv då 
han säger till dem som står 
och lyssnar på honom: ”Ty 
liksom blixten flammar till 
och lyser upp hela himlen 
från horisont till horisont, 
så skall Människosonen visa 
sig på sin dag.” En kristen 
människa väntar alltså inte 
på en slutlig katastrof utan 
på en person. Och det gör 
skillnad. Väldig skillnad.

På tal om horisont. 
Domssöndagen och dess 
tema vill också få oss att 
vidga vårt perspektiv, se 
bortom horisont, se längre 
än näsan räcker. Livet är 
inte det som ryms mellan 
den första lönen och första 
pensionen. Och ändå skall 
allt in just där: jobb, ungar, 

Facebook, försäkringar, 
båten, underhållning, resor, 
kultur, fortbildning, gym, 
koll på världsläget, koll på 
ekonomin, koll på partnern, 
koll på utseendet etc. Och 
inga störande moment som 
sjukdom, motgångar och 
elände tack! Och ju kortare 
tidsperspektiv vi har, desto 
trängre blir det just där 
jag befinner mig. Till slut 
brister det...

Nej, tacka vet jag att 
vänta på en person, varför 
inte en Vän. Och att se sitt 
liv i det riktigt, riktigt långa 
perspektivet. Då behöver 
inte allt rymmas i mitt nu. 
Jag behöver inte ens sakna 
något. Jag väntar ju på en 
vän! Eller som det hette i 
Wikipedia: I det obestämda 
ligger det hoppfulla och 
det som gör att människan 
förblir människa.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

I Alegården hade PRO 
Lödöse-Nygård möte 
tisdagen den 11 november. 
Det började med en timmes 
underhållning av två musi-
ker, Kent och Lennart. Det 
höjde stämningen i höst-
mörkret.

Efter det blev det kaffe 

med smörgås och lottdrag-
ning. Sedan var det dags för 
dagens dagordning, som 
bland annat innehöll nästa 
års budget och höjning av 
medlemsavgiften.

På övriga frågor kom det 
upp frågor om pensionä-
rernas fria resor där vi hela 

tiden får nej från kommu-
nen, men KPR-gruppen 
tar upp detta varje gång det 
är möte, så det är bara att 
hoppas att kommunen ger 
sig till slut, vilket skulle vara 
av stort värde.

Pia Ek

Vid PRO Ale Norras friskvårdsträff i 
Skepplanda fick vi se PRO-are som man-
nekänger för seniorkläder. Det var ett stort 
intresse för att se det nya inom seniormodet 
och efter visningen fanns även möjlighet 
att beställa eller köpa plagg som man fattat 
tycke för.

Mötet inleddes med ett kortare medlems-
möte för att ta ställning till fyra motioner 
som lämnats in av Kent Enlund till PRO:s 
kongress 2015. Motionerna tillstyrktes av 
mötet och vi kunde fortsätta med den mer 
lättsamma delen av programmet. Efter fika 
med en läcker fylld tunnbrödsrulle gick vi 
över till presentationen av nyheter inom 
seniormodet med PRO:s egna medlemmar 
som mannekänger.

Efter den mycket uppskattade visningen 
fanns det tillfälle att granska plaggen på lite 
närmare håll och även beställa eller köpa 
plagg som man var intresserad av.

Jouko Kangasoja

Vid kvartalsmötet den 12 
november i Medborgarhuset 
spelade Thorsten och Kent 
välkomnande, borden var 
vackert dukade i lila och vitt.  
Ordförande Willy Kölborg 
öppnade mötet och hälsade 
alla välkomna. Sekreterare 
Birgitta Andersson var 
redo med pennan. Till jus-
terare valdes Gittan Otter 
och Thor Eliasson.

Kassör Eva Carlsson 
redogjorde för föreningens 
ekonomi för det kvarva-
rande året. Budget och 
verksamhetsplan för 2015 
godkändes. Beslut togs att 
föreningens medlemsavgift 
för 2015 skall vara oföränd-
rad. 

Eva Carlsson informerade 
vidare att vårens pro-
gram kommer att delas ut 
omkring 9-10 januari samt 
att resorna för våren nu är 
planerade. Kent Carlsson 
informerade om vårens 
planerade cirklar.

Eva Grolander har varit 
på kurs och hade mycket att 
berätta om cykling, mycket 
tänkvärda saker för de 
som är ute i trafiken, både 
cyklister och bilister, inte att 
förglömma de som går. 

Medlemmarna gav också 
förslag på olika aktiviteter 
under våren. Medlemmarna 
informerades om den kom-
mande PROvetartävlingen 
i Medborgarhuset den 3 

december då vi möter PRO 
Skallsjö. Kom och heja fram 
vårt lag!

Föreningens julfest med 
julbord blir den 5 december, 
där Begonia Jazz Band kom-
mer att spela och vi får även 
besök av Ale Lucia.

Nu smakade det gott med 
kaffe och smörgås och till 
det härlig sång och musik av 
Thorsten och Kent.

Så var det dags för drag-
ning på lotteriet, som alltid 
är lika spännande. En eloge 
till Anna-Greta Nordvall 
som ordnar de fina vinsterna 
till lotteriet.

Eva Carlsson

BETRAKTELSE

Kvartalsmöte för PRO Ale Norra

PRO-möte i Alegården

PRO-are intog catwalken

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

I väntan på vadå?

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

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

PREDIKOTURER

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

hungern i världen.

DÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 19/11 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.
Fre 21/11 Starrkärrs kyrka kl 
18 Elevkonsert, Församlingens 
musikskolas elever bjuder in till 
konsert med fredagsmys. Sång 
piano- och orgelmusik. Sön 
23/11 Nols kyrka kl 17 Tema-
gudstjänst på Repslagarmuséet 
i Älvängen, medverkan av barn-
kören gNola och Juniorkören, 
Nordblom. Starrkärrs kyrka 11 
Mässa, Holmgren Martinsson.
Älvängens kyrka kl 11 Mässa, 
Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda, sön 23/11 kl 10 
Mässa M Auvinen. Ons 26/11 
kl 18.30 Veckomässa. Hålanda 
sönd 23 nov kl 12.00 Guds-
tjänst M Auvinen. S:t Peder 
sön 23/11 kl 17 Musikguds-
tjänst “Nattens skuggor sakta 
viker” – sånger vid kyrkoårets 
slut - Nya MotettEnsemblen 
Peter Corneliusson dirigent, 
Präst M Auvinen. Tis 25/11 kl 
18 Mässa och inspirationskväll. 
Ale-Skövde, se övriga. Tunge, 
se övriga

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 18/11 kl 8.30-9.30 Bön
kl 14 Bibelsamtalsgruppen. Ons 
19/11 kl 10-12.30 SmyrnaCa-

féet kl 18-19 Bön. Tors 20 nov
kl 15 RPG Equmenia-kyrkan 
Robert och Irène Johansson 
Aneby kl 18.15 Hobby. Fre 
21/11 kl 19 OMEGA i Equme-
niakyrkan Älvängen. Lör 22/11 
kl 10-13 Second Hand & Café.
Sön 23/11 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten kl 11 Gudstjänst - 
Elias Berg predikar. Nattvard.  
Kyrkkaffe, kl 16 Julfest med 
drag - Barnverksamhetens 
avslutning. Servering. Försälj-
ning. Mån 24/11 kl 10 RPG 
Stavgång. Tis 11/11 kl 8.30-
9.30 Bön.
Guntorps Missionskyrka
Ons 19/11 kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Fre 21/11 kl 
19 OMEGA - ekumenisk ung-
domskväll, Equmeniakyrkan 
Älvängen. Tis 25/11 kl 15.45 
Konfa, Älvängen. Ons 26/11. 
18.30 Spårar - UpptäckarScout

Nödinge Församling
Ons 19/11 kl 19 i Surte kyrka: 
Gemensam bön, Reine Bäck, 
Per Kjellberg, Leif Karls-
son. Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling, Surte 
missionskyrka. Sön 23/11 kl 
11 i Surte kyrka: Söndagsguds-
tjänst, Gunnar Kampe. Musik-
medverkan. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Söndagsmässa, Gunnar 
Kampe.

DÖDSFALL

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 19/11 kl 18.30 Tonår. Ons 
19/11 kl 19. Gemensam bön 
i Surte kyrka. Ons 19/11 kl 
21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Tors 20/11 kl 19 
Körövning inför 1:a advent.
Sön 23/11 kl 11 Gudstjänst. 
Tema Paulus. Per Kjellberg. 
P.A. Sahlberg. Kalle Andresen 
sjunger. Fika. Mån 24/11 kl 
19 Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tis 
25/11 kl 19 Körövning inför 1:a 
advent. Ons 26/11 kl 15 Ons-
dagsträff: Bilder och berättelser 
från Kap Verde, med Lena 
Kildén. Ons 26/11 kl 18.30 
Tonår. Ons 26/11 kl 21 Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Programmet kan komma 
att ändras, men på www.surte-
missionskyrka.se hittar du alltid 
ett aktuellt program. Vi tackar 
alla er som kom och var med på 
församlingens Höstmarknad i 
lördags. De vinnande lottnum-
ren finns på vår anslagstavla 
utanför kyrkan. Vinsterna är 
hämtade. En lottlista (servis, 
muggar och skriv-set) är inte 
slutsåld ännu. Kom gärna till 
oss och köp lotter på den, så 
vi kan ta även den dragningen 
snart!

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Farmor

och Mormor

Rosa Jonasson

16 november 1920

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Björkliden och
Älvängen

8 november 2014

STEN-ÅKE och GERD
Liselotte och Lars

ROSE-MARIE och
ROGER

Kristina och Keith
Barnbarnsbarn

Svägerska
Släkt och vänner

Tack lilla Mor för åren 

som gått 

Tack för all kärlek     

och omsorg vi fått 

Tack för all ömhet      

och vänlighet stor 

Tack för allt vår  

älskade Mor 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

4 december kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå telefon

0303-33 33 99 senast
måndagen 1 december.
Lika välkommet som
blommor en gåva till

valfri gåvofond.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

avd. Syrenen för allt ni
gjorde för Rosa.

Rosa Jonasson, Alafors har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar barnen Sten-Åke och 
Rose-Marie med familjer som 
närmast sörjande.

JORDFÄSTNINGAR

Gunn Karlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 14 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Gunn Karlsson, Nödinge. Offi-
ciant var pastorsadjunkt Cata-
rina Holmgren Martinsson.

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka 
församling 
Lör 22/11 kl 11 Julmarknad. 
Sön 23/11 kl 10 Högmässa, 
Isacson. Tis 25/11 kl 9 Mässa 
i förs hem, Westergaard. Ons 
26/11 kl 18.30 Mässa, Nord-
blom.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 20/11 kl 15 RPG i Equme-
niakyrkan: ”På upptäcktsfärd 
i sångens värld” Robert och 
Irene Johansson Aneby Serve-
ring kl 19.30 Körövning. Fre 
21 /11 kl 19 Omega-gudstjänst   
Daniel Lyckander, Credo Väst     
Sön 23/11 kl 11 Gudstjänst 
Leif Jöngren Sång av Rebecka 
Javerud. SSK Servering För-
samlingsmöte. Mån 24/11 kl 
18 Spårarscout kl 18.30 Upp-
täckarscout. Tis  25/11 kl 10 
Tisdagsbön kl 10-13 Stickcafé  
kl 11 Fika för alla kl 16 Konfir-
mand-gruppen.

Bohus pingstkyrka
Ons 19/11 kl 19 Ekumenisk 
bön i Surte Kyrka. Sön 
23/11 kl 11 Leif Karlsson. 
Ons 26/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön.
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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 
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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

Badkar 300:- 
Tel. 0739-31 20 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

Hjulhacka köpes 
Tel. 031-22 73 27
UTHYRES
Litet hus, 3 rok, uthyres i Ale 
t o m juni 2015. Hyra 5000:-/
mån. El tillkommer. Uthyres till 
en eller två skötsamma perso-
ner. Referens önskas. 
Svar till kg.lv@hotmail.com

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 vinterförvaring av 3 st 
MC med fritt tillträde. Ej mek-
plats, bara vinterförvaring.
Tel. 0708-80 17 69

1:a köpes eller hyres i Nol 
Tel. 0733-74 41 14

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

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

Hunddagis/Hundpensionat i 
hemmiljö i Vättlefjäll, Bohus. 
Ring Stina på 0709-56 26 56, 
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

Grattis
Eija

på 50-årsdagen den 25 nov
önskar svärmor och Mads

GRATTIS

Tänk va tiden går. 
Nu när du 1 år har fyllt, vill 
farmor o farfar dig hylla!

Grattis Isak

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88. Hittelön!

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
Jimmy

på födelsedagen 20/11
Kramar från familjen

VECKANS ROS

Vår underbara kille, Leo 
fyller 10 år, 19/11
Stort Grattis önskar 

mamma, pappa, mormor, 
morfar, Diana och Saga

BRÖLLOP

Den 25 nov firar 
Johnny och Eija 

Silverbröllop. 
Grattis önskar mamma/

svärmor och Mads

EFTERLYSNING

Cina 57 från Älvängen. Du 
är inte heller medlem på 
Zoosk. Du ärrödhårig och 
ditt turnummer är 4. Jag 
som söker Dig är Lars från 
Nödinge, ej heller medlem 
på Zoosk. Det var någon 
gång i somras som vi var 
intresserade och du och jag 
ville träffas, om Du fort-
farande vill, hör av dig till 
mig på:

Tel. 0762-18 41 98

Stall Grönå, 
Stallet med 

Camilla o Sonny
Sussie o Olle

Kamomilla o Andreas
Sara

Massor av tack till er när 
ni tog hand om min häst 
Tender ni är bara bäst!

Agneta
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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

Badkar 300:- 
Tel. 0739-31 20 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

Hjulhacka köpes 
Tel. 031-22 73 27
UTHYRES
Litet hus, 3 rok, uthyres i Ale 
t o m juni 2015. Hyra 5000:-/
mån. El tillkommer. Uthyres till 
en eller två skötsamma perso-
ner. Referens önskas. 
Svar till kg.lv@hotmail.com

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 vinterförvaring av 3 st 
MC med fritt tillträde. Ej mek-
plats, bara vinterförvaring.
Tel. 0708-80 17 69

1:a köpes eller hyres i Nol 
Tel. 0733-74 41 14

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

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

Hunddagis/Hundpensionat i 
hemmiljö i Vättlefjäll, Bohus. 
Ring Stina på 0709-56 26 56, 
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

Grattis
Eija

på 50-årsdagen den 25 nov
önskar svärmor och Mads

GRATTIS

Tänk va tiden går. 
Nu när du 1 år har fyllt, vill 
farmor o farfar dig hylla!

Grattis Isak

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88. Hittelön!

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
Jimmy

på födelsedagen 20/11
Kramar från familjen

VECKANS ROS

Vår underbara kille, Leo 
fyller 10 år, 19/11
Stort Grattis önskar 

mamma, pappa, mormor, 
morfar, Diana och Saga

BRÖLLOP

Den 25 nov firar 
Johnny och Eija 

Silverbröllop. 
Grattis önskar mamma/

svärmor och Mads

EFTERLYSNING

Cina 57 från Älvängen. Du 
är inte heller medlem på 
Zoosk. Du ärrödhårig och 
ditt turnummer är 4. Jag 
som söker Dig är Lars från 
Nödinge, ej heller medlem 
på Zoosk. Det var någon 
gång i somras som vi var 
intresserade och du och jag 
ville träffas, om Du fort-
farande vill, hör av dig till 
mig på:

Tel. 0762-18 41 98

Stall Grönå, 
Stallet med 

Camilla o Sonny
Sussie o Olle

Kamomilla o Andreas
Sara

Massor av tack till er när 
ni tog hand om min häst 
Tender ni är bara bäst!

Agneta
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

Kapellvägen, Älvängen
 Vid beställning 
0708-22 35 46 0707-53 63 21

Grillen:
Måndag-lördag kl 10–19

Varm frukostbuffé:  
Måndag-fredag kl 08–10

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans
NUMMER 43         VECKA 47| 27PYSSEL



ÅRETS
JULKLAPP

www.stc.se

VI ÖNSKAR ER ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL!

KR

KR

450
10-KORT

KRORD. PRIS 900KR / MAX 3 PER KUND

HELÅRSKORT

ORD. PRIS 4788KR 2990

ORD. PRIS 2500KR

HALVÅRSKORT

1990

ANVÄND  

FRISKVÅRDSPENGEN  

INNAN ÅRSSKIFTET!

Kontakta oss för mer 

information 

KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER PÅ ALLA  
STC-KLUBBAR I HELA SVERIGE!

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


