
Vårdcentralen 
har blivit skola

Lär dig duka 
rätt till jul

Brukshistoria 
blir teater

Surte BK har fått upp farten, här gestaltat av Martin Östling. Hemma mot Skirö/Nävelsjö i lördags kom årets andra vinst via 
5-2. ”Vildkatterna” låg under med 0-1 i paus, men vände till seger i den andra halvleken.

Surte BK hemmavann
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Många lär höja på 
ögonbrynen den 
här veckan när 

de läser om det osannolika 
samarbetet mellan de röd-
gröna och Aledemokraterna. 
Det sistnämnda partiet har i 
åratal ägnat mycket kraft åt 
att kritisera, främst Social-
demokraterna, för både det 
ena och det andra. I onsdags 
skakade de plötsligt hand 
och presenterade en gemen-
sam budget. Jag vet inte om 
man ska skratta eller gråta, 
men samtidigt måste jag säga 
att det är skönt att allt inte 
är ristat i sten. Det går up-
penbarligen även i politiken 
att riva murar och att tänka 
nytt. Det kändes dessutom 
som ett verkligen ärligt för-
sök och det vill jag verkligen 
tro. Ale kommun behöver 
självfallet en ledning som 
kan driva kommunen framåt 
och ta ansvar för verksam-
heten. Jag beundrar också 
modet från båda sidor – för 
det här är en överenskom-
melse ingen i förväg, inte 
ens de själva, hade kunnat 
tänka sig i nyktert tillstånd.

Att det trots allt finns 
anledning till frågor tror jag 
alla inblandade förstår. Det 
är inga dåliga salvor den 
gode Jan A Pressfeldt (AD) 
tidigare har levererat om sina 
nyvunna vänner. Affischen (S)
LÄPP inte in dem igen! fick 
stor uppmärksamhet i valrö-
relsen, men var inte särskilt 
framgångsrik. S behöll sina 

väljare och Aledemokrater-
na halverade sitt stöd. För 
mindre än en månad sedan 
föreslog samme Pressfeldt 
att Mikael Berglund (M) 
skulle behålla uppdraget som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande då han ansågs vara ett 
mer kompetent alternativ. 
Med detta färskt i minnet blir 
uppgörelsen mellan främst 
S och AD än mer fascine-
rande. Paula Örn å sin sida 
deklarerar öppet att det här 
inte var en lösning hon helst 
sett, men att den trots allt när 
budgeten var klar kändes bra 
mycket bättre än hon förvän-
tat sig och angående kritiken 
från Pressfeldt sa hon ”det är 
lugnt, jag är inte långsint”.

Det är ganska stora ord 
mellan politiker, men så spe-
lar de numera också i samma 
lag. Tonen blir vänligare då 
och det är detta som får mig 
att ändå tänka tanken att det 
här kan kanske gå. Kan båda 
sidor behålla inställningen att 
egentligen tycker vi väldigt 
olika, men om vi försöker och 
åtminstone är vänliga mot 
varandra kan vi kanske leda 
kommunen i rätt riktning. 
Det kommer att krävas en 
oerhörd respekt och en ängels 
tålamod – i grunden vet alla 
att Örn och Pressfeldt står 
väldigt långt ifrån varandra.

Nu är första uppdraget 
för Kommunstyrelsens nya 
ordförande avklarat. En 
budget och verksamhets-
plan för nästa år är i hamn. 

Paula Örn klarade uppgiften 
trots ett närmast hopplöst 
parlamentariskt läge. Det ska 
hon definitivt ha beröm för. 
Frågan är däremot inte om 
det var ett kortsiktigt eller 
hållbart alternativ hon valde, 
utan faktum är att alliansens 
förhandlingsvägran medförde 
att det faktiskt bara fanns ett 
steg att ta – till höger om 
alliansen. Där väntade Alede-
mokraterna som genom sin 
valtekniska samverkan med 
Sverigedemokraterna egentli-
gen inte ens var ett alternativ. 
Med fingertoppkänsla lyck-
ades de rödgröna locka AD 
över bron och kvar på andra 
sidan blev ett kastat och 
förbrukat avtal med SD. Hos 
de rödgröna fick AD bland 
annat plats i alla arbetsutskott 
utom i Kultur och fritid och 
miljoner till Säkra ridvägar. 
Svagheten i uppgörelsen, 
sett med rödgröna ögon, är 
att AD har utslagsrösten i de 
tunga nämnderna och när väl 
sakpolitiken ska diskuteras är 
budgetuppgörelsen kanske 
redan glömd...

Kors i taket!

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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MEDARBETARE

dan glömd...

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

lansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

www.broms-experten.se
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POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 
mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska äpplen, 
morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- 

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

LÖRDAG 29/11: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 20/12.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
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Budget 2015 i hamn
– De rödgröna gjorde upp med Aledemokraterna
NÖDINGE. De rödgröna 
och Aledemokraterna är 
överens om Ales budget 
och verksamhetsplan 
2015.

Den smått sensatio-
nella överenskommel-
sen omgavs av stor 
optimism på onsdagens 
pressträff.

– Jag tror ingen av oss 
trodde att detta skulle 
vara möjligt, men båda 
parter har tagit ett stort 
gemensamt ansvar för 
Ale. Jag hoppas att fler 
vill göra det i framtiden, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S).

Tack vare uppgörelsen mel-
lan Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna är en 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i hamn. Sensationen 
består i att Aledemokraterna 
som under hela valrörelsen 
ägnat stor kraft åt att kriti-
sera Socialdemokraterna, nu 
givit sitt stöd åt de rödgrönas 
budget. I förhandlingen fick 
Aledemokraterna igenom ett 
riktat stöd åt projekt Säkra 
ridvägar, att vägarna i tät-
orterna får kommunalt hu-
vudmannaskap och att den 
planerade besparingen inom 
Individ- och familjeomsor-
gen begränsas. Dessutom 
får AD en ordinarie och 
en ersättarplats i samtliga 
nämnder samt en plats ar-
betsutskotten. Undantaget 
är Kultur- och fritidsnämn-
den där det ”bara” blev en 
ersättarplats.

– Vår bedömning är att 
det var rimliga krav från de-
ras sida och inga försök att 
utnyttja situationen har fö-
rekommit. Det har jag stor 
respekt för. I gengäld kan vi 
driva igenom vår budget och 
verksamhetsplan i princip 
som den var skriven i juni 
med mer pengar till skola 
och åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten. La-
gen om valfrihet inom hem-
tjänsten ville vi ta bort, men 
vi känner att det inte finns 
majoritet för det idag och lå-
ter därför systemet vara kvar, 
säger Paula Örn.

Aledemokraterna medgav 
att det inte var ett självklart 
beslut att ta steget över till 
de rödgröna, men Jan A 
Pressfeldt hade inte svårt 
att motivera agerandet.

Har imponerat
– Den nya S-ledningen har 
imponerat på mig. De visar 
att de är beredda att ta ansvar 
för Ale och det är vi med. Vi 
har en kommun med 2000 
anställda och över 28000 
invånare som kräver att 
verksamheten utvecklas och 
drivs vidare. Det finns ing-
en tid för att sitta och tjura 
i sandlådan. Det är verkstad 
som gäller och det jag gillar 
det jag hittills har sett av den 
nya politiska ledningen. När 
bullerproblematiken blev 
känd tog det inte många tim-
mar innan ett möte med Tra-
fikverkets regiondirektör var 

inbokat. Det är en stor skill-
nad mot tidigare, säger han.

En förutsättning för en 
budgetuppgörelse mellan 
de rödgröna och AD var att 
partiet avbröt all samverkan 
med Sverigedemokraterna.

– Det har vi varit tydliga 
med hela vägen. Vi vägrar 
acceptera att de får något 
som helst inflytande i Alepo-
litiken, säger Paula Örn. 

Aledemokraterna ingick 
bara en teknisk valsamver-
kan med Sverigedemokra-
terna för att kunna ta sig in 
i nämnder och styrelser. Den 
är nu avbruten till förmån 
för en ny valteknisk samver-
kan med de rödgröna.

Bröt med SD
– Någon politisk samverkan 
har inte förekommit och jag 
meddelade dem i helgen att 
vi har gjort upp med de röd-
gröna. Reaktionerna uteblev 
mer eller mindre och jag ut-
går från att de förstår att vi 
måste välja den väg där vi 
lättast får igenom våra idéer, 
bekräftar Jan A Pressfeldt.

Den budget och verk-

samhetsplan för 2015 som 
presenteras innehåller en 
tydlig satsning på skolsek-
torn. Johnny Sundling (V) 
redogör för prioriteringarna 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden.

Fler pedagoger
– Med 30 nya miljoner kom-
mer antalet pedagoger att bli 
fler. Våra lärare mår inte bra 
och detta måste vi förändra. 
Det är vi alla överens om 
och vi kommer att fortsät-
ta jobba efter skolöverens-
kommelsen. En annan stor 
utmaning just nu är kön till 
barnomsorgen. Det är riktigt 
tufft och vi måste bygga nytt. 
I Skepplanda kommer vi att 
verka för en central F-6-sko-
la i nuvarande Alboskola 
samt att Garnvindeskolan 
blir förskola.

Föreningslivet får en del 
nya satsningar och det lo-
kala aktivitetsstödet ökas 
från fyra till fem kronor. Det 
största jublet lär dock höras i 
Bohus på Jennylunds ridan-
läggning.

– För oss har det varit vik-

tigt att få en större bredd på 
satsningarna i föreningsli-
vet. Allt kan inte handla om 
konstgräs och tjejidrotten 
måste lyftas i Ale. Därför är 
investeringen i Jennylunds 
ridhus välkomet. Det hand-
lar om 9 Mkr i 2015-års bud-
get, men det finns också 10 
Mkr avsatt redan i inneva-
rande budget, säger Carlos 
Trischler (MP).

– Dessutom startar vi 
upp utbyggnaden av en fri-
idrottsanläggning runt Jen-
nylunds IP, tillägger Paula 
Örn.

Näridrottsplatser finns 
det också pengar till. Under 
mandatperioden hoppas de 
rödgröna bygga en i Surte, 
Nol och Skepplanda.

I överenskommelsen mel-
lan de rödgröna partierna 
och Aledemokraterna ingår 
också att riktlinjerna för 
byggnation på landsbygden 
ligger fast, att höjden i Sto-
ra Viken förblir ett verk-
samhetsområde och att AD 
ställer sig bakom förslaget 
om flyktingmottagande med 
Migrationsverket.

NÖDINGE. Alliansens 
företrädare Mikael 
Berglund (M) gratu-
lerar de rödgröna 
till uppgörelsen med 
Aledemokraterna.

– Jag önskar dem 
lycka till. Det är bra 
att det finns en poli-
tisk majoritet, men vi 
ska visa att det också 
finns en tydlig oppo-
sition.

Intresset för att vara 
med på ”festen” ver-
kar fortfarande svalt.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S) gör 
ingen hemlighet av att hon 
helst önskat göra upp med 
något av Allianspartierna 
och eller Framtid i Ale. Att 
det nu istället blev Alede-
mokraterna innebär inte 
att dörren är stängd.

– Vår inställning om 
breda överenskommelser 
ligger fast. Jag tror att det 
är det bästa för Ale och det 
parlamentariska läget är 
sådant att vi måste försöka 
samverka, men det är svårt 
om vissa vägrar samtala, 
menar Paula Örn.

För att bjuda in allian-
sen i budgetsamarbetet 
kommer de rödgröna och 
Aledemokraterna att lägga 
ett antal tilläggsyrkanden 
till budgetförslaget i full-
mäktige. Dessa kommer 
att vara direkt tagna ur al-
liansens egen budget.

– Det finns flera goda 
idéer i deras verksam-
hetsplan, bland annat 
tillsättandet av en som-
marjobbsförmedlare och 
ett centralt bibliotek i Äl-
vängen. Det har vi inga 
problem att tillstyrka. 
Även deras tvärpolitiska 
forum för att stärka det 
drogförebyggande arbetet 
är klokt. Nu hoppas jag 
att alliansen åtminstone är 
beredda att rösta på sina 
egna förslag, annars vet 
jag inte vad vi ska göra för 
att få med dem på banan, 
säger Paula Örn.

Mikael Berglund tar 
med stor glädje emot be-
skedet om att ett antal 
tilläggsyrkanden från Al-
liansens budget kommer 
att presenteras på fullmäk-
tige.

– Självklart kommer vi 
att ställa oss bakom våra 
egna förslag. Jag tycker 
det är bra att Ale har fått 
en politisk majoritet, men 
laguppställningen får mig 
att tvivla. Det är inte de 
gamla goda vännerna som 
bildar gemensamt lag. 
De känner varandra väl, 
men kan de samarbeta? Vi 
konstaterar att vi stod för 
vårt ord och presenterade 
en budget utan påverkan 
av varken Aledemokra-
terna eller Sverigedemo-
kraterna. Det är vi stolta 
över idag, avslutar Mikael 
Berglund.

Alliansen 
önskar 
lycka till!

Överens. Ett överraskande och närmast sensationellt samarbete med Aledemokraterna lade grunden för de rödgrönas budget 2015. 
Från vänster: Björn Norberg (S), Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Jan A Pressfeldt (AD) och Carlos Trischler (MP).

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

Nytt kommunhus
NÖDINGE. Ale kommun 
behöver en samlad 
administration.

Det slår de rödgröna 
och Aledemokraterna 
fast.

Nu startar ett omfat-
tande utreningsarbete 
om var ett sådant bäst 
placeras.

Att ett nytt kommunhus 
är nödvändigt är den politis-
ka ledningen, Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet överens med 
Aledemokraterna om. Frå-
gan är bara var det ska ligga.

– På den punkten är vi 

inte  lika överens, säger Pau-
la Örn (S) och ler.

– Vi har bestämt att det 
finns två alternativ, Nödinge 
eller Älvängen. Nu får tjäns-
temännen utreda var en sam-
lad kommunadministration 
gör störst nytta.

Idag har Ale två kommun-
hus, ett i Nödinge och det 
gamla i Alafors.

– Som bostadsort är Al-
afors fantastisk, men ur re-
kryteringssynpunkt för en 
större arbetsplats är det en 
katastrof. Vi kan inte ens dra 
nytta av Alependeln, menar 
Paula Örn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Knutsväg 2, Skepplanda (gamla Mac Ripper´s lokal, Skepplanda industiområde)

OUTLET!
Välkommen att fynda keramik från Portugal

Den 29-30:e november samt 13-14:e december

ÖPPETTIDER KL 10-14

Utvalda prissänkta produkter, demoexemplar 
och 2:a sortering m.m.

Endast kontantbetalning

www.kulljus.se
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Budget 2015 i hamn
– De rödgröna gjorde upp med Aledemokraterna
NÖDINGE. De rödgröna 
och Aledemokraterna är 
överens om Ales budget 
och verksamhetsplan 
2015.

Den smått sensatio-
nella överenskommel-
sen omgavs av stor 
optimism på onsdagens 
pressträff.

– Jag tror ingen av oss 
trodde att detta skulle 
vara möjligt, men båda 
parter har tagit ett stort 
gemensamt ansvar för 
Ale. Jag hoppas att fler 
vill göra det i framtiden, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S).

Tack vare uppgörelsen mel-
lan Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna är en 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i hamn. Sensationen 
består i att Aledemokraterna 
som under hela valrörelsen 
ägnat stor kraft åt att kriti-
sera Socialdemokraterna, nu 
givit sitt stöd åt de rödgrönas 
budget. I förhandlingen fick 
Aledemokraterna igenom ett 
riktat stöd åt projekt Säkra 
ridvägar, att vägarna i tät-
orterna får kommunalt hu-
vudmannaskap och att den 
planerade besparingen inom 
Individ- och familjeomsor-
gen begränsas. Dessutom 
får AD en ordinarie och 
en ersättarplats i samtliga 
nämnder samt en plats ar-
betsutskotten. Undantaget 
är Kultur- och fritidsnämn-
den där det ”bara” blev en 
ersättarplats.

– Vår bedömning är att 
det var rimliga krav från de-
ras sida och inga försök att 
utnyttja situationen har fö-
rekommit. Det har jag stor 
respekt för. I gengäld kan vi 
driva igenom vår budget och 
verksamhetsplan i princip 
som den var skriven i juni 
med mer pengar till skola 
och åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten. La-
gen om valfrihet inom hem-
tjänsten ville vi ta bort, men 
vi känner att det inte finns 
majoritet för det idag och lå-
ter därför systemet vara kvar, 
säger Paula Örn.

Aledemokraterna medgav 
att det inte var ett självklart 
beslut att ta steget över till 
de rödgröna, men Jan A 
Pressfeldt hade inte svårt 
att motivera agerandet.

Har imponerat
– Den nya S-ledningen har 
imponerat på mig. De visar 
att de är beredda att ta ansvar 
för Ale och det är vi med. Vi 
har en kommun med 2000 
anställda och över 28000 
invånare som kräver att 
verksamheten utvecklas och 
drivs vidare. Det finns ing-
en tid för att sitta och tjura 
i sandlådan. Det är verkstad 
som gäller och det jag gillar 
det jag hittills har sett av den 
nya politiska ledningen. När 
bullerproblematiken blev 
känd tog det inte många tim-
mar innan ett möte med Tra-
fikverkets regiondirektör var 

inbokat. Det är en stor skill-
nad mot tidigare, säger han.

En förutsättning för en 
budgetuppgörelse mellan 
de rödgröna och AD var att 
partiet avbröt all samverkan 
med Sverigedemokraterna.

– Det har vi varit tydliga 
med hela vägen. Vi vägrar 
acceptera att de får något 
som helst inflytande i Alepo-
litiken, säger Paula Örn. 

Aledemokraterna ingick 
bara en teknisk valsamver-
kan med Sverigedemokra-
terna för att kunna ta sig in 
i nämnder och styrelser. Den 
är nu avbruten till förmån 
för en ny valteknisk samver-
kan med de rödgröna.

Bröt med SD
– Någon politisk samverkan 
har inte förekommit och jag 
meddelade dem i helgen att 
vi har gjort upp med de röd-
gröna. Reaktionerna uteblev 
mer eller mindre och jag ut-
går från att de förstår att vi 
måste välja den väg där vi 
lättast får igenom våra idéer, 
bekräftar Jan A Pressfeldt.

Den budget och verk-

samhetsplan för 2015 som 
presenteras innehåller en 
tydlig satsning på skolsek-
torn. Johnny Sundling (V) 
redogör för prioriteringarna 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden.

Fler pedagoger
– Med 30 nya miljoner kom-
mer antalet pedagoger att bli 
fler. Våra lärare mår inte bra 
och detta måste vi förändra. 
Det är vi alla överens om 
och vi kommer att fortsät-
ta jobba efter skolöverens-
kommelsen. En annan stor 
utmaning just nu är kön till 
barnomsorgen. Det är riktigt 
tufft och vi måste bygga nytt. 
I Skepplanda kommer vi att 
verka för en central F-6-sko-
la i nuvarande Alboskola 
samt att Garnvindeskolan 
blir förskola.

Föreningslivet får en del 
nya satsningar och det lo-
kala aktivitetsstödet ökas 
från fyra till fem kronor. Det 
största jublet lär dock höras i 
Bohus på Jennylunds ridan-
läggning.

– För oss har det varit vik-

tigt att få en större bredd på 
satsningarna i föreningsli-
vet. Allt kan inte handla om 
konstgräs och tjejidrotten 
måste lyftas i Ale. Därför är 
investeringen i Jennylunds 
ridhus välkomet. Det hand-
lar om 9 Mkr i 2015-års bud-
get, men det finns också 10 
Mkr avsatt redan i inneva-
rande budget, säger Carlos 
Trischler (MP).

– Dessutom startar vi 
upp utbyggnaden av en fri-
idrottsanläggning runt Jen-
nylunds IP, tillägger Paula 
Örn.

Näridrottsplatser finns 
det också pengar till. Under 
mandatperioden hoppas de 
rödgröna bygga en i Surte, 
Nol och Skepplanda.

I överenskommelsen mel-
lan de rödgröna partierna 
och Aledemokraterna ingår 
också att riktlinjerna för 
byggnation på landsbygden 
ligger fast, att höjden i Sto-
ra Viken förblir ett verk-
samhetsområde och att AD 
ställer sig bakom förslaget 
om flyktingmottagande med 
Migrationsverket.

NÖDINGE. Alliansens 
företrädare Mikael 
Berglund (M) gratu-
lerar de rödgröna 
till uppgörelsen med 
Aledemokraterna.

– Jag önskar dem 
lycka till. Det är bra 
att det finns en poli-
tisk majoritet, men vi 
ska visa att det också 
finns en tydlig oppo-
sition.

Intresset för att vara 
med på ”festen” ver-
kar fortfarande svalt.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S) gör 
ingen hemlighet av att hon 
helst önskat göra upp med 
något av Allianspartierna 
och eller Framtid i Ale. Att 
det nu istället blev Alede-
mokraterna innebär inte 
att dörren är stängd.

– Vår inställning om 
breda överenskommelser 
ligger fast. Jag tror att det 
är det bästa för Ale och det 
parlamentariska läget är 
sådant att vi måste försöka 
samverka, men det är svårt 
om vissa vägrar samtala, 
menar Paula Örn.

För att bjuda in allian-
sen i budgetsamarbetet 
kommer de rödgröna och 
Aledemokraterna att lägga 
ett antal tilläggsyrkanden 
till budgetförslaget i full-
mäktige. Dessa kommer 
att vara direkt tagna ur al-
liansens egen budget.

– Det finns flera goda 
idéer i deras verksam-
hetsplan, bland annat 
tillsättandet av en som-
marjobbsförmedlare och 
ett centralt bibliotek i Äl-
vängen. Det har vi inga 
problem att tillstyrka. 
Även deras tvärpolitiska 
forum för att stärka det 
drogförebyggande arbetet 
är klokt. Nu hoppas jag 
att alliansen åtminstone är 
beredda att rösta på sina 
egna förslag, annars vet 
jag inte vad vi ska göra för 
att få med dem på banan, 
säger Paula Örn.

Mikael Berglund tar 
med stor glädje emot be-
skedet om att ett antal 
tilläggsyrkanden från Al-
liansens budget kommer 
att presenteras på fullmäk-
tige.

– Självklart kommer vi 
att ställa oss bakom våra 
egna förslag. Jag tycker 
det är bra att Ale har fått 
en politisk majoritet, men 
laguppställningen får mig 
att tvivla. Det är inte de 
gamla goda vännerna som 
bildar gemensamt lag. 
De känner varandra väl, 
men kan de samarbeta? Vi 
konstaterar att vi stod för 
vårt ord och presenterade 
en budget utan påverkan 
av varken Aledemokra-
terna eller Sverigedemo-
kraterna. Det är vi stolta 
över idag, avslutar Mikael 
Berglund.

Alliansen 
önskar 
lycka till!

Överens. Ett överraskande och närmast sensationellt samarbete med Aledemokraterna lade grunden för de rödgrönas budget 2015. 
Från vänster: Björn Norberg (S), Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Jan A Pressfeldt (AD) och Carlos Trischler (MP).

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

Nytt kommunhus
NÖDINGE. Ale kommun 
behöver en samlad 
administration.

Det slår de rödgröna 
och Aledemokraterna 
fast.

Nu startar ett omfat-
tande utreningsarbete 
om var ett sådant bäst 
placeras.

Att ett nytt kommunhus 
är nödvändigt är den politis-
ka ledningen, Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet överens med 
Aledemokraterna om. Frå-
gan är bara var det ska ligga.

– På den punkten är vi 

inte  lika överens, säger Pau-
la Örn (S) och ler.

– Vi har bestämt att det 
finns två alternativ, Nödinge 
eller Älvängen. Nu får tjäns-
temännen utreda var en sam-
lad kommunadministration 
gör störst nytta.

Idag har Ale två kommun-
hus, ett i Nödinge och det 
gamla i Alafors.

– Som bostadsort är Al-
afors fantastisk, men ur re-
kryteringssynpunkt för en 
större arbetsplats är det en 
katastrof. Vi kan inte ens dra 
nytta av Alependeln, menar 
Paula Örn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Knutsväg 2, Skepplanda (gamla Mac Ripper´s lokal, Skepplanda industiområde)
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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

27
TORSDAG

DEC

4
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.seVoices 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 

Filmvisning

Nödinge. Fri entré.
Kl 11.30 River Dogs. På engelska (25 min)
Kl 12.00 Fjord. (24 min)
Kl 12.30
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.

MUSIK I ADVENTSTID
Smyrnakyrkan i Älvängen. KL 18.30
Utträde till Världens barn
Varmt välkomna! Ale kulturskola

Peta bort vekhållaren

hjälp för att återvinna aluminiumen i värmeljuskoppen på 
rätt sätt.

Glöm inte att ta bort vekhållaren från värmeljuskoppen 

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 

Kommun, Räddningstjänst och Ale byggen!

räcker. Ingen föranmälan krävs! Kläder och skor efter 

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

Ont om parkering vid skola 
Nu har vi börjat med den stora renoveringen på 
Nödingeskolan. Det kommer att bli trångt runt skolan  
och vi kommer att ha färre parkeringar än vanligt.
 

utplacerade på Pigegården och i paviljonger på skolgården. 
Den lilla parkeringen framför Nödingeskolan kommer 
att vara avstängd och likaså infarten till Kyrkbyskolan. 

kommer antagligen inte att räcka till. Om du tar bilen för 
att lämna ditt barn på skolan rekommenderar vi att du 
parkerar framför Ale Kulturrum eller nere vid bäcken (vid 

Och viktigast av allt; var ute i god tid!
 
Har du möjlighet att lämna dina barn på skolan utan bil är  
det ett mycket bra alternativ.

Viktigt meddelande till alla 
grannsamverkare
Grannsamverkarträffen på Ale 
Kulturrum den 2 DECEMBER 
KL 17.45–20.00
Medborgarhuset i Alafors, 
Ledetvägen 6.

Alla som grannsamverkar är 
välkomna, men anmälan är obligatorisk och görs till 
brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug via e-post 
charlott.klug@ale.se eller telefon 0704-32 01 21 senast 
den 28 november.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Välkomna!

LEDIGA TJÄNSTER

Sektor samhällsbyggnads bygglovsenhet har 
emottagit en ansökan om förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten Rågsvet 1:2. 

Berörda sakägare har möjlighet att yttra sig 

på Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset 
i Alafors. Synpunkter skall vara skriftligt 
inlämnade senast 2014-12-18 till adressen: 
Sektor Samhällsbyggnad Plan och bygg,  
Ale kommun, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

ÄLVÄNGEN. Ale gymna-
sium lever vidare fast 
i en ny form och på en 
annan ort.

Älvängens tidigare 
vårdcentral har blivit 
skola.

– Här erbjuder vi 
elever introduktions-
program för att komma 
vidare till fortsatta 
gymnasietudier eller 
yrkesutbildningar. Dess-
utom har vi språkin-
troduktion för de som 
behöver, berättar lärare 
Robert Andersson-West-
lund när han visar runt i 
lokalerna.

De sista avgångseleverna 
sprang ut ur Ale gymnasium 
i våras, men skolan är inte 

nedlagd – bara flyttad och 
med en renodlad inriktning. 

– Det är viktigt för oss att 
nå ut, inte minst till grannar, 
att vårdcentralen har flyttat 
och att det numera är utbild-
ning som bedrivs i fastighe-
ten. Vårt introduktionspro-
gram vänder sig till elever 
som läser upp sina betyg för 
att bli behöriga till nationella 
gymnasieutbildningar. Mer 
än hälften av våra elever lä-
ser dock språkintroduktion, 
det är dels de som är asylsö-
kande dels de som har uppe-
hållstillstånd, säger Robert 
Andersson-Westlund.

Flytten till den tidigare 
vårdcentralen i Älvängen har 
varit positiv och ett lyft för 
verksamheten, men den det 
har också tagit kraft.

– Alla som flyttar vet att 
det är jobbigt. Planering-

Ale gymnasium har flyttat till Älvängen

Nicole Buena, Patricia Lindberg, Emmely Fosse och Jasna Tina Mirzai trivs med undervisningen på nya Ale gymnasium som har 
flyttat till tidigare Älvängens vårdcentrals lokaler.

en har inte varit den bästa. 
Det är svårt att bedriva un-
dervisning samtidigt som en 
betongvägg rivs, men vi har 
gjort vårt bästa och elever-
na har accepterat förutsätt-
ningarna bra. Nu börjar vi 
komma iordning och plus-
effekterna är många. Det har 
blivit en mysig och personlig 
skola som fortfarande är un-
der utformning. Eleverna är 
delaktiga i processen och jag 
tror de mår bra av att skolan 
ligger en bit från centrum. 
Här är det inget annat som 
stör, utan det blir ett bra fo-
kus på att lära, säger Robert 
Andersson-Westlund. 

På programmet för språ-
kintroduktion är Jenny An-

dersson ansvarig lärare.
– De flesta av eleverna 

är väldigt motiverade att 
snabbt lära sig så mycket 
svenska som möjligt. Dels 
för att komma vidare i sin 
utbildning dels för att kom-
ma in i samhället och kunna 
prata svenska med sina nya 
vänner. Undervisningen fo-
kuserar främst på att lära sig 
grunderna i svenska språket. 
Sedan kan eleverna gå vidare 
till annan utbildning eller ar-
bete. Förutom svenska läser 
de engelska, matte och vissa 
SO- och NO-ämnen för att 
framförallt lära sig de svens-
ka begreppen i ämnena, be-
rättar hon. 

Elever som läser språ-

kintroduktion har helt olika 
bakgrund.

– Vissa elever har nästan 
gått klart gymnasiet i sina 
hemländer och vissa har lite 
kortare skolbakgrund. Så alla 
kan olika mycket om olika 
saker. En del har mycket ar-
betslivserfarenheter medan 
andra inte har jobbat alls, 
berättar Jenny Andersson.

Gemensamt för eleverna i 
Ale gymnasium är att dagen 
börjar med gemensam fru-
kost och en titt på nyheter-
na. På skolan finns också en 
matsal där det serveras lunch 
dagligen.

– Det är en god trivsel på 
skolan och upplägget med 
frukosten är suveränt. Det 

blir många bra samtal och en 
start på dagen som jag tror 
alla gillar, säger Robert An-
dersson-Westlund.

Än så länge används 
knappt hälften av fastighe-
ten, men till hösten är det 
enligt gällande plan tänkt 
att Komvux ska flytta in. Det 
blir en bra kombination och 
en helhet i huset som kom-
mer att gagna alla.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Den gamla vårdcentralen 
i Älvängen har blivit skola

Det har blivit 
en mysig och 
personlig skola 
som fortfarande 

är under utformning.
ROBERT
ANDERSSON-WESTLUND
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Waldorfskolan i Kungälv

Tvetgatan 9, Kungälv
www.fredkullaskolan.se

Telefon 0303-63670

presenterar stolt sin 
berömda och sagolika

Servering, loppis & hantverk m.m.
Lördag 29 november kl 10-15

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du ska driva och utveckla kvalifi cerat socialt 
arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är 
snabbyttranden, vårdnads-, boende- och umgänges-
utredningar, medgivandeutredningar, föräldraskap/
faderskap och samarbetsamtal. 

Socialsekreterare
inriktning familjerätt 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du ska driva och utveckla mottagandet av 
ensamkommande fl yktingbarn i samverkan med 
övrig socialtjänst och andra samhällsorgan.

Vi ser utredning – motivation – förändring
– uppföljning som en helhet. 

Socialsekreterare

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER
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NÖDINGE. Glädjen gick 
inte att ta miste på.

Elever och personal 
hade väntat på denna 
dag.

– Äntligen är vi 
framme vid resans mål, 
förklarade Kyrkbys-
kolans rektor Ulrika 
Andersson.

Det var i februari som ar-
betet startade. Under våren 
drabbades skolbyggnaderna 
på området av en del skade-
görelse och i samband med 
rivningsarbetet upptäcktes 
också limförtvålning.

– Därför krävdes ett venti-
lerat undergolv vilket blev en 
fördyrande åtgärd. Det var 
dock nödvändigt och idag 
stoltserar Nödinge med en 
fin och frisk skola, förklarar 
Sara Edmark, projektledare 
fastighet.

– Kyrkbyskolan har blivit 
ljus och färgglad. Färgkoda-
de entréer ska göra det lätt 
att navigera i huset. Det är 
ett betydligt större ljusin-
släpp mot tidigare, större 
fönster och med klassrum 
utefter fasaden.

Hur har ni från kom-
munens sida upplevt sam-
arbetet med Serneke, som 

varit totalentreprenör för 
projektet?

– Det har varit fantas-
tiskt bra! Samarbetet med 
Serneke fortsätter dessut-
om eftersom de nu startar 
nästa renoveringsprojekt – 
Nödingeskolan. Rivningen 
inleds den här veckan och 

arbetet kommer att fortgå 
fram till sommaren, berättar 
Sara Edmark.

Fredagsmorgonens in-
vigningsceremoni på Kyrk-
byskolan var regisserad av 
elevrådet. Det bjöds på mu-
sik, tal och bandklippning 
naturligtvis.

– Från och med nu kan vi 
koncentrera oss fullt ut på 
den pedagogiska verksam-
heten, det känns otroligt 
skönt. Vi är oerhört glada 
över vår nya skola, avslutar 
Ulrika Andersson.

JONAS ANDERSSON

Kyrkbyskolan i Nödinge har fått ett rejält ansiktslyft.

– Kyrkbyskolan i ny skepnad

Färgstarkt invigningsfirande

Christer Larsson från Serneke uppvaktade Kyrkbyskolans 
rektor Ulrika Andersson med en blomma och önskade lycka 
till i de nya lokalerna.

 Kören bjöd på vacker sång. 
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LYKTOR 50%

RABATT

249:-LEGO
City/Friends
ord. pris 429:-

2990CHOKLAD
Seashell, 250g
ord. pris 59:-

BLI MEDLEM: Skicka SMS: 
DM <din e-postadress> 

till 72320.
30%
ord. pris från 34,90
Gäller ett köptillfälle

MEDLEMSERBJUDANDE:
VECKA 48:
God Jul-servis

Erbjudandet gäller från 24 november till 30 november*
Scanna QR-koden för att se mer av våra erbjudanden.

Ale Torg 7, Nödinge

ALLA BLOCKLJUS
röda och vita

50%
RABATT

Gäller från 28 november till 29 november.
Utbudet kan variera mellan butikerna.
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Vardag 10 – 19 | Lördag 10 – 15 | Söndag se hemsida
ICA Kvantum 7 – 23 alla dagar | www.aletorg.se

dag 10 – 15 | Söndag se hemsidaaa
– 23 alla dagar | www.aletorg.se

Ananda Thai Take Away • Blomsterriket • Café Tant Rut • Cederleüfs & Svenheimers 
Dressmann • Drömhuset • Hälsoteket • Handelsbanken • Havspalatset • ICA Kvantum 
Kicks • Klippstudion • Klockmaster • Kronans Apotek • Länsförsäkringar Bank 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling • Lidl • Limit • Lindex • Nille Nols Färg 
Pfagers Ljuva Hem • Pizzeria Bella Mia • Smycka • STC 
Svensk Fastighetsförmedling • Systembolaget • Team Sportia 
Top Sushi • XLNT • ZooNet

SUCCÉN FORTSÄTTER

Kul i (h)jul!
27

NOV
KL 19–21

SÖNDAGSÖPPET
kl 11.00–15.00
1, 2, 3 ,4 Advent

Snurra fram fina  
erbjudanden!

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!
Anmälan: 0735-45 66 53 /pernillafagerholm@hotmail.com

%

%

BEGRÄNSAT A

Kom och mys med oss. Vi bjuder  
på glögg och pepparkaka!

Julstuga på  
Pfagers ljuva hem!

Adventsblommor,
 -kom in till oss!

RABATT 
Gäller ej snittblommor, beställningar, eller presentkort. 

Gäller en gång per hushåll. Medtag annons.

15-ÅRS JUBILEUM

Erbjudandet gäller endast hos
Dressmann Nödinge den 28 november

2014. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden eller rabatter.

VÄLKOMMEN!

ALLA VAROR

30%
Ale torg Nödinge 0303-972 76

Strandg. 80 Kungälv 0303-106 35

NYTT VARUMÄRKE
I BUTIKEN!
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NÖDINGE. Det var ett 
gymnasium som blev en 
högstadieskola.

I nya Da Vinciskolan 
har två olika skolkultu-
rer förenats.

– Vi bygger organi-
sationen, lokaler och 
rutiner under tiden vi 
flyger, säger rektor Ma-
rie Schörling.

I våras fattade politiken det 
definitiva beslutet att avveck-
la Himlaskolans högstadium 
i Alafors för att istället låta 
Da Vinciskolan se dagens 
ljus i före detta Ale gymnasi-
ums lokaler. 382 elever från 
tidigare Kyrkbyskolan och 
Himlaskolan utgör det som 
sedan i augusti är Nödinges 
nya högstadieskola.

– Fusionen mellan två oli-
ka kulturer har gått väldigt 
bra. Ledningen med verk-
samhetschef Joakim Öst-
ling i spetsen ska hyllas för 
ett väldigt bra förberedande 
arbete. Vi upplever inget vi 
och dem i huset, säger Marie 
Schörling som tillsammans 
med biträdande rektor Bir-
gitta Ringström tillträdde 
sina respektive tjänster den 
1 augusti.

– Vi kom båda utifrån 
med nya friska ögon. Vi har 
plockat russinen ur kakan, 
det som var bra från Him-
laskolan respektive Kyrkby-
skolan. Det som var mindre 
bra lämnade vi därhän.

Marie Schörling och Bir-
gitta Ringström kände inte 
varandra sedan tidigare, men 
insåg direkt att personkemin 

klickade.
– Jag gillar att jobba i 

team och tror på den ledar-
skapsmodellen, säger Birgit-
ta Ringström.

– Vi fungerar väldigt bra 
ihop och har roligt på jobbet 
varje dag. Vi har en stadig 
grund att stå på och kan dra 
nytta av vår erfarenhet i ar-
betet med att bygga upp en 
ny skola. Det var ett uppdrag 
som attraherade mig. Det är 
väldigt spännande att få byg-
ga ihop två tidigare kulturer 
och samtidigt forma något 
nytt, säger Marie Schörling.

Vad skall vara utmär-
kande för Da Vinciskolan?

– God kvalitet! På Da 
Vinciskolan når man så goda 
resultat som man har ambi-
tionen att göra. Vi ska ha hög 
kvalitet på våra pedagoger, 
ha ordning och reda i verk-
samheten. Tillit, trygghet 
och gemenskap är nyckelord 
som är ständigt återkom-
mande.

– Ledorden som vi säger 
till våra ungdomar varje dag 
är; Ta ansvar, arbeta hårt och 
var snäll!

Har ni upplevt några 
problem med att flytta in 
i lokaler där det tidigare 
bedrevs gymnasieunder-
visning?

– Skolan byggdes om un-
der sommaren och det var en 
väldigt bra planering kring 
det. Det är ändå några bi-
tar kvar som vi jobbar med, 
miljön motsvarar inte fullt 

ut unga tonåringars behov. 
Fokusgrupper har tillsatts 
och ihop med elevrådet är 
det beställt möbler, textilier 
och så vidare som ska bidra 
till en mysigare och trevliga-
re miljö. Det gäller såväl ute 
som inne.

Vad har ni fått för re-
aktioner på verksamheten 
från elever och föräldrar 
under den här första ter-
minen?

– Utvecklingssamtalen 
som gjorts under hösten 
vittnar om att ungdomarna 
trivs. Även föräldrarna tycks 
vara väldigt tillfreds med hur 
verksamheten bedrivs.

Ni får bussa era elev-
er till Alafors respektive 
Bohus för undervisning 
i hemkunskap och slöjd. 
Vad tycker ni om det?

– Det är ett faktum att 
förhålla sig till. Lokalerna 
i en del av huset dömdes ut 
och då hamnade man i en 
akut situation att ta ställning 
om det skulle renoveras eller 
byggas nytt. Vi tycker att frå-
gan har hanterats väldigt bra. 
Det var inget önskeläge för 
någon, att inte ha klart med 
salar för hemkunskap och 
slöjd, men till hösten kom-
mer vi att ha det.

Tre ord som kan beskri-
va er första tid på Da Vin-
ciskolan?

– Roligt, utvecklande och 
visionärt.

JONAS ANDERSSON

MARIE SCHÖRLING

BIRGITTA RINGSTRÖM

Bor: Utanför Borås.
Bakgrund: Har jobbat inom 
skolan i hela sitt liv, i alla 
åldrar. Har arbetat 25 år i 
Borås kommun.
Titel: Rektor.

Bor: Göteborg.
Bakgrund: Var tidigare en-
hetschef på Jensen gymna-
sium i Göteborg. Har arbetat 
drygt 25 år i Mölndal stad.
Titel: Biträdande rektor.

Da Vinciskolans rektor, Marie Schörling:

”Vi bygger under tiden vi flyger”
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Da Vinciskolans biträdande rektor och rektor, Birgitta Ringström 
och Marie Schörling.

Kallelse till Årsmöte
Medlemmarna i Ale Golfklubb kallas härmed till:

Ordinarie årsmöte torsdagen den 4 december 2014 kl 18.00

Lokal: Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen

På årsmötet kommer vi även få besök av näringslivschefen Pia Areblad,  
Ale Kommun, för att samtala om vad vi gemensamt kan göra för att  
utveckla klubbens och kommunens verksamhet.

Komplett material inför årsmötet finns att hämta på kansliet  
eller på vår webbsida: www.alegk.se fr.o.m. 14 dagar före mötet.

Välkommen
Vardag 10 – 19 | Lördag 10 – 15 | Söndag: 11 – 15
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

– 19 | Lördag 10 – 15 | Söndag: 11 – 15
um 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

-Jul-
på Ale Torg!

Söndagslotten
På söndag kan ni tävla om Kundvagnsracet – Handla för 

300 kr eller mer och få en eller max tre Söndagslotter vid 

varje köptillfälle. (gäller ej på ICA, Systembolaget eller 

receptbelagda varor på Apoteket).

På lördag kommer 
Polisen till torget 
och informerar om 
hur man skyddar 
sig mot inbrott
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Priserna gäller t o m v. 48 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

BONDMORAN
1,1-1,2 kg, 

Gäsene Mejeri 31%.

/kg

varje dag!
Matglädje

Ale Torg

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

NÖTSTEK
 Ursprung Sverige. Ca 1200 g.   

Av fransyska. Nätad.  
Max 2 köp/hushåll.

/kg NOBLESSE
Marabou, 150 g. 

Jfr. pris 100:00/kg.

/st

svenskt

kött
Vi gillar

KAFFE
 ICA, Gevalia, Löfbergs, 

Zoégas, Classic. 450–500 g. 
Gäller ej Ekologiskt, KRAV, Hela Bönor. 

Jfr. pris 50:00–55:56/kg.    

2 för

JJ

APELSINER I NÄ

49:-
KLIPP!

KYCKLINGFILÉ
ICA, 1000 g. Fryst.

Max 2 köp/hushåll.  

/st

1 krona
går till 

Childhood
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com

ALAFORS. Svenska 
Kraftnät planerar för en 
ny 400 kV-kraftledning 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen, men den 
fortsätter möta hårt 
motstånd.

Föreningen Regional 
Motström anser att det 
finns bättre alternativ 
än en luftburen ledning 
som kommer tvinga 
många att lämna sina 
hem.

– Med dagens teknik 
är det fullt möjligt att 
gräva ner den, men 
Svenska Kraftnät vill 
inte ens utreda frågan 
och det skrämmer oss, 
säger styrelseledamot, 
Tommy Carlsson.

I måndags hade föreningen 
som kritiserar både Svenska 
Kraftnät och deras planer 
på en ny kraftledning kallat 
regionens riksdagsledamö-
ter till en informationsträff 
i Alafors. Uppslutningen var 
god och åtta ledamöter fick 
en saklig genomgång av den 
kritik som Regional Mot-
ström har framfört.

– Det är flera delar i det 
här. För det första är vi ne-
gativt inställda till hela idén 
med en ny luftburen kraft-
ledning som medför stora 
ekonomiska förluster och 
tragedier när människor 
tvingas lämna sina hem. 
Dessutom gör ytterligare en 
ny ledningsgata stora intrång 
som lägger en död hand över 
till exempel Ales möjlighet 
att växa. Under resans gång 
känner vi också en allt stör-

re tveksamhet till hur stat-
liga Svenska Kraftnät väljer 
att informera och hantera 
ärendet. Informationen är 
bristfällig och lyhördheten 
obefintlig, säger Tommy 
Carlsson.

Beträda privata marker
Föreningen kräver att Svens-
ka Kraftnät utreder frågan 
bättre och tittar närmare på 
de alternativ som finns. Istäl-
let har Länsstyrelsen beviljat 
bolaget rätt att fortsätta pla-
neringen av kraftledningen 
genom att ge tillstånd att 
beträda privata marker och 
trädgårdar. Detta är något 
som många boende har över-
klagat. Nu är det inte bara 
invånare i Kungälv, Lilla 
Edet och Ale som är kritis-
ka. Det är också de berörda 
kommunerna.

– Jag delar uppfattningen 
att vi gemensamt bör ver-
ka för att få hit ledningen 
för Svenska Kraftnät. Det 
är helt uppenbart att alla är 
i behov av bättre underlag 
för att kunna föra en saklig 
diskussion. Jag tror inte det 
har undgått någon att vi inte 
är nöjda med det förslag som 
ligger, men nu gäller det att 
vi är konstruktiva i vår kritik 
och kommer med genom-
tänkta alternativ. Ett sådant 
bör absolut vara att ta vara 
på den uttjänta ledningsga-
tan, säger Paula Örn (S), 
kommunalråd i Ale.

Jörgen Hellman (S), 
riksdagsledamot från Lilla 
Edet, underströk vikten av 
att kommunerna kommer 
överens.

– Ni måste driva en ge-
mensam linje och formulera 

kritiken om intrång och den 
nya kraftledningens nega-
tiva påverkan på människor 
och kommunernas tillväxt. 
Tillsammans kan ni nå fram, 
men inte var och en. Det är 
ett råd från mig.

Penilla Gunther (KD) 
var väldigt undrande kring 
varför Svenska Kraftnät inte 
kunnat motivera sitt ageran-
de bättre.

– Det har skapat oro och 
det är ingen bra ingrediens 
i ett samhälle. Underlagen 
måste fram.

Riksdags ledamöterna 
rynkade på ögonbrynen och 
Annika Qarlsson (C) var 
tydlig med att flytta fram po-

sitionerna i processen.
– Vi får hjälpas åt från 

båda håll inom politiken. 
Självklart ska ni och vi ha 
välmotiverade svar. Det här 
är en stor fråga för regionen 
och om min uppfattning är 
att nya ledningar ska grävas 
ner så gott det går.

Mats Blomberg från 
Södra Skogsägarna hänvi-
sade till elens nya motor-
väg, Sydvästlänken, mellan 
Hallsberg i Närke till Hurva 
i Skåne, där 19 av det 43 mil 
långa stamnätet grävs ner. 
Ledningen tas i bruk 2015.

– Det är ett bra exempel 
på att det går. Delar av led-
ningen dras också parallellt 

med annan infrastruktur och 
det är ett krav som vi måste 
börja ställa. Vi kan inte fort-
sätta dra vägar, järnvägar och 
kraftledningar i egna korri-
dorer. Det finns inte mark 
till det i framtiden, sa Blom-
berg bestämt.

Ale kommun har avsatt 
250 000 kronor för att finan-
siera professionella utred-
ningar om konsekvenserna 
av Svenska Kraftnäts plane-
rade kraftledning.

– Dessa kan komma till an-
vändning nu, men det gäller 
ju att få någon att läsa dem, 
underströk Ales oppositions-
råd, Mikael Berglund (M).

 

Svenska Kraftnät plane-
rar ny kraftledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen 
för att klara framtidens öka-
de behov. Två samråd har 
hållits, protesterna från be-
rörda är omfattande. Svens-
ka Kraftnät har redan börjat 
lösa in hus och kommer att 
söka koncession, tillstånd 
hos regeringen, under 2015. 
Byggnationen ska starta 
2018 och kraftledningen tas 
i bruk 2020. I Ale berörs 
55 fastighetsägare. En mot-
ståndsrörelse har skapats ge-
nom bildandet av Förening-
en Regional Motström.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Planerna på en ny 400 kV-kraftledning mellan Trollhättan och Stenkullen väcker starka protester bland invånarna i de berörda 
kommunerna, däribland Ale.

–  Regionens riksdagsledamöter träffade motståndsrörelsen
Planerad kraftledning kritiseras hårt

NY KRAFTLEDNING

Svenska Kraftnät planerar 
för ett nytt stamnät och 
en 400 kV-ledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen. 
Den är tänkt att gå genom 
Lilla Edet, Kungälv och Ale 
kommun.
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alfors 

Gilla oss på  
Facebook

Det är enkelt!
Allt du behöver är en faktura med ditt 
kundnummer och ditt anläggnings-id. 

Nu kommer vintern!
- Ha full koll på din elförbrukning
Visst är det mysigt med gnistrande vinter, 
men låt inte elräkningen komma som en 
chock! Följ din elförbrukning via vår hemsida 
eller ladda ner vår app så får du enkelt koll på 
både elförbrukning, elpris och fakturor.

Besök www.aleel.se och logga in på ”Mina sidor”  
eller ladda ner vår app ”Ale El”.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa  
på tel 0303-33 24 00 eller besöka oss på Lunnavägen 2 i Alafors!
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Första träffen är en kostnadsfri föreläsning/teori i miljöträning på  
Nol Företagscenter, Industrivägen 1, Nol.

Torsdag 4 december eller onsdag 10 december.
OBS! Denna kurs är ett krav för att vara med på de praktiska träningarna.

Träning som hjälper dig vid uteritt, 
dressyr eller hoppträning/tävling
Ni får träna på att rida förbi till exempel flaggor, plastband, 
domarbord, titthinder, cyklar, bilar och så vidare. Det vill säga 
sådant som hästar ofta reagerar på. 
Du får även tips på hur du kan spela fotboll med din häst!

Alla nivåer är välkomna!
För anmälan och mer info kontakta
Peter 0709-73 69 18 eller Rune 0707-20 14 70

MILJÖTRÄNINGSKURS
Säkra ridvägar i Ale bjuder in till

BRITT-MARIE WIMAN
Tidigare polisryttare i 
Göteborg i 27 år, C-tränare 
i dressyr, Ridlärare II
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För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com

ALAFORS. Svenska 
Kraftnät planerar för en 
ny 400 kV-kraftledning 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen, men den 
fortsätter möta hårt 
motstånd.

Föreningen Regional 
Motström anser att det 
finns bättre alternativ 
än en luftburen ledning 
som kommer tvinga 
många att lämna sina 
hem.

– Med dagens teknik 
är det fullt möjligt att 
gräva ner den, men 
Svenska Kraftnät vill 
inte ens utreda frågan 
och det skrämmer oss, 
säger styrelseledamot, 
Tommy Carlsson.

I måndags hade föreningen 
som kritiserar både Svenska 
Kraftnät och deras planer 
på en ny kraftledning kallat 
regionens riksdagsledamö-
ter till en informationsträff 
i Alafors. Uppslutningen var 
god och åtta ledamöter fick 
en saklig genomgång av den 
kritik som Regional Mot-
ström har framfört.

– Det är flera delar i det 
här. För det första är vi ne-
gativt inställda till hela idén 
med en ny luftburen kraft-
ledning som medför stora 
ekonomiska förluster och 
tragedier när människor 
tvingas lämna sina hem. 
Dessutom gör ytterligare en 
ny ledningsgata stora intrång 
som lägger en död hand över 
till exempel Ales möjlighet 
att växa. Under resans gång 
känner vi också en allt stör-

re tveksamhet till hur stat-
liga Svenska Kraftnät väljer 
att informera och hantera 
ärendet. Informationen är 
bristfällig och lyhördheten 
obefintlig, säger Tommy 
Carlsson.

Beträda privata marker
Föreningen kräver att Svens-
ka Kraftnät utreder frågan 
bättre och tittar närmare på 
de alternativ som finns. Istäl-
let har Länsstyrelsen beviljat 
bolaget rätt att fortsätta pla-
neringen av kraftledningen 
genom att ge tillstånd att 
beträda privata marker och 
trädgårdar. Detta är något 
som många boende har över-
klagat. Nu är det inte bara 
invånare i Kungälv, Lilla 
Edet och Ale som är kritis-
ka. Det är också de berörda 
kommunerna.

– Jag delar uppfattningen 
att vi gemensamt bör ver-
ka för att få hit ledningen 
för Svenska Kraftnät. Det 
är helt uppenbart att alla är 
i behov av bättre underlag 
för att kunna föra en saklig 
diskussion. Jag tror inte det 
har undgått någon att vi inte 
är nöjda med det förslag som 
ligger, men nu gäller det att 
vi är konstruktiva i vår kritik 
och kommer med genom-
tänkta alternativ. Ett sådant 
bör absolut vara att ta vara 
på den uttjänta ledningsga-
tan, säger Paula Örn (S), 
kommunalråd i Ale.

Jörgen Hellman (S), 
riksdagsledamot från Lilla 
Edet, underströk vikten av 
att kommunerna kommer 
överens.

– Ni måste driva en ge-
mensam linje och formulera 

kritiken om intrång och den 
nya kraftledningens nega-
tiva påverkan på människor 
och kommunernas tillväxt. 
Tillsammans kan ni nå fram, 
men inte var och en. Det är 
ett råd från mig.

Penilla Gunther (KD) 
var väldigt undrande kring 
varför Svenska Kraftnät inte 
kunnat motivera sitt ageran-
de bättre.

– Det har skapat oro och 
det är ingen bra ingrediens 
i ett samhälle. Underlagen 
måste fram.

Riksdags ledamöterna 
rynkade på ögonbrynen och 
Annika Qarlsson (C) var 
tydlig med att flytta fram po-

sitionerna i processen.
– Vi får hjälpas åt från 

båda håll inom politiken. 
Självklart ska ni och vi ha 
välmotiverade svar. Det här 
är en stor fråga för regionen 
och om min uppfattning är 
att nya ledningar ska grävas 
ner så gott det går.

Mats Blomberg från 
Södra Skogsägarna hänvi-
sade till elens nya motor-
väg, Sydvästlänken, mellan 
Hallsberg i Närke till Hurva 
i Skåne, där 19 av det 43 mil 
långa stamnätet grävs ner. 
Ledningen tas i bruk 2015.

– Det är ett bra exempel 
på att det går. Delar av led-
ningen dras också parallellt 

med annan infrastruktur och 
det är ett krav som vi måste 
börja ställa. Vi kan inte fort-
sätta dra vägar, järnvägar och 
kraftledningar i egna korri-
dorer. Det finns inte mark 
till det i framtiden, sa Blom-
berg bestämt.

Ale kommun har avsatt 
250 000 kronor för att finan-
siera professionella utred-
ningar om konsekvenserna 
av Svenska Kraftnäts plane-
rade kraftledning.

– Dessa kan komma till an-
vändning nu, men det gäller 
ju att få någon att läsa dem, 
underströk Ales oppositions-
råd, Mikael Berglund (M).

 

Svenska Kraftnät plane-
rar ny kraftledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen 
för att klara framtidens öka-
de behov. Två samråd har 
hållits, protesterna från be-
rörda är omfattande. Svens-
ka Kraftnät har redan börjat 
lösa in hus och kommer att 
söka koncession, tillstånd 
hos regeringen, under 2015. 
Byggnationen ska starta 
2018 och kraftledningen tas 
i bruk 2020. I Ale berörs 
55 fastighetsägare. En mot-
ståndsrörelse har skapats ge-
nom bildandet av Förening-
en Regional Motström.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Planerna på en ny 400 kV-kraftledning mellan Trollhättan och Stenkullen väcker starka protester bland invånarna i de berörda 
kommunerna, däribland Ale.

–  Regionens riksdagsledamöter träffade motståndsrörelsen
Planerad kraftledning kritiseras hårt

NY KRAFTLEDNING

Svenska Kraftnät planerar 
för ett nytt stamnät och 
en 400 kV-ledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen. 
Den är tänkt att gå genom 
Lilla Edet, Kungälv och Ale 
kommun.
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alfors 

Gilla oss på  
Facebook

Det är enkelt!
Allt du behöver är en faktura med ditt 
kundnummer och ditt anläggnings-id. 

Nu kommer vintern!
- Ha full koll på din elförbrukning
Visst är det mysigt med gnistrande vinter, 
men låt inte elräkningen komma som en 
chock! Följ din elförbrukning via vår hemsida 
eller ladda ner vår app så får du enkelt koll på 
både elförbrukning, elpris och fakturor.

Besök www.aleel.se och logga in på ”Mina sidor”  
eller ladda ner vår app ”Ale El”.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa  
på tel 0303-33 24 00 eller besöka oss på Lunnavägen 2 i Alafors!

s
ll

s

älk tt i

ida 
l på 

sidor”

Första träffen är en kostnadsfri föreläsning/teori i miljöträning på  
Nol Företagscenter, Industrivägen 1, Nol.

Torsdag 4 december eller onsdag 10 december.
OBS! Denna kurs är ett krav för att vara med på de praktiska träningarna.

Träning som hjälper dig vid uteritt, 
dressyr eller hoppträning/tävling
Ni får träna på att rida förbi till exempel flaggor, plastband, 
domarbord, titthinder, cyklar, bilar och så vidare. Det vill säga 
sådant som hästar ofta reagerar på. 
Du får även tips på hur du kan spela fotboll med din häst!

Alla nivåer är välkomna!
För anmälan och mer info kontakta
Peter 0709-73 69 18 eller Rune 0707-20 14 70

MILJÖTRÄNINGSKURS
Säkra ridvägar i Ale bjuder in till

BRITT-MARIE WIMAN
Tidigare polisryttare i 
Göteborg i 27 år, C-tränare 
i dressyr, Ridlärare II
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ALE. Bullernivåerna är 
inte högre idag än vad 
projektet anpassades 
för.

Det är Trafikverket 
som planerar för fler 
godståg än banan är 
byggd för som sätter 
stopp för byggnationen 
i Götaälvdalen.

Det hävdar Bert 
Andersson, som var 
involverad i BanaVäg i 
Väst för Ale kommuns 
räkning, från start till 
mål.

– Jag är enormt besviken 
och tänker visa att det visst 
är möjligt att förtäta i Ales 
tätorter, säger Bert Anders-
son, som efter rapporterna 
om bullerproblematiken en-
gagerat sig för flera exploa-
törer.

I Älvängen har Länssty-
relsen stoppat två pågående 
detaljplaner för bostads-
byggnation. Det gäller 
Bengt Bengtssons till-
byggnad av Gula Villan och 
Alebyggens 75 lägenheter på 
Änggatan. Skälet är att färska 
utredningar visar på för höga 
bullernivåer.

– Det är säkert korrekt, 
men de bygger på fel fakta. 
När vi antog väg- och järn-

vägsplanerna gjordes flera 
bullerutredningar. Dessa ba-
serades på att det skulle kö-
ras 110 tåg varav 40 godståg 
på anläggningen. Det gav en 
acceptabel bullernivå, vilket 
skapade förutsättningar för 
kommunen att planera för 
förtätning av bostäder i tät-
orterna. När exploatörerna 
nu vill få igenom sina de-
taljplaner visar nya bullerut-
redningar på förhöjda nivåer. 
Det beror på att Trafikverket 
plötsligt har meddelat att 
man tänker köra 165 tåg 
varav 60 godståg per dygn. 
Alltså fler än man tidigare 
angett och som vi har god-
känt planerna på. Det gör att 
de beräknade bullernivåerna 
för år 2025 blir för höga och 
därför är Länsstyrelsen nu 
kritisk, berättar Bert Anders-
son.

Han är både förvånad och 
besviken över hur Trafikver-
ket har agerat. Grundtanken 
med hela det nya moderna 
pendelstråket var att skapa 
attraktiva och centrala bo-
städer för att öka tillväxten i 
Ale och Göteborgsregionen.

– Miljarder är investerade, 
men plötsligt får man inte 
lov att bygga. Självklart mås-
te vi hitta en lösning på det 
här. Så här får det inte gå till, 
det förstår vem som helst, 

menar Bert Andersson.
Enligt honom är järnvä-

gen anpassad för maximalt 
180 tåg per dygn, ändå har 
Trafikverket meddelat att de 
planerar att köra 275.

– Det är inte ens möjligt. 
Jag förstår inte varifrån de 
har fått den siffran, än min-
dre begriper jag hur tågen 
ska få plats. Jag får ändå er-
känna mig ganska sakkunnig 
kring den här anläggningen. 
Jag tror inte siffrorna är ett 
misstag och jag kan bara 
spekulera i varför Trafikver-
ket gör så här. Dessa får jag 
behålla för mig själv tills jag 
säkert vet hur de har tänkt, 
avslutar Bert Andersson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tidigare stadsarkitekt Bert 
Andersson.

– Trafikverket planerar för fler än järnvägen klarar

För många godståg 
stoppar byggnationen
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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Välkommen till Hövägen 57! Mitt i småstadsidyllen i charmiga Älvängen, erbjuder vi nu en mycket
fin och välvårdad 1 1/2 plansvilla med dubbelgarage. Ljust och fint inrett, vardagsrum med
braskamin och en stor härlig altan i sydvästläge.

Utgångspris 3 500 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 158 kvm Tomt 734 kvm Byggt 2002
Visas Sön 30/11 13.00-14.00 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Älvängen
Hövägen 57

Just nu har vi har många spekulanter i vårt  
register. Varför inte ringa Sveriges största 
mäklare? 

Undrar du när 
det är bästa 
tiden att sälja
din bostad?  

Vill du bli en mästare?
Vi söker nu ett antal tävlingsdeltagare – alltifrån famil-
jer till studenter i Ale som vill anta utmaningen att satsa 
lite extra på miljön genom att på olika sätt minimera sitt 
avfall under ett år.

Du och övriga deltagare kommer att få ta del av spännande 
aktiviteter som exempelvis matlagningskurs, syverkstad 
och kemikaliebantning, med stöd och inspiration från oss. 
Tävlingen består av olika utmaningar vilka avslutas med att 
kora en Minimeringsmästare. Förutom äran har du även 
chans att vinna fina priser.

Den 18 januari 2015 drar vi igång - anta 
utmaningen och bli en  
Minimeringsmästare! Anmäl ditt  
intresse senast fredagen den 5/12
genom att maila till carina.aberg@ale.se.

Bakom projektet ”Minimeringsmästarna” står Borås
Energi och Miljö, Förvaltnings AB Framtiden, Ale kommun
Göteborg stad, Härryda kommun, Lerum kommun, Tjörn
kommun och Öckerö kommun. Arbetet koordineras av
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR med stöd
från Västra Götalandsregionen.

www.ale.se
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MÖLNDAL. Företagar-
na Ales årliga Åbyresa 
slutade i dur.

Travet bjöd på god 
gemenskap och en del 
vinster.

– En fantastiskt trevlig 
kväll, nästa år fyller vi 
bussen, säger Berndt 
Schmeikal, en av ar-
rangörerna.

Förra torsdagen tog en char-
trad buss ett 30-tal medlem-
mar i FR Ale till Åby Travet. 
Där väntade middag, säll-
skap med goa skratt och ett 
spännande spel. 

– Den här aktiviteten har 
vi haft med på programmet 
ett antal år och det blir bara 
roligare för varje år som går, 
säger ordförande Peter Ti-
feldt.

FR Ale travar vidare och 
kommer under nästa år fira 
ett försenat 30-årsjubileum.

– Det är ett tillfälle vi inte 
får missa, men vi tyckte vi 
kom lite för nära advent- och 
juletid. Vi har inlett plane-
ringen och i början av nästa 
år kommer vi att bjuda in. 
Det ska bli en festkväll att 
minnas, men också för att 
minnas tillbaka på en svun-
nen tid, hälsar Tifeldt. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

 Göran och Birgitta Axelsson hade en trevlig kväll med  
 Företagarna Ale på Åby Travet. 

FR Ale
travar på

44         VECKA 48|

 Vinnare! Javisst, där satt den. Ove Arvsell jublar över en säker  
 spik som gav utdelning. 

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 19 november
Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren. 
Det är ännu okänt om något 
tillgripits.

Villainbrott i Burhult. 
Datorer och smycken till-
grips. Spaningstips finns i 
ärendet.

Torsdag 20 november

Datorer tillgripna
Villainbrott i Älvängen. 
Två datorer, kontanter och 
smycken tillgrips.

Ytterligare ett villainbrott 
rapporteras från Älvängen. 
Oklart om något tillgripits.

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

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 2 450 000 kr/bud. TOMT 3 688
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Föstorp 255. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

HÅLANDA 8 rok, 208+10 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 805 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Klockarevägen 17. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 6 rok, 120+70 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 850 000 kr/bud. TOMT 398 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Jordkällevägen 2. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 5 rok, 148 kvm
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PRIS kr/bud. TOMT 1 032 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Bärnstensvägen 7. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 136+16 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 1 350
kvm. EP 33 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Toråsvägen 5. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 117+117 kvm

S
M
S
:A

8
0
8
8
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 3 296
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bryggarebacken 15. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

NOL 6 rok, 110+110 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 625 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Mellanvägen 6. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

NOL 5 rok, 122+122 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 331 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Lavendelgången 3. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

NÖDINGE 7 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 328 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Kaprifolgången 2. ALE
Peter Eriksson 0708-749450.

NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 387 kr/
månad. EP 127 kWh/m²/år. Göteborgsvägen 74 b. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 2 rok, 57,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 1 269 kr/
månad. EP 119 kWh/m²/år. Nordgärdesvägen 11 a. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 1 rok, 31 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 1 641 kr/
månad. EP 171 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 1 rok, 32 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

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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ALE. Bullernivåerna är 
inte högre idag än vad 
projektet anpassades 
för.

Det är Trafikverket 
som planerar för fler 
godståg än banan är 
byggd för som sätter 
stopp för byggnationen 
i Götaälvdalen.

Det hävdar Bert 
Andersson, som var 
involverad i BanaVäg i 
Väst för Ale kommuns 
räkning, från start till 
mål.

– Jag är enormt besviken 
och tänker visa att det visst 
är möjligt att förtäta i Ales 
tätorter, säger Bert Anders-
son, som efter rapporterna 
om bullerproblematiken en-
gagerat sig för flera exploa-
törer.

I Älvängen har Länssty-
relsen stoppat två pågående 
detaljplaner för bostads-
byggnation. Det gäller 
Bengt Bengtssons till-
byggnad av Gula Villan och 
Alebyggens 75 lägenheter på 
Änggatan. Skälet är att färska 
utredningar visar på för höga 
bullernivåer.

– Det är säkert korrekt, 
men de bygger på fel fakta. 
När vi antog väg- och järn-

vägsplanerna gjordes flera 
bullerutredningar. Dessa ba-
serades på att det skulle kö-
ras 110 tåg varav 40 godståg 
på anläggningen. Det gav en 
acceptabel bullernivå, vilket 
skapade förutsättningar för 
kommunen att planera för 
förtätning av bostäder i tät-
orterna. När exploatörerna 
nu vill få igenom sina de-
taljplaner visar nya bullerut-
redningar på förhöjda nivåer. 
Det beror på att Trafikverket 
plötsligt har meddelat att 
man tänker köra 165 tåg 
varav 60 godståg per dygn. 
Alltså fler än man tidigare 
angett och som vi har god-
känt planerna på. Det gör att 
de beräknade bullernivåerna 
för år 2025 blir för höga och 
därför är Länsstyrelsen nu 
kritisk, berättar Bert Anders-
son.

Han är både förvånad och 
besviken över hur Trafikver-
ket har agerat. Grundtanken 
med hela det nya moderna 
pendelstråket var att skapa 
attraktiva och centrala bo-
städer för att öka tillväxten i 
Ale och Göteborgsregionen.

– Miljarder är investerade, 
men plötsligt får man inte 
lov att bygga. Självklart mås-
te vi hitta en lösning på det 
här. Så här får det inte gå till, 
det förstår vem som helst, 

menar Bert Andersson.
Enligt honom är järnvä-

gen anpassad för maximalt 
180 tåg per dygn, ändå har 
Trafikverket meddelat att de 
planerar att köra 275.

– Det är inte ens möjligt. 
Jag förstår inte varifrån de 
har fått den siffran, än min-
dre begriper jag hur tågen 
ska få plats. Jag får ändå er-
känna mig ganska sakkunnig 
kring den här anläggningen. 
Jag tror inte siffrorna är ett 
misstag och jag kan bara 
spekulera i varför Trafikver-
ket gör så här. Dessa får jag 
behålla för mig själv tills jag 
säkert vet hur de har tänkt, 
avslutar Bert Andersson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tidigare stadsarkitekt Bert 
Andersson.

– Trafikverket planerar för fler än järnvägen klarar

För många godståg 
stoppar byggnationen
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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Välkommen till Hövägen 57! Mitt i småstadsidyllen i charmiga Älvängen, erbjuder vi nu en mycket
fin och välvårdad 1 1/2 plansvilla med dubbelgarage. Ljust och fint inrett, vardagsrum med
braskamin och en stor härlig altan i sydvästläge.

Utgångspris 3 500 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 158 kvm Tomt 734 kvm Byggt 2002
Visas Sön 30/11 13.00-14.00 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Älvängen
Hövägen 57

Just nu har vi har många spekulanter i vårt  
register. Varför inte ringa Sveriges största 
mäklare? 

Undrar du när 
det är bästa 
tiden att sälja
din bostad?  

Vill du bli en mästare?
Vi söker nu ett antal tävlingsdeltagare – alltifrån famil-
jer till studenter i Ale som vill anta utmaningen att satsa 
lite extra på miljön genom att på olika sätt minimera sitt 
avfall under ett år.

Du och övriga deltagare kommer att få ta del av spännande 
aktiviteter som exempelvis matlagningskurs, syverkstad 
och kemikaliebantning, med stöd och inspiration från oss. 
Tävlingen består av olika utmaningar vilka avslutas med att 
kora en Minimeringsmästare. Förutom äran har du även 
chans att vinna fina priser.

Den 18 januari 2015 drar vi igång - anta 
utmaningen och bli en  
Minimeringsmästare! Anmäl ditt  
intresse senast fredagen den 5/12
genom att maila till carina.aberg@ale.se.

Bakom projektet ”Minimeringsmästarna” står Borås
Energi och Miljö, Förvaltnings AB Framtiden, Ale kommun
Göteborg stad, Härryda kommun, Lerum kommun, Tjörn
kommun och Öckerö kommun. Arbetet koordineras av
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR med stöd
från Västra Götalandsregionen.

www.ale.se

M
ÄSTARN

A

M
IN

IMERINGS1

NUMMER 44         VECKA 48| 15

MÖLNDAL. Företagar-
na Ales årliga Åbyresa 
slutade i dur.

Travet bjöd på god 
gemenskap och en del 
vinster.

– En fantastiskt trevlig 
kväll, nästa år fyller vi 
bussen, säger Berndt 
Schmeikal, en av ar-
rangörerna.

Förra torsdagen tog en char-
trad buss ett 30-tal medlem-
mar i FR Ale till Åby Travet. 
Där väntade middag, säll-
skap med goa skratt och ett 
spännande spel. 

– Den här aktiviteten har 
vi haft med på programmet 
ett antal år och det blir bara 
roligare för varje år som går, 
säger ordförande Peter Ti-
feldt.

FR Ale travar vidare och 
kommer under nästa år fira 
ett försenat 30-årsjubileum.

– Det är ett tillfälle vi inte 
får missa, men vi tyckte vi 
kom lite för nära advent- och 
juletid. Vi har inlett plane-
ringen och i början av nästa 
år kommer vi att bjuda in. 
Det ska bli en festkväll att 
minnas, men också för att 
minnas tillbaka på en svun-
nen tid, hälsar Tifeldt. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

 Göran och Birgitta Axelsson hade en trevlig kväll med  
 Företagarna Ale på Åby Travet. 

FR Ale
travar på

44         VECKA 48|

 Vinnare! Javisst, där satt den. Ove Arvsell jublar över en säker  
 spik som gav utdelning. 

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 19 november
Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren. 
Det är ännu okänt om något 
tillgripits.

Villainbrott i Burhult. 
Datorer och smycken till-
grips. Spaningstips finns i 
ärendet.

Torsdag 20 november

Datorer tillgripna
Villainbrott i Älvängen. 
Två datorer, kontanter och 
smycken tillgrips.

Ytterligare ett villainbrott 
rapporteras från Älvängen. 
Oklart om något tillgripits.

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

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 2 450 000 kr/bud. TOMT 3 688
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Föstorp 255. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

HÅLANDA 8 rok, 208+10 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 805 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Klockarevägen 17. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 6 rok, 120+70 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 850 000 kr/bud. TOMT 398 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Jordkällevägen 2. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 5 rok, 148 kvm

S
M
S
:A

3
2
7
9
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS kr/bud. TOMT 1 032 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Bärnstensvägen 7. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 136+16 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 1 350
kvm. EP 33 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Toråsvägen 5. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 117+117 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 3 296
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bryggarebacken 15. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

NOL 6 rok, 110+110 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 625 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Mellanvägen 6. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

NOL 5 rok, 122+122 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 331 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Lavendelgången 3. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

NÖDINGE 7 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 328 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Kaprifolgången 2. ALE
Peter Eriksson 0708-749450.

NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 387 kr/
månad. EP 127 kWh/m²/år. Göteborgsvägen 74 b. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 2 rok, 57,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 1 269 kr/
månad. EP 119 kWh/m²/år. Nordgärdesvägen 11 a. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 1 rok, 31 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 1 641 kr/
månad. EP 171 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 1 rok, 32 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

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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ÄLVÄNGEN. I juni pre-
senterades storslagna 
planer på ytterligare 
en ny handelsplats i 
Älvängen.

Älvhem ska komplet-
tera sällanköpshandeln 
i Ale.

Trots att inget nytt 
har hörts från projektet 
under hösten meddelas 
att allt följer planen.

Det är fastighetsbolaget 
Creciente AB vars huvud-
ägare Kent Nilsson, också 
har ägarintressen i Kungälvs 
Trä som ska etablera i Svens-
torp, som driver projektet 
om en komplett handelsplats 
i Älvängen. Vidar Rasmus-
son med många års erfaren-
het av handelsetableringar 

har engagerats i projektet.
– Den här typ av etable-

ringar tar tid, men allt går 
som det ska. Etablerings-
tjänst har skickat ut vår idé 
och vision om handelsplat-
sen, Älvhem. Nu ska olika 
bolagsstyrelser diskutera för-
slaget, men de reaktioner vi 
har fått är positiva. Vi hopp-
as kunna lämna tydligare 
besked om vad som händer i 
januari-februari, säger Vidar 
Rasmusson.

Fokus på sällanköphandel
Älvhem ska ha ett tydligt 
fokus på sällanköpshandel 
och komplettera det befint-
liga utbudet i Älvängen och 
på Ale Torg. Att det dessut-
om ska finnas utrymme för 
ytterligare en större livs-
medelsbutik väckte många 
frågetecken när projektets 

presenterades.
Ingen risk för övereta-

blering?
– Nej, det är inte vår 

bedömning. När externa 
handelsplatser som denna 
etableras utökas också un-
derlaget. Det handlar inte 
bara om Älvängen, utan 
ringen görs betydligt större. 

Vi talar om Lilla Edet och 
även delar av Trollhättan 
samt Alingsås, säger Vidar 
Rasmusson som definitivt 
tror att det finns underlag 
för ytterligare en livsmedels-
butik.

Hur säker är du på att 
Älvhem förverkligas?

– Det är jag helt överty-

gad om. Det finns ett intres-
se hos etablerare som borgar 
för det.

Om allt följer den plan 
som nu ligger bör Älvhem i 
så fall kunna invigas under 
våren 2016.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya 
butiker samt en större livsmed- elsaktör. 340 parkeringsplatser i direkt anslutning. I området kommer också Kungälvs Trä att eta-
blera samt Hardesjö Bil.

ÄLVÄNGEN. Ytterligare 
en livsmedelsetable-
ring och åtta till tio nya 
butiker

Markägaren Creci-
ente AB presenterade 
i torsdags sina fram-
tidsplaner för Svens-
t h d l åd i

innehåll, säger Kent Nilsson.
Till sin hjälp har han ta-

git Vidar Rasmusson som 
också var engagerad i till-
komsten av Handelsplats 
Älvängen. 

– Vi ska fortsätta fånga 
upp utfl ödet av handel och få 
ännu fler alebor att handla på

Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

HANDELSPLATS 
ÄLVHEM

Ägare: Älvhem AB som 
ingår i företagsgruppen 
Creciente AB med etable-
rade företag som Bilab och 
Kungälvs Trä.
Storlek: 8500 kvm.
Antal p-platser: 340.
Inriktning: Livsmedel och en 
betoning på volymhandel.
Byggstart: Våren 2015.

Reaktioner på
Handelsplats Älvhem

Ola Serneke
Huvudägare till Handelsplats 
Älvängen:
– Alla är välkommna att byg-
ga vad man vill. Det viktigas-
te är att man inte urholkar 
samhället. Vår handelsplats 
ligger i centrum med Apotek, 
vårdcentral, tandvård, 
barnavård, café, restaurang 
med mera. Tror att om man 
lägger det för långt bort från 
samhället så skapar man 
”shoppingcenter” istället för 
en centrumhandel. 
Känns som att rätt etablering 
i detta område borde vara 
sällanköpshandel och inte en 
dagligvarubutik. Är dock inte 
negativ då all exploatering är 
bra i detta område.

Tobias Håkansson
Coop Extra, Handelsplats 
Älvängen:
– Ojdå, ja det är ju fri kon-
kurrens. Handel föder handel 
och må bäste man vinna. Mer 
än så fi nns väl inte att säga.

– Ytterligare en större livsmedelsbutik
Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-
elsaktör. 340 parkeringsplatser i direkt anslutning. I området kommer också Kungälvs Trä att etablera samt Hardesjö Bil.

FAKSIMIL: VECKA 25, 2014

– Men den nya handels-
platsen följer planen

Inget nytt från Älvhem

Sänk pulsen i ordet 
förtätning. Ta sikte på 
helheten i våra orter  
och fridlys områden  

för mötesplats, rekreation  
och grönska. 
TYRONE HANSSON, FRAMTID I ALE
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 39

På måndag gicks det stavgång 
som vanligt på Dammekärr. 
Samma dag var det datakurs på 
Kulturrummet. På Träffpunkt 
Backavik var temat halko-
lyckor. Fredrik och Monika 
från Team Sportia visade sitt 

sortiment av broddar och 
förebyggande träningsredskap. 
Apoteket hade lånat ut sina oli-
ka halkskydd. SPF Alebygdens 
trafikexpert Jan-Peter Eldh 
talade om vad man skall tänka 
på för att undvika halkolyckor.

Vid nästa Träffpunkt den 2 
december visar Leif Stensson 
bilder från Peru. På onsdagen 
fortsatte datakursen. Fredags-
vandringen gick från Nödinge 
till Nol och tillbaka. På kvällen 
avnjöt nästan 100 medlemmar 

Tjuslings julbord och roades 
av Christer Paulssons fina 
underhållning. Denna vecka 
startar spontanvandringarna. Vi 
tar tåget till Surte och går till 
Fågeldammarna.

Lennart Mattsson

Fullmatad vecka med stavgång och trafik hos SPF Alebygden
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Har du en bostadsrätt  
i Surte/Bohus?

Stor enplansvilla byggd 2012 Perfekt familjevilla

 
 

Pris 2.850.000:-  som utgångspris. 
Hallonstigen 5. Ring för visning.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.595.000:- som utgångspris.
Kalvhagevägen 10. Ring för visning.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Ring oss idag för en kostnadsfri värdering.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Surte
/B

oh
us

Lödöse

Lilla
 Edet
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ÄLVÄNGEN. I juni pre-
senterades storslagna 
planer på ytterligare 
en ny handelsplats i 
Älvängen.

Älvhem ska komplet-
tera sällanköpshandeln 
i Ale.

Trots att inget nytt 
har hörts från projektet 
under hösten meddelas 
att allt följer planen.

Det är fastighetsbolaget 
Creciente AB vars huvud-
ägare Kent Nilsson, också 
har ägarintressen i Kungälvs 
Trä som ska etablera i Svens-
torp, som driver projektet 
om en komplett handelsplats 
i Älvängen. Vidar Rasmus-
son med många års erfaren-
het av handelsetableringar 

har engagerats i projektet.
– Den här typ av etable-

ringar tar tid, men allt går 
som det ska. Etablerings-
tjänst har skickat ut vår idé 
och vision om handelsplat-
sen, Älvhem. Nu ska olika 
bolagsstyrelser diskutera för-
slaget, men de reaktioner vi 
har fått är positiva. Vi hopp-
as kunna lämna tydligare 
besked om vad som händer i 
januari-februari, säger Vidar 
Rasmusson.

Fokus på sällanköphandel
Älvhem ska ha ett tydligt 
fokus på sällanköpshandel 
och komplettera det befint-
liga utbudet i Älvängen och 
på Ale Torg. Att det dessut-
om ska finnas utrymme för 
ytterligare en större livs-
medelsbutik väckte många 
frågetecken när projektets 

presenterades.
Ingen risk för övereta-

blering?
– Nej, det är inte vår 

bedömning. När externa 
handelsplatser som denna 
etableras utökas också un-
derlaget. Det handlar inte 
bara om Älvängen, utan 
ringen görs betydligt större. 

Vi talar om Lilla Edet och 
även delar av Trollhättan 
samt Alingsås, säger Vidar 
Rasmusson som definitivt 
tror att det finns underlag 
för ytterligare en livsmedels-
butik.

Hur säker är du på att 
Älvhem förverkligas?

– Det är jag helt överty-

gad om. Det finns ett intres-
se hos etablerare som borgar 
för det.

Om allt följer den plan 
som nu ligger bör Älvhem i 
så fall kunna invigas under 
våren 2016.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya 
butiker samt en större livsmed- elsaktör. 340 parkeringsplatser i direkt anslutning. I området kommer också Kungälvs Trä att eta-
blera samt Hardesjö Bil.

ÄLVÄNGEN. Ytterligare 
en livsmedelsetable-
ring och åtta till tio nya 
butiker

Markägaren Creci-
ente AB presenterade 
i torsdags sina fram-
tidsplaner för Svens-
t h d l åd i

innehåll, säger Kent Nilsson.
Till sin hjälp har han ta-

git Vidar Rasmusson som 
också var engagerad i till-
komsten av Handelsplats 
Älvängen. 

– Vi ska fortsätta fånga 
upp utfl ödet av handel och få 
ännu fler alebor att handla på

Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

HANDELSPLATS 
ÄLVHEM

Ägare: Älvhem AB som 
ingår i företagsgruppen 
Creciente AB med etable-
rade företag som Bilab och 
Kungälvs Trä.
Storlek: 8500 kvm.
Antal p-platser: 340.
Inriktning: Livsmedel och en 
betoning på volymhandel.
Byggstart: Våren 2015.

Reaktioner på
Handelsplats Älvhem

Ola Serneke
Huvudägare till Handelsplats 
Älvängen:
– Alla är välkommna att byg-
ga vad man vill. Det viktigas-
te är att man inte urholkar 
samhället. Vår handelsplats 
ligger i centrum med Apotek, 
vårdcentral, tandvård, 
barnavård, café, restaurang 
med mera. Tror att om man 
lägger det för långt bort från 
samhället så skapar man 
”shoppingcenter” istället för 
en centrumhandel. 
Känns som att rätt etablering 
i detta område borde vara 
sällanköpshandel och inte en 
dagligvarubutik. Är dock inte 
negativ då all exploatering är 
bra i detta område.

Tobias Håkansson
Coop Extra, Handelsplats 
Älvängen:
– Ojdå, ja det är ju fri kon-
kurrens. Handel föder handel 
och må bäste man vinna. Mer 
än så fi nns väl inte att säga.

– Ytterligare en större livsmedelsbutik
Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-
elsaktör. 340 parkeringsplatser i direkt anslutning. I området kommer också Kungälvs Trä att etablera samt Hardesjö Bil.
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– Men den nya handels-
platsen följer planen

Inget nytt från Älvhem

Sänk pulsen i ordet 
förtätning. Ta sikte på 
helheten i våra orter  
och fridlys områden  

för mötesplats, rekreation  
och grönska. 
TYRONE HANSSON, FRAMTID I ALE
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 39

På måndag gicks det stavgång 
som vanligt på Dammekärr. 
Samma dag var det datakurs på 
Kulturrummet. På Träffpunkt 
Backavik var temat halko-
lyckor. Fredrik och Monika 
från Team Sportia visade sitt 

sortiment av broddar och 
förebyggande träningsredskap. 
Apoteket hade lånat ut sina oli-
ka halkskydd. SPF Alebygdens 
trafikexpert Jan-Peter Eldh 
talade om vad man skall tänka 
på för att undvika halkolyckor.

Vid nästa Träffpunkt den 2 
december visar Leif Stensson 
bilder från Peru. På onsdagen 
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Har du en bostadsrätt  
i Surte/Bohus?

Stor enplansvilla byggd 2012 Perfekt familjevilla

 
 

Pris 2.850.000:-  som utgångspris. 
Hallonstigen 5. Ring för visning.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.595.000:- som utgångspris.
Kalvhagevägen 10. Ring för visning.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Ring oss idag för en kostnadsfri värdering.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Surte
/B

oh
us

Lödöse

Lilla
 Edet

MISSA INTE ÄLVÄNGENS  
JULMARKNAD 7 DEC 

KL 12.00-16.00

www.alvangen.com

MR  JohanssonsRESTAURANG

SUPERBUFFÉ
MONGOLISK BARBEQUE 168 KR/PERSON
BARN UNDER 12 ÅR 118 KR & BARN UNDER 7 ÅR 65 KR
VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

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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ÄLVÄNGEN. Klockan tio 
på onsdagsförmiddagen 
klipptes bandet. 

Det var en efterläng-
tad nyinvigning av 
Kupan.

– Vi är så oerhört gla-
da över att vara hemma 
igen. Det känns under-
bart, strålade Kristina 
Ekstrand från Röda 
Korset.

Kunderna stod i kö och 
väntade på att få komma in. 
Först skulle emellertid det 
rödvita bandet klippas.

– Det är samma band som 
användes vid invigningen 
för fem år sedan, förklarade 
Kristina Ekstrand.

När den enkla ceremo-
nin var avklarad välkomna-
des besökarna in i värmen. 
Kupan är nu att likna vid en 
julstuga.

– Det är gott om advents-
stakar och julpynt, tomtar 
högt och lågt, skrattar Kris-
tina.

Dagen till ära bjöds alla 
gäster på kaffe och tårta. 
Kunderna var lika glada som 
personalen över att Kupan 
har öppnat på sin rätta plats 
igen.

– Vi kommer att ha öp-
pet tisdag-lördag ända fram 
till jul, avslutar Kristina Ek-
strand.

JONAS ANDERSSON Kristina Ekstrand från Röda Korset klippte det rödvita bandet i samband med nyinvigningen av Kupan i Älvängen.

Kunderna strömmade till för att ta del av nyinvigningen.I väntan på att få komma in. Specialdesignad tårta dagen till ära.
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Nyinvigning
av Kupan

NU OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

KIELKRYSS
FR

/PERS*499:-
GÖTEBORG –KIEL • INKL HYTT

En kryssning med två kvällar ombord och en heldag iland ger er gott om tid att shoppa, 
umgås och besöka mysiga julmarknader med nära och kära. Boka vår julbuffé ombord 
för att krydda på julkänslan lite extra!

Nu har vi alltid Bordershop ombord på våra fartyg – oavsett var du reser ifrån i Sverige. 
Du sparar upp till 60% mot ordinarie pris i land, eftersom vi har sänkt priserna kraftigt 
i butikerna ombord. Nu har vi fått in nytt julsortiment så passa på att handla inför jul och nyår!

Boka på stenaline.se eller ring 0770–57 57 00

Njut av glittrande julmarknader och 
handla i vår Bordershop ombord.

Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *T/r med vändande båt inkl 2-bäddshytt med över- 
och underbädd utan havsutsikt. Priset 499:-/pers gäller utvalda datum och vid 2 personer i hytten, 
annan hyttkategori mot tillägg. Begränsat antal platser.**Rabatten är avdragen i prisexemplet.

JULBUFFÉ INKL DRYCK FR 410:-/PERS
Förbokar du får du alltid 10% rabatt**

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

ASAT HD

APLAY I BOXEN

dina program i boxen, mobilen, 
rfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Total 

avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6289:-
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Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
SAMSUNG 32”  LED TV

ingår för 0 kr, ord pris 2990 kr!

Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
HD-Box & parabol 0 kr (värde 3490:-)

Installation 0 kr (värde 1350:-)
Startavgift 0 kr (värde 695:-)

32” Samsung LED-TV 0 kr (värde 2990:-)
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Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
SAMSUNG 32”  LED TV
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VEVECCKK
SSHOPEHOPE

S

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

FRÅN DELIKATESSEN

790
/HG

VÖRTBRÖD
MED ELLER 

UTAN RUSSIN

GRILLAD
KYCKLING

2990
/ST

VÅR EGEN
POTATIS-
SALLAD

Max 3 paket/kund

FÄRSK 
LAXFILÉ

FÄRSK 
FLÄSKFILÉ VETEMJÖL

KUNGSÖRNEN

BANANERÄGG 24-PACK

NYKOKTA
HAVSKRÄFTOR

KOKT
KRABBA

79/KG
:- 69/KG

90

TTTTTTTOR

99/KG
:-

10/ST
:-

Max 2 kg/kund

GRILLADE
KYCKLING-

KLUBBOR

3 FÖR

25:-
Apotekarnes Julmust

1,4 liter 

+ pant

/ST5990

1 KG
KRONFÅGEL

KYCKLINGFILÉ

FLÄSKFILÉ
KK

kket/et/kund

ANANER

MaxMaxM 33 papakpake

/KG4990
Max 3 st/kund

/KG990/ST1990

5 FÖR 

99:-TVÄTTMEDEL 
SKÖLJMEDEL  
VIA COMFORT

MOUSSEBAKELSER
          

                 2 PACK

:-29/ST

/ST690
Max 2 st/kund

MEDLEMSPRIS

JULSTJÄRNA
1-GRENAD

15:-:-10/ST

Doteägg

/ST



VECKA 48         NUMMER 44|20

Om du är brukare eller anhörig till någon som har 
personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

Kommer tomten 
från Ale?
Säkert är att Ahle Julöl kommer
från Ahlafors Bryggerier!
Ahle Julöl på Systembolagen i  
Nödinge, Lilla Edet, Kungälv,  
Bäckebol och Angered.
Presentkartonger till öl samt ölglas finns  
att köpa på bryggeriet tel 0303-741890  
eller hos Pfagers Ljuva Hem på Ale Torg.eelllleerr hhooss PPffaaggeerrss LLjjuu

ALKOHOL ÄR  
BEROENDEFRAMKALLANDE

Julen är det perfekta till-
fället att samla nära och kära 
runt ett vackert dukat bord. 
Och det behöver inte vara 
krångligt. Med lite växter 
och mycket fantasi kan man 
förvandla det tråkigaste 
köksbord till ett dignande 
julbord - i trendigaste vitt. 

Den traditionella julen 
går i grönt, rött och brunt, 
men den trendmedvetna 
satsar på en juldukning i 
kritvitt. Börja med att stryka 
en vacker vit duk som du 
använder som bas för duk-
ningen. Köp hem snittblom-
mor i form av ranunkler och 
anemoner, och kombinera 
med vanligt granris som är 
både vackert och dekorativt 
för bordet. 

Loppiskänsla
Placera ut växterna i udda 
små vaser, det ger dukning-
en en avslappnad loppis-
känsla. En fin dekoration 
gör du själv genom att 
limma stjärnanis, kottar, 
kanelstänger och torkade 
apelsinskivor på vaniljvita 
sidenband. Lägg banden 
på bordet och låt ändarna 
hänga ned fritt på sidorna. 
Därefter dukar du för dina 
gäster, välj gärna undertall-
rik, mattallrik och assiett i 
olika vita nyanser för en mer 
levande, ”sliten” känsla.

Sirlig signatur
Servetterna kan du pry-
da med en grankvist, en 
snittblomma eller små 
placeringskort i oblekt 
papper som finns att köpa i 
hobbyaffärerna. Skriv sedan 
gästernas namn på korten, 
gärna sirligt som om du an-
vänt en gåspenna. Häll upp 
färskt vatten i genomskinliga 
glastillbringare och pynta 
med citronmeliss, mynta, 
skivad citron eller gurka.

Fårskinn ger alltid en 

ombonad känsla vintertid. 
Placera ut var sitt skinn på 
stolarna, det får gästerna att 
känna sig extra välkomna.

Ljus i alla storlekar och 
former förgyller också 
festkänslan och ger hemmet 
värme.

Ett sista råd - förbered 
så mycket du kan dagarna 
innan. Då kan du njuta av 
sällskapet och maten utan 
att känna dig stressad.

Isabelle Olander TT
feature@tt.se

Blanda stilar för en avslappnad 
loppiskänsla.

Vitt i olika nyanser ger duk-
ningen liv. 

En juldukning i vitt kan ändå kännas varm och välkomnande 
med fårskinn på stolarna och massor av levande ljus i rummet.

Granris och kottar är en billig och effektfull dekoration för det 
dukade bordet.

VÄXTER FÖR DET 
DUKADE BORDET

GÖR EN ENKEL
JULKRANS

PYNTA MED:

Anemoner 
Ranunkler 
Gran- och tallris 
Amaryllis 
Klocklilja 
Hyacint

Det behöver du: 
Stålvajer 
Granris 
Sidenband 
Lim 
Stjärnanis

Så gör du: 
Böj stålvajern till en ring. 
Klä den med granris och 
sidenband, limma stjärnanis 
på banden och låt ändarna 
hänga fritt.

Stockholm (TT)

Kanelstänger 
Stjärnanis 
Torkade apelsinskivor 
Kottar 
Röda juläpplen

Duka vack
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Tel: 0702-34 35 64
Ring oss för en kostnadsfri offert/besiktning!

www.hedbomsmaleri .se

Ansvarsförsäkrade 
i Länsförsäkringar 

Övriga renoveringsbehov?
Vi utför även snickeriarbeten. Vi hjälper er 
gärna med t. ex. golv-och parkettläggning, 
nya garderober. Även kakel- och 
klinkersättning mm.

Halva arbetskostnaden med ROT
ROT-avdraget gör det billigare för privatpersoner att 

anlita en seriös målerifi rma. Efter avslutat 
arbete drar vi av 50% av arbets-

kostnaden på fakturan.

Det är faktiskt billigare än du tror!

Tapeterna bjuder vi på!

Sovrum  3900:-
Vardagsrum 5900:-

Prisexempel tapetsering
och målning av:

DELBETALA GÄRNA!

Pris inkl. material- och arbetskostnad
och ROT-avdrag.

Önskelistan

Klas Camilla

Servetter av säckväv, 98 
kronor styck, och bestick, 495 
kronor för ett set om fyra. Allt 
från Frejasboning.com.

Vackra växtarrangemang med anemoner, ranunkler, granris och ka-
nelstänger i knippen.

Fårskinn och levande ljus ger den rätta ombonade känslan.

Vackra bordsdekorationer fixar 
du lätt själv med snittblommor, 
granris och kanelstänger. Sätt 
arrangemangen i många små 
vaser i olika höjd.

Hunden Folke myser på en pläd i svartvitt från Klippan, 795 
kronor.
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nordicwellness.se

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN 

Vi på Nordic Wellness
 önskar dig en riktigt god jul!

ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

10-kort
495KR

ORD. PRIS 900 KR

alla klubbar

6 månader

1995KR

ORD. PRIS 2995 KR

silver+

12 månader

2995KR

ORD. PRIS 4740 KR

VÄRLDENS BÄSTA JULKLAPP!
GE LITE HÄLSA TILL DINA NÄRA & KÄRA!

TRÄNING NÄR DEN ÄR SOM BÄST

SKEPPLANDA. I Ale Reu-
matikerförening finns 
det inga krämpor.

Det är en pigg 
20-åring som har jubile-
rat i år.

I lördags kulminerade 
firandet med en jubi-
leumsfest i Skepplanda 
församlingshem.

Det är nu 20 år sedan Lisa 
Harlin, sköterska på vård-
centralen i Älvängen, kon-
taktade Kerstin Nilsson och 
Kurt Jörgensen med idén 
att bilda en lokal reumatiker-
förening. 

– Tidigare fick aleborna 
åka till Trollhättan och det är 
ju en bit. Ale Reumatikerför-
ening blev en avknoppning 
och det var Kerstin och Kurt 
som skötte det praktiska när 
föreningen bildades för näs-
tan exakt 20 år sedan, berät-
tar ordförande Leif Anders-
son.

Rikliga aktiviteter
Ale Reumatikerförening har 
idag 104 medlemmar och ut-
budet av aktiviteter är rikligt. 
Det mesta sker i Aktivitets-
huset i Älvängen. Det hand-
lar om bokcirklar, föredrag 
och pyssel av olika slag.

– Närmast får vi besök 

av Ale Lucia. Det sker den 
8 december och är en årlig 
tradition. Framöver vän-
tar Ale Fysioterapi på att få 
komma och berätta om sin 
verksamhet efter flytten till 
gamla apoteket, berättar Leif 
Andersson.

Den aktivitet som ligger 
flest varmast om hjärtat är 
varmbadet i Skepplanda sim-
hall.

– Varje torsdag träffas vi 
där. Det är underbart! 

I lördags var det jubi-
leumsfest med god mat, lot-
terier och musikunderhåll-
ning. Torsten Johansson 
med orkester gjorde ingen 
besviken. Orkestern var ju 
skepplandabon Kent Carls-
son…

Ale Reumatikerförening jubilerade

Ordförande Leif Andersson och ett 20-tal medlemmar njöt av både mat och underhållning när Ale 
Reumatikerförening jubilerade.

Kerstin Nilsson har varit föreningen trogen sedan starten. 17 
årsmöten i rad är till exempel ett imponerande facit. Här sitter 
hon tillsammans med Barbro Hamlet.

Torsten Johansson och Kent Carlsson bildade en miniorkester 
som såg till att kvällen gick i dur.

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

ALE. En favorit i repris.
På söndag håller 

brandstationerna i Nol 
och Surte öppet hus.

– Fjolåret blev en 
succé, förklarar Anders 
Finn på Bohus Rädd-
ningstjänstförbund.

Under jul och nyår ökar an-
talet bostadsbränder i landet 
markant. Levande ljus ut-
gör en risk i hemmet. Skul-
le olyckan vara framme är 
brandvarnaren en billig livför-
säkring.

– Kolla brandvarnaren är 
budskapet i vår information 
till allmänheten, säger Anders 
Finn.

I fjol kom tusen personer 
till öppet hus-firandet som 
hölls på BORF:s samtliga sta-
tioner, utöver Nol och Surte 
även Kungälv, Kode och Mar-
strand. I samband med detta 
arrangerades en teckningstäv-
ling. En jury korade sedan det 
vinnande bidraget, inlämnat 
av Alma Johnsson från Hålta.

– Jag blev väldigt glad när 
jag fick beskedet om att jag 
vunnit, säger Alma.

Det vinnande bidraget pry-
der nu det klistermärke som 
BORF låtit trycka upp i 2 500 
exemplar. Uppmaningen ly-
der: Kom ihåg – släck ljusen!

– Vi fick in ett hundratal 
bidrag. Almas teckning har ett 
tydligt budskap som föll ju-
ryn i smaken, avslutar Anders 
Finn.

JONAS ANDERSSON

Öppet hus på 
brandstationerna
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ALAFORS. Kröningen 
av Ale Lucia flyttar 
inomhus.

En nygammal 
tradition återupptas 
därmed.

Vem som blir årets 
ljusdrottning förkun-
nas i Medborgarhu-
set lördagen den 6 
december.

Eftersom Ahlafors IF, som 
står bakom Ale Lucia, har 
bestämt sig för att inte ar-
rangera sin traditionella 
julmarknad i Furulund-
sparken var det ganska 
självklart att låta luciakrö-
ningen åter äga rum i 
Medborgarhuset.

– Nu blir det större 
fokus på den musikalis-
ka upplevelsen. Det blir 

en timmes underhållning 
med finstämd musik och 
vacker sång, förklarar 
lussemamma Gunilla Jo-
hansson.

Ahlafors IF kommer att 
öppna entrédörrarna till 
Medborgarhuset en tim-
me före luciakonsertens 
början. Det ges då möj-
lighet att pröva lyckan i 
julklappslotterier. Vidare 
sker servering av glögg 
och pepparkaka.

– Konceptet är riktigt 
bra. I Medborgarhuset blir 
det stämningsfullt oavsett 
vad det är för väder ute, 
säger Gunilla Johansson.

Det går att rösta på Ale 
Lucia till och med den 4 
december. Talongen fin-
ner ni på annan plats i 
denna tidning.

JONAS ANDERSSON

TOMTER MED 
HAVSNÄRA LÄGE 
I STENUNGSUND!

Glenn Hellrand 031-83 45 31
a-hus.se

Endast 
två tomter 

kvar, varav en 
reserverad!

Nu är det endast två tomter kvar på Hallerna
i Bergskantenområdet (varav en är reserverad). 
Först till kvarn!
Prisexempel: Villa Arkösund 148 m2

Inkl. tomt, avgifter och markarbete
(exkl. utvändig målning och finplanering).
Från: 5 124 000 kr

Varmt välkomna för 
mer information!
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Josephine Kinnander blev den sista att krönas till Ale Lucia 
i Furulundsparken. I år flyttar arrangemanget åter inom-
hus. Lördagen den 6 december koras årets ljusdrottning i 
Medborgarhuset, Alafors.

Luciakröning i
Medborgarhuset

Julblommor

Välkomna till växthuset
i Skepplanda!

Julstjärnor

JOHANNESBURG. För 
fyra aleungdomar har 
ett stort äventyr precis 
börjat.

Tillsammans med 16 
ungdomar från Botswa-
na kommer de att utbil-
das i entreprenörskap.

För andra gången 
arrangeras YEE, Ale 
kommuns egen en-
treprenörsutbildning, 
genom ett SIDA-projekt 
i Ghanzi.

Under ledning av professor 
Roger Mumby-Croft och 
Dennis Larsen, som själv 
deltog i utbildningen när den 
genomfördes första gången 
2001, kommer 20 ungdomar 
att få lära om kreativt tänk-
ande och entreprenörskap. 
Att utbildningen genomförs 
i exotiska Ghanzi, långt ut 
i Botswanas djungel bidrar 
starkt till att göra veckan till 
ett äventyr för de svenska 
deltagarna.

YEE genomfördes som 

ett led i ett större utbyte 
med Ghanzi kommun redan 
förra året. Redan då var det 
bestämt att upprepa utbild-
ningen ett år senare. Samti-
digt pågår ett sidoprojekt där 
kommunledningarna samta-
lar i en rad angelägna frågor. 
Detta sker parallellt med 
utbildningen och på fredag 
kommer ungdomarna att 
presentera sina affärsidéer 
för såväl Ales som Ghanzis 
kommunledning.

Resan till Ghanzi är lång 

och påfrestande. Först till 
Frankfurt, sedan över tio 
timmars flyg till Johannes-
burg i Sydafrika och därifrån 
flyg till Maun i Botswana. 
Där stannar inte resan, utan 
med bil tar man sig sedan 
fyra timmar ut i bushen – 
och där börjar äventyret!

YEE i Botswana finan-
sieras helt genom bidrag av 
SIDA.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Äventyret har börjat
Fyra aleungdomar deltar i entreprenörsutbildningen YEE som arrangeras för andra gången i Botswana just nu. På bilden ses Batoul 
Raad, Lina Askne, Qadir Akbari och Tobias Dahlgren samt teamleader Sebastian Leijen.
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Söndagen den 30 no-
vember kl 15 blir det en 
extrakonsert på Mau-
ritzberg i Hålanda.

Felicia Dahlbäck som 
nu går första året på Hög-
skolan för Scen och Musik 
i Göteborg kommer att 
spela César Francks vio-
linsonat med Roger Assar 
Johansson. Han är pianist 
och är anställd på HSM, 

men också aktiv tonsättare. 
Roger är uppmärksammad 
för spännande kompositio-
ner de senaste åren och har 
skrivit beställningsverk för 
flera operakompanier. Han 
är årets Stenastipendiat!

Med honom till Mau-
ritzberg kommer också 
flöjtisten Cecilia Ekmark 
och sopranen Isabella 
Lundqvist. Vi får då höra 

ett par av hans verk, bla 
ett litet uruppförande där 
scenisk regi har gjorts 
av Mira Bartov, tidigare 
konstnärlig ledare på Folk-
operan, men nu knuten 
till Göteborgsoperan och 
professor i musikdrama-
tisk gestaltning vid HSM. 
Efter konserten blir det 
adventsfika.

Adventskonsert på MauritzbergGÖR DIN EGEN
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i Göteborg kommer att 
spela César Francks vio-
linsonat med Roger Assar 
Johansson. Han är pianist 
och är anställd på HSM, 

men också aktiv tonsättare. 
Roger är uppmärksammad 
för spännande kompositio-
ner de senaste åren och har 
skrivit beställningsverk för 
flera operakompanier. Han 
är årets Stenastipendiat!

Med honom till Mau-
ritzberg kommer också 
flöjtisten Cecilia Ekmark 
och sopranen Isabella 
Lundqvist. Vi får då höra 

ett par av hans verk, bla 
ett litet uruppförande där 
scenisk regi har gjorts 
av Mira Bartov, tidigare 
konstnärlig ledare på Folk-
operan, men nu knuten 
till Göteborgsoperan och 
professor i musikdrama-
tisk gestaltning vid HSM. 
Efter konserten blir det 
adventsfika.

Adventskonsert på MauritzbergGÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Lödöse 0520-66 00 10

Erbjudandet gäller enbart det datum i december som står i varje lucka, i utbyte mot varje lucka. Med reservation för slutförsäljning. Max 1 erbjudande per kund och dag. År 2014.

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

22
22 dec 2014
Max 1/kund

Vi önskar alla en God Jul 

med massor av julerbjudanden!

ICA MATKASSENS 
ADVENTSKALENDER 2014

8
8 dec 2014

Max 1/kund

PEPPAR-
KAKSDEG

Skogaholm

10:-

6
6 dec 2014

Max 1/kund

5
5 dec 2014

Max 1/kund

BLOMMA 
JULSTJÄRNA

Grenad

25:-

4
4 dec 2014

Max 1/kund

20-PACK 
ÄGG

Upphärad

2990

9
9 dec 2014

Max 1/kund

GRÄDDE
Arla 5 dl

10:-

ÖPPET I JUL
• Julafton 9-14
• Juldagen och

Annandagen 9-21

7
7 dec 2014

Max 1/kund

CHIPS
OLW 300g

10:-

GRÄDDOST
ICA, 400 g

25:-

15
15 dec 2014
Max 1/kund

BAK-
MARGARIN

ICA, 1 KG

10:-

17
17 dec 2014
Max 1/kund

FLORA MED
SMÖR
400 g

10:-

13
13 dec 2014
Max 1/kund

PEPPARKAKOR
Nyåkers hjärtan

20:-

23
23 dec 2014
Max 1/kund

VÖRT-
BRÖD

Skogaholm

10:-

14
14 dec 2014
Max 1/kund

GRÖTRIS
ICA 1 kg

10:-

16
16 dec 2014
Max 1/kund

GRILLAD 
KYCKLING

20:-

10
10 dec 2014
Max 1/kund

BALLERINA-
KEX,

PEPPARKAKS-
HUS

10:-

1
1 dec 2014

Max 1/kund

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-
+pant

2
2 dec 2014

Max 1/kund

JULSKINKA
Från delikatessen

990
 /hg3

3 dec 2014
Max 1/kund

VALFRITT 
KAFFEPAKET

500g

1/2 PRISET

WIENER- 
NOUGAT 

Fazer

20:-

18
18 dec 2014
Max 1/kund

TOA- 
PAPPER
Edet 18-pack

3990

19
19 dec 2014
Max 1/kund

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-
+pant

21
21 dec 2014
Max 1/kund

POTATIS
5 kg. Påse

20:-

11
11 dec 2014
Max 1/kund

LUSSEKATTER 
5-pack,

Skogaholm 

20:-

20
20 dec 2014 
Max 1/kund

GRILLADE 
KAMBEN

40:-        /kg

12
12 dec 2014
Max 1/kund

VALFRI
GLÖGG
10:- 

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

Det är fyra år sedan japanerna 
lanserade Juke och sedan starten 
har den sålts i över 430 000 
exemplar i Europa.

Nu är det således dags för ett 
ansiktslyft, men det rör sig knap-
past om en total makeover utan 
snarare om ett smärre ingrepp. 
Vi har provkört! 

Designen är av typ ”love it or hate it” 
och utseendet kantas av en omarbetad 
front samtidigt som den svulstiga baken 
fått en ny stötfångare. Inuti är det mesta 
sig likt och den motorcykelinspirerade 
inredningen lever kvar, men en nyhet är 
ett öppningsbart panoramatak som du 
kan kryssa för i tillvalslistan.

Med hjälp av ”Nissan Design Studio” 

kan du pimpa allt ifrån backspeglar, 
trösklar, ratt, stolar, takvinge och fälgar 
för att sätta din personliga touch på bi-
len. Juke har fått rejäl kritik för sin låga 
bagagevolym, men nu har man fixat 
till detta och crossovern sväljer hela 40 
procent mer bagage, vilket resulterar i 
345 liter. 

Under huven erbjuds bensinare på 
94, 115 respektive 117 hästkrafter samt 
dieslar på 110 respektive 190. Lite se-
nare kommer även Nismo RS på 220 

hästar och önskas fyrhjulsdrift så finns 
det enbart till den största dieseln. Nis-
san Juke känns pigg på vägen fast någon 
körupplevelse utöver det vanliga bjuds 
det knappast på. 

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

Jenny Nilsson
Staffan Swedenborg

Designa din 
egen Juke

 Nissan Juke. 

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

Mitsubishi köper man hos

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB 
KAMPANJ!

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

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

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

Volkswagen Transporter. 
Det prisvärda originalet.

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

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!

Vi 
bjuder 
på fika!

SÖNDAG 30 NOVEMBER KL 10 – 14

ÖPPET HUS
PÅ BRANDSTATIONERNA I KUNGÄLV, 
KODE, NOL, SURTE OCH MARSTRAND

VÄLKOMNA!

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
BOKA TID FÖR 
DÄCKBYTE
Vinterdäcken skall enligt lag  
vara på från 1 december!

HELGÖPPET  
29-30/11 KL 10-12
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Vi utför service/reparationer på din bil
Montering & balansering – Hjulskifte – Däckförvaring 

EXTRAÖPPET - DROP IN - HJULSKIFTE
Lördag 29 nov - Söndag 30 nov  kl 10- 15

Hjulskifte    200 kr    
Däckförvaring    300 kr
Byte bromsklossar fram eller bak  500 kr per axel + material
Byte bromsbackar bak (handbroms)  1000 kr + material
Kamremsbyte från    1000 kr + material

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem • BOKNING: 0520 655 181

ALE. Den ständiga 
frågan så här års: Vilka 
regler gäller för vinter-
däck?

Lokaltidningen pre-
senterar här aktuell in-
formation med hjälp av 
uppgifter från polisens 
hemsida.

Vinterväglag kan 
som bekant infinna sig 
snabbare än du tror.

Mellan den 1 december och 
den 31 mars är det lag på att 
använda vinterdäck om det 
är vinterväglag ute. Det är 
vinterväglag om det är snö, 
is, snömodd eller frost på nå-
gon del av vägbanan. Tänk 
på att även vägrenen räknas 
till vägbanan.

Dubbdäck får användas 
mellan den 1 oktober och 
den 15 april. Med vinterdäck 
menas dubbade däck eller så 
kallade odubbade friktions-
däck. Det får inte förekom-

ma både dubbade och odub-
bade däck på samma fordon. 
Observera att det är tillåtet 
att använda odubbade frik-
tionsdäck året runt, det finns 
ingen restriktion mot dem.

Om bilen har dubbdäck 
måste även släpet ha dubb-
däck när det är vinterväglag. 
Om bilen har odubbade däck 
får släpet ha antingen dub-
bade eller odubbade vinter-
däck. Det är viktigt att slä-
pet inte har sämre väggrepp 
än bilen, för att till exempel 
undvika att släpet sladdar vid 
inbromsning.

3 millimeter mönsterdjup
För personbilar och andra 
lätta fordon med en totalvikt 
upp till och med 3,5 ton mås-
te mönsterdjupet vara minst 
3 millimeter i däcken. Sam-
ma mönsterdjup gäller för 
släpvagnar som dras av dessa 
fordon. För lastbil, buss och 
personbil klass 2 med en 
totalvikt över 3,5 ton gäller 

mönsterdjupet 5 millimeter. 
Kravet gäller för samtliga 
däck på dessa fordon.

Reglerna skiljer sig
Enligt lag krävs vinterdäck 
även för tunga fordon, med 
en totalvikt över 3,5 ton. 
Reglerna skiljer sig mellan 
fram- och bakhjulsdrivna 
fordon. De däck som har 
det största mönsterdjupet 
eller dubbutsticket bör vara 
monterade bak på fordonet. 
Det minskar risken för sladd 
när du bromsar eller svänger. 
Detta gäller både fram- och 
bakhjulsdrivna bilar.

Det finns ett antal un-
dantag från kravet på vinter-
däck, till exempel för färd till 
besiktningsföretag och för 
fordon som är äldre än tret-
tio år. Listan över alla un-
dantag finns på Transport-
styrelsens webbplats.

JONAS ANDERSSON

Tiden inne
för vinterdäck

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinter-
väglag ute.

– Väglaget kan skifta snabbt

Automower® 

890:-
Rider/traktor 

1250:-
Gräsklippare 

690:-

Auto

89
Rider

12
Gräs

6990:-6666666669

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

Vinterpris på vårservice!

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

www.nyapassat.se

 
Pris från 298 000 kr.   

Utmanar det förväntade.

 
Utrustad med bland annat:

 

 1 930 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2-5,2 l/100 km. CO
2
-utsläpp 110-120 g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Bilab Finans Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde.

Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad.

 

www.bilab.se
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LILLA EDET. Verksam-
heten har varit igång 
under några veckor.

I tisdags skedde 
emellertid den officiella 
invigningen av Fuxerna 
förskola.

– Vi är så glada över 
våra nya fina lokaler, sä-
ger förskolechef Marie 
Lundgren.

Utbildningsnämndens ord-
förande Leif Håkansson 
(S) höll tal och Martin 
Barkstedt, tillförordnad 
bildningschef, bjöd på ett 
trumpetsolo av bästa märke. 
Därefter välkomnades för-
äldrar och barn, samt andra 
inbjudna gäster, till en rund-
vandring i Fuxerna förskola.

– Jag var lite skeptisk att 
ha en förskola integrerad 
med grundskolan, men det 
har blivit över förväntan. Nu 
känner barnen igen området 
och det blir en smidig över-
gång när skolan ska ta sin 
början, säger Sandra, mam-
ma till Leon, 4 år, och Lova, 

2 år, som går på avdelning 
Droppen respektive Flingan.

En tredje avdelning, Strå-
len, kommer att öppnas i ja-
nuari nästa år. 

– För tillfället har vi 34 
barn, men det ska bli 54, för-
klarar Marie Lundgren.

Inv ign ingsbe söka rna 
bjöds på fika samtidigt som 
barnen guidade runt i de 
olika rummen. Kostchef 
Gun Mellqvist fanns också 

på plats och visade upp det 
moderna och funktionella 
köket.

– Det finns inget att klaga 
på. Personalen har varit del-
aktig i projektet från första 
stund och har kunnat påver-
ka utformningen inom givna 
ramar. Det känns oerhört 
inspirerande, avslutar Marie 
Lundgren.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Annica Skog 
tillträdde tjänsten som 
kultur- och fritidschef i 
somras.

Hon stortrivs på sin 
nya arbetsplats.

– Det är ett gott gäng 
som jobbar här. Lilla 
Edet är en oslipad dia-
mant med tanke på dess 
läge och logistik.

Annica Skog kommer när-
mast från uppdraget som 
affärsområdeschef på GotE-
vent. Innan dess tjänstgjorde 
hon som verksamhetschef på 
Campushallen i Linköping.

– Innan dess jobbade jag 

på det kommunala bostads-
bolaget i Motala där jag 
kommer ifrån. Jag har även 
arbetat inom skolans värld 
med barn och ungdomar, be-
rättar Annica.

Varför Lilla Edets kom-
mun?

– Jag hade jobbat nästan 
fyra år på GotEvent och kän-
de att det var dags att göra 
något nytt. Jag såg annonsen 
och på intervjun som jag blev 
kallad till fick jag en väldigt 
go känsla. Idrott och kultur 
intresserar mig mycket och 
bredden i detta arbete attra-
herar mig.

Kände du till Lilla Edet 
sedan tidigare?

– Nej, jag måste erkänna 
att det var en vit fläck på kar-
tan. Vad jag har insett är att 
Lilla Edet befinner sig i en 
väldigt stark utvecklingspro-
cess, det händer mycket på 
olika fronter.

Vad är prioriterade ar-
betsuppgifter för dig?

– Jag håller på med myck-
et analysarbete. Faktum är 
att vi har mycket som är väl-
digt bra i Lilla Edet. Tyvärr 
finns en jantelag, man vågar 
inte tro på sina kvalitéer och 
förmåga fullt ut.

Vad vill du förändra i 
verksamheten?

– Jag vänder på stenar och 
ställer väldigt många frågor. 

Min uppfattning är att man 
inte ska förändra för sakens 
skull. Det skapar oro. Vi ska 
utveckla det vi vill ha, när vi 
vet vad vi vill ha. Annars blir 
det att man springer i cirklar, 
säger Annica Skog och fort-
sätter:

– Jag tror på samarbete 
inom tjänstemannaleden, 
politiken och kommunin-
vånarna. Vi ska leverera det 
som våra folkvalda politi-
ker beställer av oss. Poli-
tikerna representerar Lilla 
Edet-borna som är våra kun-
der. För vår del handlar det 
om att ta fram matnyttiga 
underlag, så att politikerna 
kan göra kloka val. På så sätt 

blir det ett samspel oss emel-
lan.

Vad anser du om att 
Lödöseborg blir utan is i 
vinter?

– Jag kan tycka att det är 
jättesynd att vi har någon 
ishall eller en simhall. Det 
finns säkert andra saker som 
kommuninvånarna hade 
önskat sig också, som exem-
pelvis ett kulturhus. Jag som 
tjänsteman ska inte göra va-
len, det är politikernas upp-
drag. Det finns en påse med 
pengar och då får man stäl-
la sig frågan: Vad vill vi ha? 
Och sedan göra medvetna 
val.

JONAS ANDERSSON

Annica Skog, kultur- och fri-
tidschef i Lilla Edets kommun.

ANNICA SKOG

Ålder: 48.
Bor: Stenungsund.
Familj: Stor, glad och 
blandad.
Intressen: Ridsport, idrott 
och litteratur.
Motto i livet: ”Hellre bort-
skämd än bortglömd”.

”Lilla Edet är en oslipad diamant”
Kultur- och fritidschef Annica Skog:

Fuxerna förskola invigd

Utbildningsnämndens ord-
förande, Leif Håkansson (S), 
hade äran att klippa det blå-
gula bandet. Syskonen Lova och Leon stortrivs på sin nya förskola. Här tillsammans med mamma Sandra.

Martin Barkstedt, tillförordnad bildningschef, bjöd på en trum-
petfanfar. På bildens ses också kommunalrådet Ingemar Ottos-
son (S), förskolechef Marie Lundgren och vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden, Lars Ivarsbo (C).

Förskolechef Marie Lundgren och kostchef Gun Mellqivst.
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 Engelska konversationsgrupper
Start onsdag 21 januari, kl. 14

Sista anmälningsdag: 14 januari

Träffpunkten Hägern, Käppslängaregatan 4A, Lilla Edet

Tolv onsdagar under våren kommer språkkonsult Steven 

Slade att hålla konversationsgrupp i engelska. Den riktar 

sig främst till dig som är pensionär och/eller dagledig.

Du behöver inte ha några förkunskaper - bara vara 

intresserad av språket och vilja samtala med andra under 

avslappnade former. Anmäl dig till asa.svanberg-sand@

lillaedet.se eller på 0520-65 95 95. Ingen kursavgift. 

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 Aktiviteter på biblioteket 
Språkcafé - 4 och 18 december kl. 15-16, Lilla Edet
Öva svenska genom att samtala med andra. Du behöver

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

Bokcirkel 4 december kl. 17, Lödöse
 9 december kl. 10-11, Lilla Edet

Kom och samtala om de böcker du läst och tipsa

andra om dina favoriter. Välkommen!

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN NOVEMBER 2014

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

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

Kursstart 19 januari 2015

Sök till vuxenutbildningen
Webbanmälan är öppen fram till 15 december. 

Behöver du studera för att komma vidare i arbetslivet,

utveckla dig och bli behörig till vidare studier eller

utöka dina kunskaper och intressen? 

Varmt välkommen att söka våra kurser på Lärcentrum 

i Lilla Edet. Här kan du läsa både grundläggande och 

gymnasiala kurser. Vi erbjuder undervisning i bland

annat svenska, matematik, engelska och samhälls-

kunskap.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Kom och träffa dina politiker

Ortsutvecklingsmöte
2 december. Lilla Edet, Fuxernaskolans aula 

Dags för sista ortsutvecklingsmötet för i år. 

Vi vill höra dina idéer och förslag till hur 

kommunen kan utvecklas. Du får också

lyssna till vad som är på gång i kommunen.  

• Fiberutveckling i kommunen

Per Persson, kommunens bredbandssamordnare

• Avfallsverksamheten i egen regi

Britt-Inger Norlander, teknisk chef

Mötet börjar kl. 19. Välkommen!

» lillaedet.se/ortsutveckling

Föräldrarådgivning
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19.

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Mät radonhalten i ditt hus
Många boende i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Det kan leda till allvarlig 

sjukdom. Därför är det viktigt att göra 

radonmätning i ditt hus. Just nu är det 

hög tid att mäta då mätningsperioden 

är mellan oktober till april och ska pågå 

under 2 månader.

 » lillaedet.se/radon

Hämtning av hushållsavfall under jul och nyår
Placera ut kärlet i god tid och låt det stå ute tills det blivit tömt. Nedanstående dagar kan komma 

att ändras på grund av väderförhållanden och liknande. Hushåll med ordinarie hämtningsdag:

• Onsdag vecka 52 och vecka 1 tidigareläggs till måndag respektive vecka. 

• 

• 

 Bli högläsare
Kursen startar måndag 12 januari, kl. 10.30

Sista anmälningsdag: 7 januari

Träffpunkten Hägern, Käppslängaregatan 4A, Lilla Edet

När samtalsämnen tryter kan en stunds högläsning ge när-

het, väcka minnen och skapa samtal. Lilla Edets kommun 

och Studieförbundet Vuxenskolan startar en utbildning i 

högläsning. Utbildningen består av tre träffar. Efter kursen 

kan du sedan läsa högt för de boende på kommunens 

äldreboenden och förgylla deras vardag. Anmäl dig till 

asa.svanberg-sand@lillaedet.se eller 0520-65 95 95. 

Ingen kursavgift.

Välkommen till träffpunkt Borgen
Socialpsykiatrins träffpunkt Borgen är en öppen verksamhet för alla över 

18 år. Verksamheten är socialt inriktad och på Borgen har du möjlighet att 

umgås med andra i din egen takt och delta i det som är meningsfullt för dig. 

Exempel på aktiviteter är pyssel, spel, handarbete, korsord, läsa tidning till-

sammans och prata om vad vi läst. Fika fi nns att köpa till självkostnadspris. 

En gång per månad gör vi utfl ykt till någon sevärdhet, shoppingcenter eller 

till något annat som besökarna tycker är intressant.

Besöksadress: Fuxernavägen 7, Lilla Edet
Kontakta oss på 0520-65 96 02 om du har

frågor och funderingar. Vi kan även göra

upp att vi hämtar dig första gången

du besöker oss. Välkommen!

» lillaedet.se/borgen

Öppettider
Tisdag  kl. 11 - 15.30
Onsdag  kl. 12.15 - 15.30
Torsdag  kl. 16 - 19.30

Tänk på
För att ditt avfallskärl ska tömmas måste:
• kärlet vara placerat vid hämtstället.

• kärlet placeras ut senast kl. 6 på hämtningsdagen.

• kärlets handtag och hjul vändas utåt gatan.

• kärlet placeras så att det inte utgör ett hinder.

• vägen fram till kärlet hållas fri. Vintertid är det viktigt att

se till att kärlet inte blockeras av snövallar och att det är

halkbekämpat fram till kärlet.

Kundtjänst tekniska
Har du frågor kring avfall och VA är du 

välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

E-post: tekniska@lillaedet.se

Telefon: 0520-65 97 00

Telefontider: Måndag kl. 9-12 och kl. 13-16,

Tisdag - torsdag kl. 9-12. Vi svarar även övrig

kontorstid i mån av tid.

Julmarknader
& skyltsöndag

Söndag 30 november

Julmarknader i Hjärtum kl. 11, Folkets 
Hus, Lilla Edet kl. 15-18.30 och Frid-
hemsstugan och Ljungkullen kl. 14-18.

» lillaedet.se/evenemang

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. 

» lillaedet.se/snorojning

15
december

Sök senast
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Tomten kommer som tradi-
tionen bjuder att sitta i sin slä-
de och ta emot barnens öns-
kelistor. Vill man, kan man 

pröva lyckan på chokladhjul 
och lotterier. Marknadsstån-
den är fulla av julkransar, 
julklappar, ullprodukter, 

betongarbeten, smycken 
och några företag visar sina 
produkter. Förhoppningsvis 
finns det en liten kulle med 
snö att leka i och mycket mera 
som hör julen till. Glögg och 
pepparkakor, hamburgare 
med mera finns att värma sig 
och mätta magen med.

Friluftsfrämjandet håller i 
den årliga skinkpromenaden, 
för 31:a gången, med start 

från Främjarstugan och med 
målgång på torget. 

Kyrkan är öppen och ser-
verar glögg samtidigt som 
julmusik spelas. Föreningsli-
vet i Lödöse hälsar alla varmt 
välkomna till årets Jul i byn. 

Parallellt sker hantverk-
smarknad på Lödösehus, som 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven ansvarar för.

LILLA EDET. En teater 
och minnesutställning 
av Lilla Edets pappers-
bruk kan bli verklighet i 
februari 2016.

I onsdags bjöd projek-
tägaren Studieförbun-
det Vuxenskolan in till 
berättarcafé.

Tidigare bruksperso-
nal kom för att delge 
sina minnen med regis-
sör Martin Rossing på 
plats i lokalen.

Martin Rossing har tackat ja 
till uppdraget som manus-
författare och regissör till 
det planerade teaterspelet 
om Edet Bruk.

– Det är förutsatt att vi får 
ett positivt svar på de ansök-
ningar om ekonomiskt stöd 
som studieförbundet har 
sökt. Det är inte gratis att 
sätta upp en pjäs, förklarar 
producent Antoinette van 
Ketwich.

– Helt klart är i alla fall att 
vi ska ge ut ett häfte med be-
rättelser och bilder.

Går planerna med en tea-
ter i lås, så är tanken att den 
gamla påsfabriken ska utgöra 
spelplats.

– Då blir det i närmast 
autentisk miljö. Vi har fått 
klartecken av det företag 
som äger lokalen.

Till onsdagseftermidda-
gens berättarcafé kom en 
handfull besökare, alla med 
ett förflutet på bruket. Lars 
Barkman och Uno Wer-
nerson var två av dem, som 
slog sig ned jämte Martin 
Rossing.

– Jag arbetade på Edet i 
tio år, 1944-54.  Jag börja-
de som springpojk, kom till 
påsfabriken och sedan vidare 
till bokföringsavdelningen. 
Kamratandan på bruket var 
fantastisk, säger Uno vilket 
Lars Barkman också intygar.

– Så var det. I alla fall så 
länge familjen Häger ägde 
bruket. Olle Häger var som 
en far för personalen. Han 
styrde bruket på ett fint sätt. 
Efter Olle tog sonen Lars 
över. Jag skulle vilja påstå 
att andan på bruket var unik, 

säger Lars som började som 
laboratoriebiträde 1947.

– Jag var teknisk direktör 
när jag slutade min anställ-
ning på Edet 1978. Jag hade 
inte samma uppfattning om 
hur bruket skulle drivas som 
de nya holländska ägarna.

Uno Wernerson berättar 
om en speciell arbetsinsats 
som han blev ålagd av före-
tagsledningen.

– Jag vet att jag fick packa 

lax i paket. Olle Häger köpte 
upp all lax som fiskades upp 
i Göta älv. Den skulle sedan 
skickas till affärsbekanta och 
släktingar. Olle menade att 
Göta älv-laxen var särskilt 
fin.

Martin Rossing, som av 
de flesta är förknippad med 

föreställningen Vid Ljuda 
Os, antecknade flitigt och 
såg belåten ut där han satt.

– Vi har bara börjat skra-
pa på ytan. Tanken är att jag 
ska kunna ljuga ihop en sann 
historia.

Fler berättarkvällar är att 
vänta. Onsdagens tilldragel-

se gav mersmak.
– Det finns säkert fler 

människor som ruvar på in-
tressanta historier. Vi hoppas 
kunna samla på oss så myck-
et intressant material som 
det bara går, avslutar Antoi-
nette van Ketwich.

JONAS ANDERSSON

De tidigare pappersbruksarbetarna Uno Wernerson och Lars Barkman i samspråk med regissör 
Martin Rossing.

Lars Österman, före detta per-
sonalchef på Edet Bruk, kom 
till onsdagens berättarcafé i 
Studieförbundet Vuxenskolans 
lokaler. Producent Antoinette 
van Ketwich noterade.

– Minnena flödade på berättarcaféet

Pappersbrukets historia blir teater
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Nästa lördag firas Jul i byn på torget i Lödöse. Tomten kommer 
naturligtvis att vara på plats. Parallellt arrangeras hantverk-
smarknad på Lödösehus.

Julfirande på torget i Lödöse

STRÖM. Varje vardag 
rullar kloten.

Det råder något av 
boulefeber i Lilla Edet.

Boulestallets klubb-
mästare 2014 heter 
Evaggelos Georgiou.

Boulestallet på Ström har sex 
banor under tak och tio ba-
nor utomhus.

– Så fort vinter övergår 
i vår så flyttar vi ut verk-
samheten, säger Sivert Au-
gustsson.

Sivert är en av Boulestal-
lets verkliga eldsjälar. När 
klubbmästerskapet avgjordes 
förra fredagen satt han som 
tävlingsledare.

– Någon får hålla ordning 
på resultatrapporteringen, så 

att allt går rätt till, skrattar 
Sivert.

Klubbmästerskapet av-
görs om fyra deltävlingar. 
Deltagarna får stryka sin 
sämsta notering vilket inne-
bär att resultat från tre täv-
lingar ligger till grund för 
den totala slutställningen.

– Deltagarantalet har va-
rierat från 33 till 40 spelare, 
berättar Sivert.

Den fjärde och avslutande 
deltävlingen vanns av Karl-
Olof Blomgren före Björn 
Elmby och Stig Karlsson. 
Den sistnämnde placerade 
sig tvåa i sammandraget. 
Slutsegern gick till Evaggel-
os Georgiou med Rune ”Li” 
Johansson på bronsplats.

– Klubben förfogar över 
väldigt många duktiga spela-

re, säger Sivert.
Vad krävs för att bli en 

bra boulespelare?
– Det är som med allting 

annat, övning ger färdighet. 
Vem som helst kan bli bra i 
boule, men lite bollkänsla 
skadar inte.

Boulestallet arrangerar 
en tävling per månad. När-
mast väntar Luciacupen som 
avgörs lördagen den 13 de-
cember.

– Det är en ren cuptäv-
ling, förlorar man är man 
ute. I fjol kom ett 80-tal spe-
lare till start. I samband med 
denna tävling bjuds det jul-
landgång, dricka och kaffe, 
avslutar Sivert Augustsson.

JONAS ANDERSSON

– Och nu är klubbmästaren korad

Boulestallet en
populär mötesplats

Boulestallets klubbmästerskap bjöd på många jämna och spännande matcher.

Tävlingsledare Sivert Augustsson.
Vem är närmast lillen? När ögat inte kan avgöra får mätstick-
an tas fram.
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LÖDÖSE. Lördagen den 6 december är det åter 
dags för Jul i byn. 

Årets aktiviteter äger som vanligt rum på 
torget i Lödöse. 

Vid riktigt ruskväder så flyttas arrangemanget 
inomhus till Tingbergsskolans matsal.
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Tomten kommer som tradi-
tionen bjuder att sitta i sin slä-
de och ta emot barnens öns-
kelistor. Vill man, kan man 

pröva lyckan på chokladhjul 
och lotterier. Marknadsstån-
den är fulla av julkransar, 
julklappar, ullprodukter, 

betongarbeten, smycken 
och några företag visar sina 
produkter. Förhoppningsvis 
finns det en liten kulle med 
snö att leka i och mycket mera 
som hör julen till. Glögg och 
pepparkakor, hamburgare 
med mera finns att värma sig 
och mätta magen med.

Friluftsfrämjandet håller i 
den årliga skinkpromenaden, 
för 31:a gången, med start 

från Främjarstugan och med 
målgång på torget. 

Kyrkan är öppen och ser-
verar glögg samtidigt som 
julmusik spelas. Föreningsli-
vet i Lödöse hälsar alla varmt 
välkomna till årets Jul i byn. 

Parallellt sker hantverk-
smarknad på Lödösehus, som 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven ansvarar för.

LILLA EDET. En teater 
och minnesutställning 
av Lilla Edets pappers-
bruk kan bli verklighet i 
februari 2016.

I onsdags bjöd projek-
tägaren Studieförbun-
det Vuxenskolan in till 
berättarcafé.

Tidigare bruksperso-
nal kom för att delge 
sina minnen med regis-
sör Martin Rossing på 
plats i lokalen.

Martin Rossing har tackat ja 
till uppdraget som manus-
författare och regissör till 
det planerade teaterspelet 
om Edet Bruk.

– Det är förutsatt att vi får 
ett positivt svar på de ansök-
ningar om ekonomiskt stöd 
som studieförbundet har 
sökt. Det är inte gratis att 
sätta upp en pjäs, förklarar 
producent Antoinette van 
Ketwich.

– Helt klart är i alla fall att 
vi ska ge ut ett häfte med be-
rättelser och bilder.

Går planerna med en tea-
ter i lås, så är tanken att den 
gamla påsfabriken ska utgöra 
spelplats.

– Då blir det i närmast 
autentisk miljö. Vi har fått 
klartecken av det företag 
som äger lokalen.

Till onsdagseftermidda-
gens berättarcafé kom en 
handfull besökare, alla med 
ett förflutet på bruket. Lars 
Barkman och Uno Wer-
nerson var två av dem, som 
slog sig ned jämte Martin 
Rossing.

– Jag arbetade på Edet i 
tio år, 1944-54.  Jag börja-
de som springpojk, kom till 
påsfabriken och sedan vidare 
till bokföringsavdelningen. 
Kamratandan på bruket var 
fantastisk, säger Uno vilket 
Lars Barkman också intygar.

– Så var det. I alla fall så 
länge familjen Häger ägde 
bruket. Olle Häger var som 
en far för personalen. Han 
styrde bruket på ett fint sätt. 
Efter Olle tog sonen Lars 
över. Jag skulle vilja påstå 
att andan på bruket var unik, 

säger Lars som började som 
laboratoriebiträde 1947.

– Jag var teknisk direktör 
när jag slutade min anställ-
ning på Edet 1978. Jag hade 
inte samma uppfattning om 
hur bruket skulle drivas som 
de nya holländska ägarna.

Uno Wernerson berättar 
om en speciell arbetsinsats 
som han blev ålagd av före-
tagsledningen.

– Jag vet att jag fick packa 

lax i paket. Olle Häger köpte 
upp all lax som fiskades upp 
i Göta älv. Den skulle sedan 
skickas till affärsbekanta och 
släktingar. Olle menade att 
Göta älv-laxen var särskilt 
fin.

Martin Rossing, som av 
de flesta är förknippad med 

föreställningen Vid Ljuda 
Os, antecknade flitigt och 
såg belåten ut där han satt.

– Vi har bara börjat skra-
pa på ytan. Tanken är att jag 
ska kunna ljuga ihop en sann 
historia.

Fler berättarkvällar är att 
vänta. Onsdagens tilldragel-

se gav mersmak.
– Det finns säkert fler 

människor som ruvar på in-
tressanta historier. Vi hoppas 
kunna samla på oss så myck-
et intressant material som 
det bara går, avslutar Antoi-
nette van Ketwich.

JONAS ANDERSSON

De tidigare pappersbruksarbetarna Uno Wernerson och Lars Barkman i samspråk med regissör 
Martin Rossing.

Lars Österman, före detta per-
sonalchef på Edet Bruk, kom 
till onsdagens berättarcafé i 
Studieförbundet Vuxenskolans 
lokaler. Producent Antoinette 
van Ketwich noterade.

– Minnena flödade på berättarcaféet

Pappersbrukets historia blir teater

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Nästa lördag firas Jul i byn på torget i Lödöse. Tomten kommer 
naturligtvis att vara på plats. Parallellt arrangeras hantverk-
smarknad på Lödösehus.

Julfirande på torget i Lödöse

STRÖM. Varje vardag 
rullar kloten.

Det råder något av 
boulefeber i Lilla Edet.

Boulestallets klubb-
mästare 2014 heter 
Evaggelos Georgiou.

Boulestallet på Ström har sex 
banor under tak och tio ba-
nor utomhus.

– Så fort vinter övergår 
i vår så flyttar vi ut verk-
samheten, säger Sivert Au-
gustsson.

Sivert är en av Boulestal-
lets verkliga eldsjälar. När 
klubbmästerskapet avgjordes 
förra fredagen satt han som 
tävlingsledare.

– Någon får hålla ordning 
på resultatrapporteringen, så 

att allt går rätt till, skrattar 
Sivert.

Klubbmästerskapet av-
görs om fyra deltävlingar. 
Deltagarna får stryka sin 
sämsta notering vilket inne-
bär att resultat från tre täv-
lingar ligger till grund för 
den totala slutställningen.

– Deltagarantalet har va-
rierat från 33 till 40 spelare, 
berättar Sivert.

Den fjärde och avslutande 
deltävlingen vanns av Karl-
Olof Blomgren före Björn 
Elmby och Stig Karlsson. 
Den sistnämnde placerade 
sig tvåa i sammandraget. 
Slutsegern gick till Evaggel-
os Georgiou med Rune ”Li” 
Johansson på bronsplats.

– Klubben förfogar över 
väldigt många duktiga spela-

re, säger Sivert.
Vad krävs för att bli en 

bra boulespelare?
– Det är som med allting 

annat, övning ger färdighet. 
Vem som helst kan bli bra i 
boule, men lite bollkänsla 
skadar inte.

Boulestallet arrangerar 
en tävling per månad. När-
mast väntar Luciacupen som 
avgörs lördagen den 13 de-
cember.

– Det är en ren cuptäv-
ling, förlorar man är man 
ute. I fjol kom ett 80-tal spe-
lare till start. I samband med 
denna tävling bjuds det jul-
landgång, dricka och kaffe, 
avslutar Sivert Augustsson.

JONAS ANDERSSON

– Och nu är klubbmästaren korad

Boulestallet en
populär mötesplats

Boulestallets klubbmästerskap bjöd på många jämna och spännande matcher.

Tävlingsledare Sivert Augustsson.
Vem är närmast lillen? När ögat inte kan avgöra får mätstick-
an tas fram.
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LÖDÖSE. Lördagen den 6 december är det åter 
dags för Jul i byn. 

Årets aktiviteter äger som vanligt rum på 
torget i Lödöse. 

Vid riktigt ruskväder så flyttas arrangemanget 
inomhus till Tingbergsskolans matsal.
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LILLA EDET. Olle Isaksson 
blir ny chef för bildnings-
förvaltningen. Olle arbetar 
idag i Götene kommun som 
sektorschef för barn och 
unga. Han har också arbetat 
som lärare, rektor, stöden-
hetschef samt i projekt mel-

lan skola och socialtjänst.
Olle Isaksson har 

idrottsliga meriter, som 
bandyspelare och tränare. 
Bland annat har han varit 
förbundskapten för junior-
landslaget och tränare för 
Villa-Lidköping.

Olle Isakssons tillträdes-
dag i Lilla Edets kommun 
är inte fastställd, men blir 
troligtvis i början eller mit-
ten av januari.

JONAS ANDERSSON

Olle Isaksson ny bildningschef

VÄSTERLANDA. Doften 
av glögg välkomnade 
besökarna.

Julstämningen i Väs-
terlanda bygdegård var 
påtaglig.

Besökarna strömmade 
till för att ta del av den 
traditionsenliga jul-
marknaden.

Det var trångt om saligheten 
i bygdegården. Utställare 
och besökare fick samsas om 
utrymmet i den stora salen.

– Det är precis så som det 
ska vara på en julmarknad, 

trångt men gemytligt, kon-
staterade en marknadsgäst 
som lokaltidningen samsprå-
kade med.

Som vanligt tilldrog sig 
brödbaket en ringlande kö 
av besökare. Det var många 
som syntes med en nygräd-
dad kaka under armen.

Utställarna erbjöd allt-
ifrån blommor, prydnads-
saker, diverse hantverk och 
godsaker att stoppa i mun-
nen. Gott fikabröd fanns 
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om att nedräkningen inför 
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landa i helgen.

JONAS ANDERSSON

UXÅS. Så var det dags 
igen!
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keriet i Uxås öppet hus.

– Det blir 23:e året 
i rad, avslöjar Solveig 
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Sin vana trogen öppnar Sol-
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riet på andra advent. Precis 
som vanligt har hon sällskap 
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säger Solveig som drejat för 
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sekatt med mera.
– Jag hoppas och tror på 

många besökare, avslutar 
Solveig Ekdahl.

JONAS ANDERSSON

Solveig Ekdahl håller traditionen vid liv och hälsar välkommen 
till Krukmakeriet i Uxås nästa helg, 6-7 december.

Krukmakeriet håller öppet hus

Julstämning
i Västerlanda

Brödbaket, en återkommande 
klassiker.

Kristina och Birgitta från Bäcks Lanthandel fanns representerade på årets julmarknad.

TOMTEN
Tomten tar emot barnens önskelistor 
och delar ut godis i Folkets Hus.

BILAR
Kommunen visar upp de nya avfalls-
bilarna, Räddningstjänsten visar upp 
brandbilen och de informerar om sina 
verksamheter och Stendahls Bil visar 
upp sitt utbud av bilar på parkeringen 
utanför Folkets Hus.

BIBLIOTEKET
Öppet kl. 15-18. Pyssel, tävlingar
och glögg och pepparkakor.

  BOSTRÖMS CAFÈ
Boströms Café har öppet och
anordnar marsipanverkstad.

JULMARKNADER
Folkets Hus, Lilla Edet
Kl. 15.00-18.30
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kläder, leksaker samt hembakat. Hant-
verk inom träslöjd, stickat, smycken, 
blommor, dörrkransar, presentartiklar, 
lyktor fårskinn, korv och choklad. 
Lotteriförsäljning.

I Folkets Hus restaurang kan du köpa lättare 
förtäring i julens tecken.

Uppträdande
• 15.30 Musikskolans elever
• 18.00 Lilla Edets Musik-

förening (Blåsorkester)
 

Fridhemsstugan och Ljungkullen
Kl. 14.00-18.00
Lilla Edets hembygdsförening anordnar 
försäljning av hembakat, karameller i 
strut, julkärvar, fågelholkar, lotterier och 
kaff e med dopp. Lill-Rikas bod är öppen. 
Vi bjuder på glögg.

Lilla Edet, söndag 30 november 

Julmarknader
& skyltsöndag

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

LILLA EDET. Det är brå-
da tider.

Hos Andréns Kondito-
ri är julbaket i full gång.

– Det är något spe-
ciellt, säger Emanuel 
Andrén.

I likhet med många andra 
butiker kommer Andréns 
Konditori att hålla öppet på 
skyltsöndagen. Då erbjuds 
besökarna diverse läckerhe-
ter i form av praliner, pep-
parkakor, lussekatter med 
mera.

– Julbaket pågår med hög 
frenesi. Våra pepparkakor 
och vårt vörtbröd grun-
dar sig på recept från tidigt 
1900-tal, förklarar Emanuel 
Andrén.

Just vörtbröd är något 
av en personlig favorit hos 
Emanuel Andrén. Han äter 
brödet med stor aptit.

– Som tur är har jag sparat 
några vörtbröd från senaste 
baket som jag kan tjuvgnaga 
på. En annan favorit är lus-
sekatterna med saffran. Hos 
oss får kunderna riktiga kat-
ter med huvud och ögon.

Även om julen innebär 
mycket arbete för Emanuel 
Andrén, så är det en högtid 
som han ser fram emot.

– Verkligen! Nu håller 
jag dessutom på att spara till 
skägg så att jag kan vara tom-
te om det skulle behövs.

Vad står överst på din 
önskelista?

– Inga fler saker. Jag öns-
kar en trevlig helg tillsam-
mans med familjen. Det får 
gärna komma lite lagom med 
snö som inbjuder till pulka-
åkning.

JONAS ANDERSSON

Emanuel Andrén vars pepparkakor är gjorda på recept från tidigt 1900-tal.

Högtryck hos Andréns
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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

NUMMER 44         VECKA 48| 33SPORT

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

BASKET

Allsvenskan södra
Surte BK – Skirö/Nävelsjö 5-2 (0-1)
Mål SBK: Olle Hultqvist 2, Carl-Oskar 
Bridholm 2, Magnus Karlsson.
Matchens kurrar: Johan Janebrink 3, 
Anton Lööf 2, Mattias Timan 1.

Gripen Trollhättan  3 21 6
Lidköpings AIK 2 8 4
Blåsut/Vänersborg 3 6 4
Surte BK 3 1 4
IFK Motala 3 2 3
Nässjö IF 3 –1 3
Finspångs AIK 2 –2 2
Jönköping Bandy 2 –2 2
Tranås BoIS 2 –2 2
Skirö/Nävelsjö  3 –9 0
Otterbäckens BK 1 –9 0
BolticGöta 1 –13 0

Division 2 Göteborg damer
Lindome IBK – Surte IS IBK 3-1 (1-0, 
0-0, 2-1)
Mål SIS: Linda Karlsson. Matchens 
kurrar: Linda Karlsson 3, Jonna Leek 2, 
Elina Svensson 1.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Västra Frölunda 12-7 
(2-3, 6-3, 4-1)
Mål SIS: Niklas Pettersson 3, Robin 
Löfström 2, Christoffer Ahlström 2, 
Pontus Jonsson, Almir Mehmedagic, 
Daniel Dahlman, Mathias Larsson, Daniel 
Antonsson.
Matchens kurrar: Robin Löfström 
3, Daniel Antonsson 2, Christoffer 
Ahlström 1.

Burås IK – Ale IBF 6-5
Mål Ale: Linus Holm 2, Jonas Antonsson, 
Fredrik Herlogsson, Mattias Hansson.
Matchens kurrar: Alfred Olofsson 3, 
Linus Holm 2, Mattias Hansson 1. 

Älvstranden 8 38  22
Burås IK 8 33  21
Ale IBF 8 4  16
IBK Walkesborg 8 10  15
Surte IS IBK 8 3  14
Herrestads AIF 8 11  13
Myggenäs IBK 8 1 11
FBC Lerum 8  –8 11
Pixbo Wallenstam 8     6 9
Partille IBS 8 –25 7
IBF Göteborg 8 –29 0
Västra Frölunda FK 8 –44 0

Division 4 Göteborg västra
415 Östra Göteborg – Ale HF 22-34
Mål Ale: Per Johannesson 8, Niklas 
Eriksson 7, Simon Liljeblad 7, Jonatan 
Franzén 4, Nicolas Myrén 3, Daniel Rehn 
2, Urban Tallheden 2, Fredrik Johansson.
Matchens kurrar: Per Johannesson 2, 
Niklas Eriksson 1.

Division 2 Västsvenska västra 
damer
HK Aranäs – Nödinge SK 23-21 
(13-11)
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, Sofia 
Ström 4, Emmelie Larsson 3, Jessica 
Pettersson 3, Johanna Zaman 2, Emma 
Dillner, Johanna Kristensson.
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 2, 
Johanna Källman 1.
Kommentar: NSK svarade för en bra 
insats borta mot topplaget Aranäs, men 
fick ändå vända hemåt utan poäng.
– Till skillnad mot förra helgen då vi vek 
ner oss så spelade vi riktigt bra hand-
boll denna gång. Vi förtjänade en poäng, 
säger tränaren Mikael Wahlgren.
Det var oavgjort med fem minuter kvar 
att spela, sedan drabbades gästerna av 
ett antal olyckliga utvisningar.
– Det blev matchavgörande, konstaterar 
Mikael Wahlgren.

HU17: Kungsbacka Basket 
– Ale Basket 98-30
HU13: Ale Basket 
– Lindome Basket 76-28
HU14: Ale Basket F01  
– Borås Basket 37-38
HU14: Borås Basket 
– Ale Basket 55-49
H div 4: Falköping Knight 
– Ale Basket 33-58

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel: 
1. Torsten Johansson/Ronny Andersson, 
Nils Lindström/Bent Willumsen            59
3. Elsa Persson/Rikard Johansson        53
4. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  52

BRIDGE

www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
ALE KULTURRUM

29 NOVEMBER KL 14.30
ALE IBF – FBC LERUM

eibf.se

3 
RUM

2 KL 14.30
AL C LERUM

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3 
ALE KULTURRUM

29 NOVEMBER KL 12.15
ALE IBF – PIXBO WALLENSTAM IBF

BOHUS. Hemmalagets 
spel haltade betänkligt 
under den första halv-
leken.

Efter pausvilan fick 
Surte bättre fart på 
både boll och skridskor, 
säger Surtetränaren 
Johnny Samuelsson.

Skirö/Nävelsjö kom till Ale 
Arena och parkerade bussen 
på egen planhalva. Inled-
ningsvis hade Surte BK svårt 
att luckra upp det defensivt 
kompakta motståndet, man 
var lite för omständiga och 
saknade spets.

– Vi driver alldeles för 
mycket boll under den för-
sta halvleken. Vi pratade om 
det i pausvilan och fick till 
ett betydligt bättre bolltem-
po under de avslutande 45 
minuterna, förklarar Johnny 
Samuelsson.

18-4 i hörnor skvallrar 
lite grann om Surte BK:s 

överlägsenhet och segersiff-
rorna 5-2 var inget att säga 
om. ”Vildkatternas” andra 
raka fullpoängare var hur 
rättvis som helst. Målskyt-
tar för hemmalaget var Olle 
Hultqvist 2, Carl-Oskar 
Bridholm 2 och Magnus 
Karlsson.

– Spelmässigt har vi en 
bit kvar. Vi gör det bra i pe-
rioder, men behöver få till 
helheten för att jag ska vara 
riktigt nöjd, säger Johnny 
Samuelsson.

Nu väntar tre matcher 
inom loppet av fem dagar; 
Nässjö borta på onsdag, Jön-
köping hemma på fredag och 
Motala borta på söndag.

– Tufft motstånd att vän-
ta i samtliga dessa matcher. 

Det är blåställ på som gäller. 
Vi kan störa alla lag, men då 
krävs en hundraprocentig in-
sats från vår sida och att alla 
spelare kommer upp i nivå, 
avslutar Johnny Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Surte IS IBK 
har hittat vinnarspå-
ret.

Tabelljumbon Västra 
Frölunda avverkades 
utan problem.

– Glädjande är att vi 
har åtta olika målskyt-
tar idag, summerade 
hemmatränaren Tobbe 
Engström efter slutsig-
nalen.

Västra Frölunda var utan 
poäng och sist i tabellen 
inför mötet i Bohushallen. 
Situationen var oförändrad 
efter mötet med Surte IS 
IBK.

– De kom till match-
en med endast nio spelare 
och verkade ointresserade 
på uppvärmningen. Det 
infann sig någon sorts av-
slappnad känsla hos våra 
killar i omklädningsrum-
met innan allvaret skulle 
dra igång, förklarar Tobbe 
Engström.

Efter knappt två minu-
ters spel av den första pe-
rioden visade anslagstavlan 
2-0. Det kändes som att 

saken var klar och att en ut-
klassning var nära förestå-
ende. Gästerna ville dock 
annat och när paussignalen 
ljöd var plötsligt Västra 
Frölunda i ledning, 2-3.

– Jag vet inte riktigt vad 
som hände. I periodpausen 
snackade vi om att vi mås-
te rycka upp oss och höja 
tempot, säger Tobbe Eng-
ström.

Inledningen på den an-
dra perioden blev inte vad 
Surte hade hoppats på. VF 
utökade sin ledning till 2-4, 
men någon anledning till 
oro fanns ändå inte. Hem-
malaget tog över komman-
dot och gjorde fyra raka 
fullträffar. Därefter var det 
inget snack om saken.

– Tre poäng känns rik-
tigt skönt och att vi skulle 
ha 14 poäng efter åtta om-
gångar var det inte många 
som hade räknat med, säger 
Engström.

Närmast väntar match 
mot IBF Göteborg som i 
likhet med Västra Frölunda 
också är utan poäng i tabel-
len.

– Så hoppas jag att det 
förblir när serien tar up-
pehåll i december, avslutar 
Tobbe Engström. 

JONAS ANDERSSON

LINDOME. Toppmötet 
mellan Lindome IBK och 
Surte IS IBK blev precis 
så jämnt och spännande 
som man hade kunnat 
förutspå.

Hemmalaget drog 
dock det längsta strået.

– Små marginaler. 
Lindome slet heroiskt 
och lyckades med sin 
spelförstörande taktik, 
förklarar Surtes tränare 
Tommi Pasaanen.

Tvåan Surte IS IBK visste 
vad som väntade när man be-
gav sig till Almåshallen i lör-
dags för att möta tabelltrean 
Lindome.

– Vi visste att det skulle 
bli en krigarmatch. Det är 
väldigt svårt att få till något 
uppställt spel i den hallen ef-
tersom ytorna är små, säger 
Tommi Pasaanen.

Han skulle få rätt i sin för-
handsanalys. Det blev tätt, 
tufft och hårt. Hemmalaget 
inledde klart piggast och tog 
rättvist ledningen efter drygt 
sex minuters spel.

– Lindome var bäst un-
der den inledande halvan av 
perioden, sedan växte vi suc-
cessivt in i matchen. Ett kryss 
efter den första akten hade 
inte varit orättvist, berättar 
Tommi Pasaanen.

Mittperioden gick helt i 
gästernas favör, men dessvär-
re saknades udd i de avgöran-
de momenten. Bollen ville 
inte in.

– Vi hade en ribbträff, men 
det ville sig inte i avslutning-
arna.

Retroaktiv utdelning kom 
i slutperioden när gäster-

na kvitterade till 1-1 genom 
Linda Karlsson i spel 4 mot 
4. Det var även bud på 1-2. 
Istället kunde hemmalaget ta 
ledningen i numerärt överlä-
ge.

Med fem minuter kvar att 
spela kom avgörandet. Lin-
dome satte 3-1, också det i 
spel 5 mot 4.

– En jättebillig utvisning 
som definitivt kan diskuteras, 
säger Pasaanen.

Surte gjorde allt som stod 
i deras makt, spelade med 
sex utespelare resterande tid 
och skapade tryck mot hem-
makassen. Lindome lyckades 

emellertid reda ut stormen 
och gå segrande ur striden.

– Nu möter vi Burås hem-
ma på torsdag och sedan 
Guldheden på söndag. Det 
är full pott som gäller i dessa 
matcher. Det finns inget an-
nat.

Till mötet med Burås är 
nyförvärvet från IBK Göte-
borg, Jessica Ljunggren, 
spelklar. Ett välkommet till-
skott enligt tränare Pasaanen.

– Jessica är en oerhört 
duktig center, en spelskicklig 
poängplockare. Hon kommer 
göra stor nytta.

JONAS ANDERSSON

Allsvenskan södra
Surte BK – Skirö/Nävelsjö 5-2 (0-1)

BANDY

– Säkrade andra 
raka segern

Surte BK vände och vann

Jubel i hemmalägret efter lör-
dagens vinst mot Skirö/Nä-
velsjö. Här ses Olle Hultqvist 
klappas om efter en av sina 
två fullträffar.

På fall. Det var underläge i 
paus, men i den andra halv-
leken reste sig Mattias Timan 
och övriga Surtespelare. 5-2-
segern var odiskutabel.
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Niklas Pettersson svarade för tre av målen i Surtes seger-
match hemma mot Västra Frölunda.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Västra Frölunda 12-7

INNEBANDY

Division 2 Göteborg
Lindome IBK – Surte IS IBK 3-1

INNEBANDY

– Fjärde raka kom mot jumbon
Surtes herrar på vinnarspåret

Surtes damer förlorade toppmatch

- 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
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GÖTA. Besvikelsen över 
kvalmissen har lagt sig.

Göta BK är redo att 
ta nya tag i division 4 
nästa år.

– Så länge kurvan pe-
kar uppåt är det bara att 
köra på, säger Marcus 
Tersing som har ritat på 
för ett tredje tränarår 
på Ryrsjövallen.

Göta BK svarade för en 
mycket stark debutsäsong 
i fyran och tog sig till ett 
nervkittlande kval. I den av-
görande matchen mot Skara 
FC kom dock GBK till korta 
och nådde inte hela vägen 
fram till målet.

– Jag är jättenöjd med vad 
killarna presterade under 
den gångna säsongen. Samti-
digt är jag lite besviken över 
hur året utvecklade sig med 
väldigt många skador för vår 
del. Man kan inte annat än 
fundera på hur det hade kun-

nat bli om vi inte drabbats av 
skador på tunga pjäser som 
Joakim Berg, Marcus Ols-
son, Emil Lundblad, An-
dreas Aronsson och Joacim 
Lengroth.

Nu är det historia och 
strax efter kvalnederlaget 
kallade Marcus Tersing sina 
mannar till ett upptaktsmöte 
för säsongen 2015.

– Det känns bara roligt att 
köra ett år till, säger Tersing 
till lokaltidningen.

28 av 30 spelare har lovat 
en fortsättning i Götadres-
sen. Det är bara målvakten 
Stefan Abrahamsson som 
har flaggat för en nedtrapp-
ning och Johan Lilja som 
funderar över sin fotbolls-
framtid.

– På ledarsidan har vi gjort 
klart med Tobias Carlsson 
som assisterande tränare/
lagledare. Ytterligare ett 
tränarnamn ska presenteras 
inom kort.

Några nyförvärv att rap-
portera om?

– Vi jagar inget, samtidigt 
är det spelare som självmant 
söker sig till oss. Vi säger 
inte nej till någon. Det finns 
ett par bra nyförvärv som 
knackar på dörren.

Vad krävs för att nå di-
vision 3?

– Utvecklas vi tio procent 
till så är vi med där uppe. 
Det är inte större skillnad 
än så.

Vilken spelare impo-
nerade mest på dig under 
den gångna säsongen?

– Anton Granqvist fick 
priset som bäste spelare, helt 
välförtjänt. Tobias Gustafs-
son var också viktig när han 
gjorde sin entré från Skofte-
byns IF. Rikard Vikingsson 
är en annan spelare värd att 
nämna och Marcus Olsson 
kommer man heller inte 
ifrån. Han var halvskadad 
men gjorde ändå 16 mål i se-
rien och fem i kvalet.

Är föreningen redo att ta 
nästa kliv?

– Det måste jag säga. Or-

ganisationen är det som har 
utvecklats mest under de se-
naste åren. Göta BK kan idag 
liknas vid en mycket välskött 
division 3-klubb. Det gör 
det attraktivt för spelare att 
söka sig hit, avslutar Marcus 
Tersing.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Mats Jo-
hansson får åter Ekarå-
sen som hemmaplan.

Efter fem framgångs-
rika säsonger i IFK 
Uddevalla förstärker 
mittfältsstrategen Edet 
FK i division 4 inför 
kommande säsong.

– Det låg rätt i tiden 
och det känns väldigt 
inspirerande, säger Jo-
hansson till Alekuriren.

Mats Johansson var med och 
förde upp Lilla Edets IF till 
trean 2007. 2009 lämnade 
han moderföreningen för 
spel i IFK Uddevalla.

– Jag fick vara med på en 
fantastisk resa med IFK. Vi 
avancerade från division 4 
till division 1 och det blev 
således tre seriesegrar under 
mina år i klubben, berättar 
Mats Johansson.

Efter årets säsong, som 
innebar att IFK Uddevalla 
trillade ner i division 2, tog 
Mats Johansson sig en fun-
derare på framtiden. Anbud 

saknades inte, men valet av 
ny klubbadress var tämligen 
enkelt.

– Jag känner för förening-
en och för alla de människor 
som är engagerade på ett 
eller annat sätt, säger Mats 
om beslutet att återvända till 
Ekaråsen.

– Det finns potential i 
truppen, många unga talang-
fulla spelare som jag vill vara 
med och utveckla.

Mats Johansson blir spe-
lande assisterande tränare till 
Christian ”Kittan” Hult-
berg, som nådde en nionde-
plats med Edet FK under sitt 
första år i klubben.

– Jag känner ”Kittan” se-
dan tidigare, vi spelade ihop 
i Åsebro IF. Det ska bli ro-
ligt att få leda laget ihop med 
honom.

Vad kan du tillföra i din 
nya roll?

– Givetvis en del rutin och 
förhoppningsvis kan mitt 
ledarskap också ge en positiv 
injektion.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Skepplanda 
BTK och Alvhems IK ingår 
partnerskap på herrseniorsi-
dan 2015.

En uppgörelse parter-
na emellan träffades i förra 
veckan.

– Vi insåg att vi inte hade 
tillräckligt stort underlag för 
att kunna bedriva en kvali-
tativ seniorverksamhet nästa 
år. Detta var en möjlighet till 
överlevnad för vår del, säger 
Anders Claesson, ordföran-
de i Alvhems IK.

Samarbetet innebär att 
Skepplanda BTK och Alv-
hems IK kommer att ha ett 
gemensamt reservlag i A-re-

serv. Laget kommer att bära 
namnet Alvhem/Skepplanda 
och hemmamatcherna för-
läggs till Gläntevi i Alvhem. 
Beslutet innebär således att 
Alvhems IK inte kommer till 
spel med något lag i division 
6 kommande säsong.

– För oss var det självklart 
att sträcka ut handen till 
Alvhems IK. Nu har vi dra-
git upp riktlinjerna och det 
känns väldigt bra. Efter det 
här året får vi utvärdera hur 
vi går vidare och om sam-
arbetet ska fortsätta, säger 
Jan-Erik Eriksson i SBT-
K:s sportråd.

JONAS ANDERSSON

Mats Johansson klar för Edet FK
– Blir spelande assisterande tränare

MATS JOHANSSON

Ålder: 36.
Familj: Sambon Alexandra, 
dottern Estelle.
Bor: Uddevalla.
Favoritklubb: IFK Norrkö-
ping och Liverpool FC.
Världens bäste fotbollsspe-
lare: Steven Gerrard.
Signifikativt för Edet FK 
2015: Framåtanda!

Mats Johansson har gjort sin sista match i IFK Uddevallas blåvitrandiga tröja. Nästa säsong återvänder den 36-årige mittfältaren till 
Ekaråsen och blir spelande assisterande tränare i Edet FK.
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Skakar hand för ett gott samarbete 2015. Jan-Erik Eriksson 
(mitten) från SBTK:s sportråd tillsammans med Jan-Inge Anders-
son och Anders Claesson från Alvhems IK. 

ALVHEM. Äntligen!
Rikard Karlberg, Ale 

GK, är klar för Europa-
touren.

Kortet säkrade han på 
spanska Catalunya.

Rikard Karlberg har försökt 
flera gånger tidigare, men 
inte haft marginalerna på sin 
sida. Nu är emellertid Eu-
ropatourkortet i hamn efter 
imponerande spel den gång-
na veckan.

Karlberg, som huserat på 
Asientouren de senaste åren, 
visade inga som helst nerver 
under torsdagens sjätte och 
avgörande runda. Alegolfa-
ren noterades för 71 slag, ett 
under par och slutade på elva 
under. Det gav en slutlig ni-
onde plats. 

Ytterligare två svenskar 
får spela Europatouren nästa 
år, Pelle Edberg från Jön-
köping och stockholmaren 
Joakim Lagergren.

JONAS ANDERSSON Rikard Karlberg, Ale GK, är klar för Europatouren nästa år.
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Europatouren nästa för Karlberg

SBTK och Alvhems IK
ingår partnerskap

Marcus Tersing fortsätter som 
tränare i Göta BK.

Göta BK siktar högre nästa år

Hej, blir du trött av allt 
skitsnack på jobbet?
Det är lätt att känna sig utanför om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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GÖTA. Besvikelsen över 
kvalmissen har lagt sig.

Göta BK är redo att 
ta nya tag i division 4 
nästa år.

– Så länge kurvan pe-
kar uppåt är det bara att 
köra på, säger Marcus 
Tersing som har ritat på 
för ett tredje tränarår 
på Ryrsjövallen.

Göta BK svarade för en 
mycket stark debutsäsong 
i fyran och tog sig till ett 
nervkittlande kval. I den av-
görande matchen mot Skara 
FC kom dock GBK till korta 
och nådde inte hela vägen 
fram till målet.

– Jag är jättenöjd med vad 
killarna presterade under 
den gångna säsongen. Samti-
digt är jag lite besviken över 
hur året utvecklade sig med 
väldigt många skador för vår 
del. Man kan inte annat än 
fundera på hur det hade kun-

nat bli om vi inte drabbats av 
skador på tunga pjäser som 
Joakim Berg, Marcus Ols-
son, Emil Lundblad, An-
dreas Aronsson och Joacim 
Lengroth.

Nu är det historia och 
strax efter kvalnederlaget 
kallade Marcus Tersing sina 
mannar till ett upptaktsmöte 
för säsongen 2015.

– Det känns bara roligt att 
köra ett år till, säger Tersing 
till lokaltidningen.

28 av 30 spelare har lovat 
en fortsättning i Götadres-
sen. Det är bara målvakten 
Stefan Abrahamsson som 
har flaggat för en nedtrapp-
ning och Johan Lilja som 
funderar över sin fotbolls-
framtid.

– På ledarsidan har vi gjort 
klart med Tobias Carlsson 
som assisterande tränare/
lagledare. Ytterligare ett 
tränarnamn ska presenteras 
inom kort.

Några nyförvärv att rap-
portera om?

– Vi jagar inget, samtidigt 
är det spelare som självmant 
söker sig till oss. Vi säger 
inte nej till någon. Det finns 
ett par bra nyförvärv som 
knackar på dörren.

Vad krävs för att nå di-
vision 3?

– Utvecklas vi tio procent 
till så är vi med där uppe. 
Det är inte större skillnad 
än så.

Vilken spelare impo-
nerade mest på dig under 
den gångna säsongen?

– Anton Granqvist fick 
priset som bäste spelare, helt 
välförtjänt. Tobias Gustafs-
son var också viktig när han 
gjorde sin entré från Skofte-
byns IF. Rikard Vikingsson 
är en annan spelare värd att 
nämna och Marcus Olsson 
kommer man heller inte 
ifrån. Han var halvskadad 
men gjorde ändå 16 mål i se-
rien och fem i kvalet.

Är föreningen redo att ta 
nästa kliv?

– Det måste jag säga. Or-

ganisationen är det som har 
utvecklats mest under de se-
naste åren. Göta BK kan idag 
liknas vid en mycket välskött 
division 3-klubb. Det gör 
det attraktivt för spelare att 
söka sig hit, avslutar Marcus 
Tersing.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Mats Jo-
hansson får åter Ekarå-
sen som hemmaplan.

Efter fem framgångs-
rika säsonger i IFK 
Uddevalla förstärker 
mittfältsstrategen Edet 
FK i division 4 inför 
kommande säsong.

– Det låg rätt i tiden 
och det känns väldigt 
inspirerande, säger Jo-
hansson till Alekuriren.

Mats Johansson var med och 
förde upp Lilla Edets IF till 
trean 2007. 2009 lämnade 
han moderföreningen för 
spel i IFK Uddevalla.

– Jag fick vara med på en 
fantastisk resa med IFK. Vi 
avancerade från division 4 
till division 1 och det blev 
således tre seriesegrar under 
mina år i klubben, berättar 
Mats Johansson.

Efter årets säsong, som 
innebar att IFK Uddevalla 
trillade ner i division 2, tog 
Mats Johansson sig en fun-
derare på framtiden. Anbud 

saknades inte, men valet av 
ny klubbadress var tämligen 
enkelt.

– Jag känner för förening-
en och för alla de människor 
som är engagerade på ett 
eller annat sätt, säger Mats 
om beslutet att återvända till 
Ekaråsen.

– Det finns potential i 
truppen, många unga talang-
fulla spelare som jag vill vara 
med och utveckla.

Mats Johansson blir spe-
lande assisterande tränare till 
Christian ”Kittan” Hult-
berg, som nådde en nionde-
plats med Edet FK under sitt 
första år i klubben.

– Jag känner ”Kittan” se-
dan tidigare, vi spelade ihop 
i Åsebro IF. Det ska bli ro-
ligt att få leda laget ihop med 
honom.

Vad kan du tillföra i din 
nya roll?

– Givetvis en del rutin och 
förhoppningsvis kan mitt 
ledarskap också ge en positiv 
injektion.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Skepplanda 
BTK och Alvhems IK ingår 
partnerskap på herrseniorsi-
dan 2015.

En uppgörelse parter-
na emellan träffades i förra 
veckan.

– Vi insåg att vi inte hade 
tillräckligt stort underlag för 
att kunna bedriva en kvali-
tativ seniorverksamhet nästa 
år. Detta var en möjlighet till 
överlevnad för vår del, säger 
Anders Claesson, ordföran-
de i Alvhems IK.

Samarbetet innebär att 
Skepplanda BTK och Alv-
hems IK kommer att ha ett 
gemensamt reservlag i A-re-

serv. Laget kommer att bära 
namnet Alvhem/Skepplanda 
och hemmamatcherna för-
läggs till Gläntevi i Alvhem. 
Beslutet innebär således att 
Alvhems IK inte kommer till 
spel med något lag i division 
6 kommande säsong.

– För oss var det självklart 
att sträcka ut handen till 
Alvhems IK. Nu har vi dra-
git upp riktlinjerna och det 
känns väldigt bra. Efter det 
här året får vi utvärdera hur 
vi går vidare och om sam-
arbetet ska fortsätta, säger 
Jan-Erik Eriksson i SBT-
K:s sportråd.

JONAS ANDERSSON

Mats Johansson klar för Edet FK
– Blir spelande assisterande tränare

MATS JOHANSSON

Ålder: 36.
Familj: Sambon Alexandra, 
dottern Estelle.
Bor: Uddevalla.
Favoritklubb: IFK Norrkö-
ping och Liverpool FC.
Världens bäste fotbollsspe-
lare: Steven Gerrard.
Signifikativt för Edet FK 
2015: Framåtanda!

Mats Johansson har gjort sin sista match i IFK Uddevallas blåvitrandiga tröja. Nästa säsong återvänder den 36-årige mittfältaren till 
Ekaråsen och blir spelande assisterande tränare i Edet FK.

FO
TO

: L
A

SS
E
 E

D
W

A
R

TZ

Skakar hand för ett gott samarbete 2015. Jan-Erik Eriksson 
(mitten) från SBTK:s sportråd tillsammans med Jan-Inge Anders-
son och Anders Claesson från Alvhems IK. 

ALVHEM. Äntligen!
Rikard Karlberg, Ale 

GK, är klar för Europa-
touren.

Kortet säkrade han på 
spanska Catalunya.

Rikard Karlberg har försökt 
flera gånger tidigare, men 
inte haft marginalerna på sin 
sida. Nu är emellertid Eu-
ropatourkortet i hamn efter 
imponerande spel den gång-
na veckan.

Karlberg, som huserat på 
Asientouren de senaste åren, 
visade inga som helst nerver 
under torsdagens sjätte och 
avgörande runda. Alegolfa-
ren noterades för 71 slag, ett 
under par och slutade på elva 
under. Det gav en slutlig ni-
onde plats. 

Ytterligare två svenskar 
får spela Europatouren nästa 
år, Pelle Edberg från Jön-
köping och stockholmaren 
Joakim Lagergren.

JONAS ANDERSSON Rikard Karlberg, Ale GK, är klar för Europatouren nästa år.

A
R

K
IV

B
IL

D
: J

O
N

A
S 

A
N

D
E
R

SS
O

N

Europatouren nästa för Karlberg

SBTK och Alvhems IK
ingår partnerskap

Marcus Tersing fortsätter som 
tränare i Göta BK.

Göta BK siktar högre nästa år

Hej, blir du trött av allt 
skitsnack på jobbet?
Det är lätt att känna sig utanför om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

BOHUS. Finalspelet i 
Skol-DM i innebandy 
avgjordes i förra veckan 
i Lundbystrand sport-
hall.

Bohusskolans tjejer 
imponerade stort och 
vann hela turneringen. 

– En otroligt härlig 
känsla att se bollen gå 
i mål i finalen. När den 
hamnade i nätet visste 
jag att vi skulle vin-
na turneringen, säger 
matchhjälten Natalie 
Hjortberg. 

Bohusskolan har stolta tra-
ditioner när det handlar om 
innebandy och Skol-DM. 
Faktum är att Bohusskolan 
på flicksidan för årskurs 7-9 
har gått vidare till slutspel 
samtliga 13 tillfällen. Tur-
neringssegern var den fjärde, 

men första på sex år. Tidi-
gare har årskullarna födda 
1991, 1992 och 1993 vunnit 
turneringen. 

– Det finns en rotad inne-
bandykultur på skolan. Det 
märks tydligt bland klasser-
na på skolan. Från 0:orna 
till 9:orna är det många som 
spelar innebandy. Det är 
bara att hylla ledarna i Sur-
te IS innebandy som gör ett 
fint arbete med ungdomarna 
och skolan som uppmunt-
rar eleverna att idrotta, sä-
ger Magnus Fredriksson, 
coach för tjejerna i DM och 
som även arbetar på Bohus-
skolan. 

Riktigt taggade
Bohusskolan vann grupp-
spelet på imponerande sätt 
med målskillnaden 18-2 i 
Bohushallen. När slutspelet 
avgjordes i Lundbystrand 
var tjejerna riktigt taggade. 

Det blev klara segrar hela vä-
gen. Tredjeplacerade Furu-
lundsskolan besegrades med 
3-0 och i finalen blev det en 
stabil 1-0-seger mot Trullse-
gårdsskolan (Torslanda). 

Tjejgruppen om 13 spe-
lare förtjänar alla beröm. 
Målvakten Amanda Thors, 
som redan är med och tränar 
med Surtes damlag, agera-
de säkert. Elin Gerlin höll 
hög klass i försvaret, medan 
Elin Fennick (5 mål) gjorde 
många viktiga mål framåt. 
Den spelare som stack ut lite 
extra och var var 15-åriga 
Natalie Hjortberg. 

– Äh, det vet jag inte. Vi 
vann som ett lag men jag 
hade riktigt kul. Hur högt 
jag rankar den här segern? 
Bland de roligaste vinsterna 
hittills, säger Natalie Hjort-
berg som spås en lysande 
framtid av coachen Magnus 
Fredriksson som själv är en 

tidigare elitspelare. 
– Ja, hon är en bolltalang 

utöver det vanliga. Hon är 
väldigt ödmjuk och ambitiös 
som person vilket är två vik-
tiga egenskaper för att lyck-

as som seniorspelare. Utan 
Natalie hade vi inte vunnit 
Skol-DM i innebandy. 

Bohusskolan är såklart 
stolta över sina duktiga 
elever. Förutom sina guld-

medaljer som de fick på plats 
i Lundbystrand sporthall lo-
vade rektorn Aida Jovicevic 
biobiljetter till alla tjejerna 
som en extra bonus.

JONAS ANDERSSON

Matchvärd:

SURTE BK

ALE ARENA 
FREDAG 28/11
KL 19.30

VS JÖNKÖPING BANDY

ALLSVENSK 
BANDY

I förra veckan blev det på 
nytt en storseger för Bohus 
IF pingisherrar. Den här 
gången slogs Lekstorps IF 
C-lag tillbaka med klara 8-2.

– Vi fick en flygande 
start på matchen med fyra 
raka singelsegrar, säger en 
sprudlande glad Johnny 
Sallander. 

– Skönt att se att alla 
bidrar, fortsätter Johnny. 

Det började med att Åke 
Mentor gjorde processen 
kort i den inledande singeln 
och vann enkelt i tre raka 
set. Johnny vill inte vara 
sämre utan avfärdade lika 
enkelt sin motståndare i raka 
set. I den tredje matchen 
visade Peter Kornesjö upp 
ett stort fighterhjärta och 
vann sin match över fem set. 
Efter detta visade återigen 
Jonas Härsjö upp sig från 
sin bästa sida och vann kom-
fortabelt med 3-0. 

– Kul att se Jonas säkra 

defensivspel. Han nöter 
verkligen ut motståndarna, 
säger Åke. 

Eftersom Jonas fick gå sin 
andra match direkt efter sin 
urladdning, märkes det en 
viss trötthet och Jonas fick 
ge sig över fem set. Det lilla 
hopp som eventuellt väcktes 
hos motståndarna släckes 
ganska snart, då Johnny och 
Åke på nytt vann sina singlar 
klart och då gjorde inte 
Peters förlust så mycket. 
Ställningen var nu 6-2.

Nu visade de gulsvarta 
kämparna upp sitt fina dub-
belspel från förra säsongen 
och vann två raka dubblar 
och därmed var hela match-
en avgjord. 

– Det är så enkelt att 
spela dubbelt med Peter, 
säger Jonas. 

– Han får hela tiden 
motståndaren att röra sig 
från bordet och det gör det 
enkelt att avgöra många 

bollar.
– Nu blir det några veck-

or med hård träning innan 
tvåan och trean i serien 
väntar i början av decem-
ber. Kan vi bibehålla fokus, 
skall vi kunna vinna dessa 
matcher också och ta jullov 
som obesegrade serieledare, 
säger Peter. 

Även föreningens tappra 
veteraner har varit i elden. 
De hade dubbla matcher 
men det visade sig inte vara 
något bekymmer. Det blev 
två stabila segrar. Först slog 
man tillbaka Lekstorp med 
klara 4-1 och sedan var det 
Ifo:s tur att känna på Bohus 
IF tunga slagkapacitet, 
segern skrevs till 5-0. Laget 
bestod av Jonas Lundell 
och Magnus Olofsson. 

– I matchen mot Ifo 
släppte vi inte ett enda set, 
säger en mäkta belåten 
Jonas Lundell.

GÖTEBORG. Sex matcher 
och lika många segrar.

Inget tycks kunna 
stoppa Ale HF just nu.

I bortamötet med 
415 Östra Göteborg var 
det klasskillnad mellan 
lagen.

Full pott och serieledning. 
Ale HF förlängde sin seger-
svit i lördags.

– Vi var i ledning hela 
tiden. När hemmalaget 
närmade sig i målprotokol-
let gjorde vi ett nytt ryck, 
förklarar en belåten Ale 
HF-tränare i Janne Franzén.

Veteranen Per Johan-
nesson visade att gammal 

är äldst. Den vänsterhänte 
41-åringen svarade för inte 
mindre än åtta fullträffar och 
var planbäst.

– Jag är allra mest nöjd 
med farten och tempot i vårt 
spel, säger Janne Franzén.

Urban Tallheden är ock-
så värd ett omnämnande för 
sitt uppoffrande försvarsar-
bete. Han var en jätte i de-

fensiven.
– Urban blir som en extra 

målvakt, skrattar Janne.
Vad ska kunna stoppa 

Ale HF i årets seriespel?
– Det gäller att inte sitta 

upp på för höga hästar och 
slappna av. Vi får ta en match 
i taget, avslutar Janne Fran-
zén.

JONAS ANDERSSON

Bohusskolan vann Skol-DM

Vinnare i Skol-DM. Bohusskolans segerlag efter finalvinsten i Lundbystrand.

Segertåget rullar vidare för Bohus IF pingisAle HF 
ångar på

Division 4 Göteborg västra
415 Östra Göteborg – Ale HF 22-34

HANDBOLL
Veteranen Per Johannesson svarade för åtta fullträffar i lörda-
gens segermatch borta mot 415 Östra Göteborg.
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 

P04 KL 14.40
NÖDINGE SK vs Kungälvs HK

F04 KL 15.30
NÖDINGE SK vs Alingsås HK

DAM DIV 2 KL 16.45
NÖDINGE SK vs IK Baltichov
 
 

HELGENS
MATCHER
ALE KULTURRUM

Varmt  
välkommen!

30 NOVEMBER



ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
29 november är det återigen 
dags för Repslagarmuseets 
årliga julmarknad. En start 
på julfirandet som har blivit 
en kär tradition i Älvängen.

Kanonsalut av hemvärnet 
förkunnar som vanligt att 
portarna öppnas. Ett cirka 
30-tal hantverkare finns 
på plats för att sälja sina 
produkter. Vad sägs om 
vaktelägg, honung varma 
sockor, sjalar, plädar, vantar, 
smycken, juldekorationer, 
träslöjd, keramik, kort, 
böcker, scrapbookingma-
terial, hudvårdsprodukter, 
kläder och mycket mera. 
Lite mer udda produkter är 
flugor till laxfiske. Besökar-
na får även se hur det går till 
att knyta flugorna. 

Denna dag går det också 
att få massage för trötta 
axlar och nackar. Lätt att 
det värker både här och där 
i julstressen. Vår utbildade 
massör erbjuder tjugo minu-
ters pass i lugn miljö. 

Det finns goda vinschan-
ser i tomtejakten och jul-
klappslotteriet, med vinster 
från alla hantverkare.

Uppskattat inslag på förra 
årets julmarknad var lucia-
tåget med Lucia och tärnor 
från scoutkåren i Guntorp. 
Därför är det extra roligt att 
de kan återkomma i år.

I caféet underhåller MR 
Junior med diverse trolleri 

och reptricks, dessutom 
finns det för barnen både 
julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. 

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se våra 
fina utställningar Ormar 
växer inte på träd av Sandra 
Drew Hernvall och Nystan 
av Gun Jansson har nu 
chansen. Sandras tavlor är 

mycket vackra och annor-
lunda. Gun visar massor 
med stickade och virkade 
plagg för både stora och små 
samt saker att enbart titta 
på. Både Sandra och Gun är 
på plats denna dag. 

Det går bra att bara 
koppla av med lite glögg 
och adventskaffe. För den 
lite mer hungrige finns god 
grillad korv. 
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TrolledalensHantverk 
har öppen Julbutik nov-dec

Vi finns vid Hålanda kyrka

Hantverk, heminredning, pyssel, 
smycken och mycket annat

Öppet tis- fre 11-19
lör-sön 11-16

www.trolledalenshantverk.se
tel 0704-92 50 56

7:e december är vi på 
Älvängens Julmarknad!

Julmarknad på Repslagarmuseet

På lördag arrangeras julmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen.

Luciakröning
2014

Välkomna!
Entré: 20 kronor

Arrangör: Ahlafors IF

Lördag 6 december kl 16-18
Medborgarhuset, Alafors

Från klockan 16.00 finns 
möjlighet att köpa lotter och 
lyssna på julmusik. Servering av 
glögg och pepparkaka.

Luciakonserten med tillhörande 
kröning tar sin början klockan 17.00

AHLAFORS IF
1913 2014

Ett drygt trettiotal 
personer reste den 14 no-
vember till Margretetorps 
Gästgivargård för att sma-
ka svartsoppa med mera. 
Lilla Edets Buss, chauffö-
ren Villy, plockade upp oss 
för vidare färd över Hal-
landsåsen. Fikapaus med 
smörgås och dricka på en 
rastplats under vägen. Vi 
fick dessutom en hel del 
historier till livs, skratt-
musklerna fick verkligen 
jobba.

Väl framme serverades 
kaffe och kaka, sedan var 
det dags att inspektera 
rummen, det var synd att 
vi bara skulle stanna över 

en natt på detta ställe.
Efter en vilopaus var det 

dags att gå till matsalen för 
att smaka på gåsen med 
tillbehör. En vällagad och 
smaklig måltid med god 
service och hög stämning 
gjorde oss alla nöjda. 
Kvällen avslutades med 
dans och trevlig samvaro.

På lördagen var det 
julmarknad i gästgivar-
gården, denna besökte vi 
efter att fyllt magen med 
en rejäl frukostbuffé. Efter 
detta var det dags att inta 
platserna i bussen och 
vända hemåt igen efter två 
sköna dagar.

 Olle Magnusson

SPF Skepplanda-Hålanda på Gåsamiddag

Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbes tad

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
och semesteranläggningen är en underbar 
liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/1-28/6 2015. 

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-12 år ½ priset.  

Upplevelser i Schleswig
4 dagar i Nordtyskland

Hotel Strandhalle ★★★

Här befinner du dig i delstaten Schleswig-Holstein som har en spän-
nande historia och avståndet från Sverige är heller inte allt för långt. 
Hotellet har en skön belägenhet vid Schleswigs segelbåts-hamn och 
utsikten över fjorden Slien kan avnjutas från hotellets restaurang. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2014 samt 3/1-29/4 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

Hotel Strandhalle

Julmarknad i Schleswig: 

7-14/12 2014

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

1.149:-

Betagen av Bretagne
6 dagar i Lannion, Frankrike
 Hotel Arcadia
Bretagne i Frankrike är för många 
förknippat med stora sandstränder 
mellan branta klippor som stupar 
ner i havet, och små pittoreska 
byar med atmosfär från gamla 
tider. Regionen kännetecknas 
även av tidvattenfenomenet som 
med en klockas precision kan skå-
das ute vid Atlantkusten. Idylliska 
fiskelägen och den lokala tradi-
tionen kan tillsammans erbjuda 
kulinariska upplevelser av havets 
läckerheter. Den lokala special-
iteten är en fisksoppa som heter 
’cotriade’.  Hotellet är ett typiskt 
franskt landsvägshotell med enkel 
charm och fin restaurang. 

Pris per person i dubbelrum 

1.949:-

Kuravgift EUR 0,75 per vuxen/dygn. Hotel Arcadia

Ankomst: Valfri i perioderna 
1-3/5, 18/5-29/7 och 17/8-26/9 
2015. 

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

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



ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
29 november är det återigen 
dags för Repslagarmuseets 
årliga julmarknad. En start 
på julfirandet som har blivit 
en kär tradition i Älvängen.

Kanonsalut av hemvärnet 
förkunnar som vanligt att 
portarna öppnas. Ett cirka 
30-tal hantverkare finns 
på plats för att sälja sina 
produkter. Vad sägs om 
vaktelägg, honung varma 
sockor, sjalar, plädar, vantar, 
smycken, juldekorationer, 
träslöjd, keramik, kort, 
böcker, scrapbookingma-
terial, hudvårdsprodukter, 
kläder och mycket mera. 
Lite mer udda produkter är 
flugor till laxfiske. Besökar-
na får även se hur det går till 
att knyta flugorna. 

Denna dag går det också 
att få massage för trötta 
axlar och nackar. Lätt att 
det värker både här och där 
i julstressen. Vår utbildade 
massör erbjuder tjugo minu-
ters pass i lugn miljö. 

Det finns goda vinschan-
ser i tomtejakten och jul-
klappslotteriet, med vinster 
från alla hantverkare.

Uppskattat inslag på förra 
årets julmarknad var lucia-
tåget med Lucia och tärnor 
från scoutkåren i Guntorp. 
Därför är det extra roligt att 
de kan återkomma i år.

I caféet underhåller MR 
Junior med diverse trolleri 

och reptricks, dessutom 
finns det för barnen både 
julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. 

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se våra 
fina utställningar Ormar 
växer inte på träd av Sandra 
Drew Hernvall och Nystan 
av Gun Jansson har nu 
chansen. Sandras tavlor är 

mycket vackra och annor-
lunda. Gun visar massor 
med stickade och virkade 
plagg för både stora och små 
samt saker att enbart titta 
på. Både Sandra och Gun är 
på plats denna dag. 

Det går bra att bara 
koppla av med lite glögg 
och adventskaffe. För den 
lite mer hungrige finns god 
grillad korv. 
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TrolledalensHantverk 
har öppen Julbutik nov-dec

Vi finns vid Hålanda kyrka

Hantverk, heminredning, pyssel, 
smycken och mycket annat

Öppet tis- fre 11-19
lör-sön 11-16

www.trolledalenshantverk.se
tel 0704-92 50 56

7:e december är vi på 
Älvängens Julmarknad!

Julmarknad på Repslagarmuseet

På lördag arrangeras julmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen.

Luciakröning
2014

Välkomna!
Entré: 20 kronor

Arrangör: Ahlafors IF

Lördag 6 december kl 16-18
Medborgarhuset, Alafors

Från klockan 16.00 finns 
möjlighet att köpa lotter och 
lyssna på julmusik. Servering av 
glögg och pepparkaka.

Luciakonserten med tillhörande 
kröning tar sin början klockan 17.00

AHLAFORS IF
1913 2014

Ett drygt trettiotal 
personer reste den 14 no-
vember till Margretetorps 
Gästgivargård för att sma-
ka svartsoppa med mera. 
Lilla Edets Buss, chauffö-
ren Villy, plockade upp oss 
för vidare färd över Hal-
landsåsen. Fikapaus med 
smörgås och dricka på en 
rastplats under vägen. Vi 
fick dessutom en hel del 
historier till livs, skratt-
musklerna fick verkligen 
jobba.

Väl framme serverades 
kaffe och kaka, sedan var 
det dags att inspektera 
rummen, det var synd att 
vi bara skulle stanna över 

en natt på detta ställe.
Efter en vilopaus var det 

dags att gå till matsalen för 
att smaka på gåsen med 
tillbehör. En vällagad och 
smaklig måltid med god 
service och hög stämning 
gjorde oss alla nöjda. 
Kvällen avslutades med 
dans och trevlig samvaro.

På lördagen var det 
julmarknad i gästgivar-
gården, denna besökte vi 
efter att fyllt magen med 
en rejäl frukostbuffé. Efter 
detta var det dags att inta 
platserna i bussen och 
vända hemåt igen efter två 
sköna dagar.

 Olle Magnusson

SPF Skepplanda-Hålanda på Gåsamiddag

Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbes tad

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
och semesteranläggningen är en underbar 
liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/1-28/6 2015. 

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-12 år ½ priset.  

Upplevelser i Schleswig
4 dagar i Nordtyskland

Hotel Strandhalle ★★★

Här befinner du dig i delstaten Schleswig-Holstein som har en spän-
nande historia och avståndet från Sverige är heller inte allt för långt. 
Hotellet har en skön belägenhet vid Schleswigs segelbåts-hamn och 
utsikten över fjorden Slien kan avnjutas från hotellets restaurang. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2014 samt 3/1-29/4 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

Hotel Strandhalle

Julmarknad i Schleswig: 

7-14/12 2014

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

1.149:-

Betagen av Bretagne
6 dagar i Lannion, Frankrike
 Hotel Arcadia
Bretagne i Frankrike är för många 
förknippat med stora sandstränder 
mellan branta klippor som stupar 
ner i havet, och små pittoreska 
byar med atmosfär från gamla 
tider. Regionen kännetecknas 
även av tidvattenfenomenet som 
med en klockas precision kan skå-
das ute vid Atlantkusten. Idylliska 
fiskelägen och den lokala tradi-
tionen kan tillsammans erbjuda 
kulinariska upplevelser av havets 
läckerheter. Den lokala special-
iteten är en fisksoppa som heter 
’cotriade’.  Hotellet är ett typiskt 
franskt landsvägshotell med enkel 
charm och fin restaurang. 

Pris per person i dubbelrum 

1.949:-

Kuravgift EUR 0,75 per vuxen/dygn. Hotel Arcadia

Ankomst: Valfri i perioderna 
1-3/5, 18/5-29/7 och 17/8-26/9 
2015. 

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

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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ÄLVÄNGEN. Förra lörda-
gen var de och tittade 
på sändningen av Figa-
ros Bröllop i Medborgar-
huset.

På tisdagen samman-
fattade de sina intryck 
vid en träff hos Studie-
förbundet Vuxenskolan.

– Vi är ett tiotal 
medlemmar, men blir 
gärna fler, säger Carina 
Wendt-Andersson.

Ales Operavänner kallar de 
sig. Studiecirkeln bedrivs i 
Studieförbundet-Vuxensko-
lans regi.

– Vi är oerhört tacksam-
ma för den satsning som Ale 
Folkets Hus gör och visar 
operasändningar från Met-
ropolitan. Aleborna borde 
sluta upp i större omfattning, 
anser Irene Jansson.

Till lördagens visning 
av Figaros Bröllop kom ett 
25-tal personer. Dubbelt så 
många såg Carmen tidigare 
i höst.

– Nästa visning är Glada 
Änkan den 17 januari. Det 
är ett musikstycke som är 
väldigt lättillgängligt. Då 
bör det komma en betyd-
ligt större publik, säger Jan 
Svanström.

Studiecirkeln är uppdelad 
på tre sammankomster per 
termin. Det är olika teman 
varje gång.

– Vi har med oss musik, 
pratar om kompositörer och 
så vidare. Det är olika tycke 
och smak i gruppen, förkla-
rar Carina Wendt-Anders-
son.

– Syftet är att skapa ett 
intresse för opera i Ale och 
samtidigt få bort stämpeln av 
finkultur.

JONAS ANDERSSON

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:-

ALVHEM. Julen kom till 
Kungsgården i helgen.

Magasinet var smyck-
at för marknad i dagar-
na två.

– En otroligt bra 
respons, konstaterade 
Ale Slöjdares Lisbeth 
Karlberg.

Ale Slöjdare håller fast vid 

traditionen att bjuda in till 
julmarknad på magasinet. 
Ingen snö på utsidan, men 
inne i lokalen infann sig den 
rätta stämningen. Besökarna 
serverades glögg samtidigt 
som de kunde strosa runt 
bland alla vackra ting.

– Det är en mix av olika 
hantverk, berättar Lisbeth.

En och annan löste säkert 
sina julklappsbekymmer i 

Alvhem, men det fanns även 
dem som köpte gåvor till sig 
själva.

– Riktigt roligt att det 
kom så mycket folk. Vår 
marknad har blivit etablerad 
och ligger dessutom rätt i 
tiden, avslutar Lisbeth Karl-
berg. 

JONAS ANDERSSON

1-3 rumslägenheter, välplanerade 
med hiss och balkong. Hyresrätt 
för dig över 50 år.  
Göteborgsvägen 217 i Bohus.  

För mer information ring  
010- 70 99 341  
eller 010- 70 99 360.

Hyreslägenheter  
för 50+   

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Operavänner i Ale. Stående från vänster: Solvig Hermansson, 
Carina Wendt-Andersson och Gunnel Hildebrandt. Sittande från 
vänster: Siv Wallberg, Irene Jansson och Jan Svanström.

Operavänner som vill bli fler

Många passade på att fynda på julmarknaden i Alvhem.Korv med bröd serverades utanför magasinet.

Julmys på magasinet
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En tripp till Paris 

Söndag 30 nov kl 18.00
Onsdag 3 dec 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 26 nov kl 19.00 
Entré 80 kr

Interstellar

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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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

Ales vision till 2025 är 
Ale - Lätt att leva. 
I denna vision kan 

man läsa följande rader: ”I 
Ale antar vi utmaningar med 
lust och energi. Vi underlättar 
vardagen, förädlar vår service 
och värnar om den gemensam-
ma livsmiljön. I Ale inspireras 
vi att följa våra drömmar och 
här är det lätt att leva.” Om 
visionen ska uppfyllas 2025 så 
finns det mycket att jobba på. 
Som småbarnsförälder är det 
inte alldeles enkelt att leva i 
kommunen. Ale kommuns 
problem är att de inte ser 
helheten, inte kan tänka i nya 
banor eller se alternativa lös-
ningar. Ett holistiskt synsätt 
skulle kommunen tjäna på. 
Självklart behövs regler och 
riktlinjer, men man behö-
ver även sunt förnuft vid 
beslutsfattande. Ett för oss 
aktuellt exempel på hur Ale 
kommun agerar, är handläg-
gandet av taxiskjuts. Förutom 
det vidriga sätt som vi blev 
bemötta på i telefon, så anser 
vi att själva handläggandet 
har stora brister. 

Barn i förskoleklass har 
i Ale kommun rätt till taxi-
skjuts om de har längre än en 
kilometer till busshållplatsen. 
Att bara bedöma ärendet 
efter avstånd och inte väga in 
den övriga trafiksituationen 
leder lätt till olämpliga beslut. 
Att inte väga in trafiksituatio-
nen är särskilt allvarligt när 
det gäller yngre barn. På Tra-
fikverkets hemsida kan man 
läsa att studier, såväl svenska 
som internationella, visar att 
barn upp till tolv års ålder 
saknar förutsättningar för 
att vid alla tillfällen visa ett 
trafiksäkert beteende. Vad är 
det som gör att man valt detta 

avstånd? Barn i förskoleklass 
behöver följas till busshåll-
platsen oavsett avstånd. Trots 
att Ale kommun väljer att 
bara låta avståndet ligga till 
grund för beslutet gör man 
tvivelaktiga mätningar av 
sträckan. Exempelvis hänvisar 
kommunen till att det är 
svårt att mäta trappor på 
kartmaterialet och därmed tas 
sträckan inte med i beräk-
ningen. För oss har beslut 
fattats enbart utifrån det som 
går att avläsa i kartmaterialet, 
ingen inspektion har gjorts 
på platsen. Om Ale kommun 
inspekterat så hade de sett att 
den väg som barnen skall gå 
är en grusväg utan trottoar, 
där man får köra 70 kilometer 
i timmen. Dessutom vinter-
väghålles inte delar av vägen, 
vilket leder till ytterligare 
säkerhetsrisker.

Med anledning av ovanstå-
ende känns det ännu mer fel 
att familjer i samma område 
får olika beslut avseende tax-
iskjuts. I vårt fall har två barn 
som bor tre-
hundra meter 
ifrån varandra 
separerats 
genom att den 
ena blivit be-
viljad taxiskjuts 
men inte den 
andra. Det 
är dessutom 
ännu svårare 
att förklara 
besluten för 
sitt barn när 
man inte anser 
att beslutet är 
taget på rim-
liga grunder! 
Att grannens 
barn åker i taxi 
medan den 

andra familjen får sätta sig i 
bilen och köra efter vid sam-
ma tid är nu vår verklighet. 
Det blir inte bättre av att man 
vet att det finns plats i taxin. 
När man dessutom värnar om 
miljön blir det horribelt! 

Att låta barnen åka med 
skolskjutsen känns inte som 
ett relevant alternativ då det 
är bussar i linjetrafik. Alla bäl-
ten i bussarna fungerar inte. 
En del bälten vill inte heller 
låsa upp sig, vilket är mycket 
stressande för barnet då det 
skall gå av bussen utan hjälp. 
När bussen kommer från sko-
lan till Alvhem så anser Ale 
kommun att barnen skall åka 
förbi sin hållplats, följa med 
bussen till ändhållplatsen och 
sedan åka med tillbaka igen. 
Detta för att lösa problemet 
med att det saknas övergång-
ställe vid busshållplatsen 
norrut. Ale kommuns lösning 
fungerar inte i praktiken då 
det varje dag går barn över 
vägen efter att de kommit 
med skolbussen. På denna 

väg är det tillåtet att köra 70 
kilometer i timmen! Skall det 
behöva hända något innan 
Ale kommun tar sitt förnuft 
till fånga?

Om Ale kommun verkli-
gen skulle visa att de strävar 
mot vision 2025, med både 
hänsyn till elever och miljö, 
borde de införa en skolskjuts i 
kommunens egen regi. Vilken 
exempelvis skulle kunna 
hämta upp alla elever som 
skall till skolor i Skepplanda. 
Förslagsvis kan skolskjutsen 
hämta elever på trafiksäkra 
platser i Alvhem, exempelvis 
Gläntevi. Det finns mycket 
att vinna med detta förslag. 
Allt ifrån att Ale kommun får 
enklare handläggning och 
färre resor att administrera. 
Det leder dessutom till färre 
antal bilar som i sin tur leder 
till mindre utsläpp och till 
säkrare miljö vid skolan ge-
nom den minskade trafiken.

Ale – Lätt att leva?
Ragnhild & Daniel Ohrgren 

Josefine & Sebastian Ottersten

En ny 400 kv-ledning 
är planerad mel-
lan Skogssäter och 

Stenkullen. Den är tänkt att 
dras genom Trollhättans, 
Stenungsunds, Lilla Edets, 
Kungälvs, Ale och Lerums 
kommuner. 

Svenska Kraftnät, som är 
entreprenör, har hos oss i 
Ale haft möten, som de kall-
ar samråd. Dessa möten var 
välbesökta och protesterna 

mot ledningen var kraftiga 
och enhälliga. 

Naturskyddsföreningarna 
i samtliga kommuner samt 
länsförbundet har i skrivel-
ser framfört skarp kritik mot 
bristfälligt samrådsunderlag 
och att Svenska Kraftnät 
inte tar hänsyn till inkom-
na synpunkter. Samråden 
har framstått som tomma 
formaliteter i en skendemo-
kratisk process. 

Naturskyddsföreningen i 
Ale anser i korthet: 

1. Behovet av ledningen 
är oklart och bygger på 
prognoser om en sam-
hällsutveckling som inte är 
hållbar. 

2. Föreslagen lednings-
dragning är oacceptabel 
med hänsyn till påverkan på 
naturvärden, kulturvärden, 
landskapsbild och friluftsliv, 
men kanske framförallt med 

hänsyn till de människor, 
som kommer att leva nära 
ledningen. 

3. Om ledningen nödvän-
digt måste byggas, skall den 
grävas ned. Tekniken finns. 

4. Om Svenska Kraftnät 
struntar i alla synpunkter 
som framförts och ändå tän-
ker bygga en ny luftledning 
skall den gå i redan befintli-
ga kraftledningsgator. 

Naturskyddsföreningen i Ale

Efter invigning av 
Alependeln ekar ordet 
förtätning i Ale. Bygg 

tätare i våra samhällen uppre-
pas i alla sammanhang. Är det 
rätt? Missar vi grundläggande 
värden som gjort vår kommun 
till vad den är? 

Missförstå inte detta. 
Naturligtvis måste vi kunna 
ta oss till tågpendeln och 
det ganska kvickt. Pendeln 
till Göteborg är en viktig 
pulsåder. Men, vi måste ba-
lansera detta ensidiga rop på 
förtätning av bostäder med att 
prata andra värden. Invånare 
i Ale ska inte bara bo här. Det 
är minst lika viktigt att kunna 
verka, arbeta och uppleva i 
Ale. Utan en genomarbetad 
konsekvensanalys av förtät-
ning riskerar vi att hamna i en 
återvändsgränd. 

Det är ett faktum att om 
förtätning ska vara överordnat 
allt annat så tar vi människors 
mötesplatser i anspråk, vi tar 
bort möjlighet till bostadsnära 
grönska, oaser och rekreation. 
Vi sätter boendemiljö och 
folkhälsa i andra rummet. För 
att attrahera blivande Alebor 
så ser jag en tendens att be-
fintliga Alebor glöms bort.

Ett exempel är förtät-
ningen på 
Klöverstigen 
i Nödinge 
som röstades 
igenom i 
samhällsbygg-
nadsnämn-
den. Hyres-
hus byggs 
på befintlig 
innergård 
samtidigt som 
centrumstudie 
ska börja ta 
form. Na-

turligtvis skulle detaljplanen 
aldrig släppts igenom. Inte 
minst med tanke på komman-
de centrumstudie inklusive 
Klöverstigen. Ett argument 
som återkom för att bygga var 
närheten till rekreation och 
grönytor som ligger öster om 
Klöverstigen. Ett argument 
att ha respekt för. Dessvärre 
hann knappt förtätningen 
klubbas igenom innan röster 
gör gällande att det området 
också bör bebyggas och iden 
om konstgräs just där går om 
intet. 

En ökad satsning på 
gång- och cykelvägar som 
ytterligare knyter ihop våra 
samhällen med tågpendeln är 
viktig. Det ökar resandet att 
även få med de som inte bor 
i direkt närhet till pendeln 
genom utbyggda gång- och 
cykelvägar. 

Sänk pulsen i ordet för-
tätning. Ta sikte på helheten 
i våra orter 
och fridlys 
områden för 
mötesplats, 
rekreation 
och grönska. 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

ADVENT  
I VÅRA KYRKOR

Tunge kyrka
Adventsmusik  

LÖRDAG 29 nov kl. 17.00
Anette Svennblad och Eva-Lena 

Bergqvist - Duettsång
Marie Lindqvist - Flöjt

Ingemar Martinsson - trumpet
Ida Olenius - Präst

Skepplanda kyrka
Gudstjänst söndag kl 10.00

Skepplanda kyrkokör
Lars Ingvarsson, solo
Mika Auvinen - präst

S:t Peder kyrka  
Familjegudstjänst söndag 30 

november kl 10.00
Bibelutdelning
Medverkande:
” Änglakören”

Marie Lindqvist: Flöjt
Jonas Karlsson: Trumpet

m.fl
Ida Olenius: Präst

Ale-Skövde kyrka
Mässa söndag kl. 12.00

Lödöse kyrkokör
Marie Lindqvist - Flöjt

Jonas Karlsson - Trumpet
IIda Olenius - Präst

Hålanda kyrka
Gudstjänst söndag kl 12.00

Mika Auvinen - präst

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kritik mot bristfälligt samrådsunderlag Förtätning – är vi säkra på det?

Ale – Lätt att leva?

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE 
ÄLVÄNGEN

Tisdag 2 december kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus
• Verksamhetsrapporter
• Verksamhetsplanering

Välkomna!
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Torsdag 4 december kl 18.00 i Älvängens kyrka, kapellvägen 4

ÖPPET MÖTE!

Styrgruppen informerar om arbetet så 
här långt.

Välkommen till

KYRKORÅDETS SAMMANTRÄDE

ÄLVÄNGENS NYA KYRKA

På dagordningen bl.a:

Information om

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Nols kyrka 
Tisdag 2 december 
kl. 18.30–21.00

Välkommen till

Älvängens blå kyrka 
Onsdag 3 december kl. 13.00–15.00

Grötfest

Gudsjänster 1:a advent

Julpysselkväll

Pysselkväll för alla åldrar.
Kostnad för fika och pyssel 50 kr.

Församlingens syförening bjuder till

Vi börjar med en andakt i kyrkan och 
därefter serveras god gröt tillsam-

mans med trevlig  
underhållning. 

Nols kyrkas traditionella

Tisdag 16 december 
kl 18.00–21.00

Gemenskap, julmat, godis, musik,  
underhållning, andakt m.m.

Julbord

Du betalar 50:- när du kommer.
Anmälan senast 9 december till 

0303-444 000

Älvängens kyrka 
11.00 Familjemässa

Kilanda kyrka
18.00 Musikgudstjänst

Nols kyrka
11.00 Mässa

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa

Hoppet är det sista som överger 
människan heter det. Och hur ofta 
säger vi inte ”Det får vi göra en 

annan dag” eller” En annan dag så skulle 
vi kunna…”  Dessa ord är nära släkt med  
”Nå´n gång så måste vi…” osv.  Ord och 
tankar som handlar om vardagshopp, hoppet 
om att det kommer fler tillfällen, nya dagar. 
Alf Pröysen skrev en gång: Du ska få en 
dag imorgon, som ren o öppen står, med 
blanka ark o nya kritor till Det är ett sätt att 
formulera vardagshoppet.  Hoppet om en 
dag då livet kommer att ha rätat upp sig till 
det bättre.

Men livet kan förändras så vi bli berövade 
detta hopp. Utan möjligheten att kunna för-
verkliga det jag vill o tror på, så blir jag de-
sillusionerad och till sist uppgiven, likgiltig. 

Det är detta som händer när sorgen kommer 
eller skilsmässan, det är det som drabbar den 
arbetslöse, långtidssjukskrivne, hemlöse och 
som blir roten till ett missbruk.

Utan ”var dags-hopp” så stannar livet upp 
och blir stående på tomgång.  Möjligheten 
av En annan dag… ,förbyts mot  Det är 
ingen idé, det finns inget att hoppas på!

Adventstidens budskap är: Det är alltid 
idé att hoppas!

Det finns alltid möjlighet att söka nya 
vägar - för Gud vill för varje dag ge oss 
kraft, liv och framtid. Det är det, det handlar 
om i Matteus-evangeliet då folket hyllar 
Jesus när han rider i i Jerusalem!  Gud tän-
ker gott för oss människor, tänker framtid 
och hopp. Han visar på nya möjligheter och 
öppnar nya dörrar.  Genom hela Gamla 

Testamentet gör Gud detta tydligt - att Han 
står för sitt förbund och att Han ska komma 
till människans upprättelse.  Messiaslöftet! 
Det är detta Jesus kommer med - till folket 
då, till oss och till dig idag! Löftet om att 
levande Gud bereder liv och upprättelse. 
Hosianna Davids Son! Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn!

Jesus kommer med budskapet om att Gud 
inte glömt sin människa, budskapet om att 
det ryms nya utgångspunkter för dig, i ge-
menskapen med Honom. Möjligheter större 
än någon människa kan förstå. Löftet om 
befrielse och en ny framtid genom honom 
som kommer i Herrens namn!

Jag tror att det finns ett kärlekens ljus i 
Guds ögon när han ser på oss människor.  
Han sände sin Son till världen – för att 
vi ska få leva i friheten av att våga tro på 
framtiden, tro på ett ”Nådens år” och en 
dag då livet kommer att ha rätat upp sig till 
det bättre!  

I hoppet om att livet trots allt är gott och 
att det finns en Gud som borgar för detta 
goda, ligger källan till människovärde och 
medmänsklighet. Och därför också anled-
ningen till att vi alltid har att kämpa för en 
bättre tillvaro för den som har det svårt. 

Här finns möjligheten att förlika sig med 
sig själv och så kunna se på sin nästa med 
varma ögon. Där – i den varma blicken -  
föds gemenskapen som bär ett hopp om en 
kommande dag då nytt kan ske. Kanske är 
den varma blicken, ljuset och värmen i din 
varma blick, den största tillgången för vår 
värld o vårt samhälle idag!

Det är det ljuset som tänds – än en gång – 
i advent: Hoppets och kärlekens ljus!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Matt 21:1-9
”Advent - Hoppet om en dag då livet kommer att ha rätat upp sig till det bättre”

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrkliga syförening har

FÖRSÄLJNING

Lördag 29 november kl 13.00
i Hålanda bygdegård

Auktion med brynost, hembakat 
bröd, handarbeten mm.
Lotterier, tombola och  

kaffeservering.

Vi tar tacksamt emot gåvor.

Välkomna!

Varmt Tack
 till er alla som var med vid Ale-
Skövde kyrkliga syföreningens 

basar lördagen den 15 nov
som inbringade, 20.459 kr

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 30 november  
kl 11 i Surte kyrka
Adventsgudstjänst, Gunnar Kampe, 
kör, trumpet. Susanna Myrberg, 
piano och orgel. Kyrkfika. 

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

 

Söndag 30 november 
kl 11 i Nödinge kyrka
Adventsgudstjänst, Åke Andre-
asson, kören Blue n’ Joy, barn-
körer, trumpet, kyrkfika.

FIRA FÖRSTA ADVENT I KYRKAN

Mats Sandberg
Begravningar

”Måste en vacker 
begravning vara dyr?”
Vi gör alltid varje begravning till ett värdigt och vackert minne 
med de förutsättningar som fi nns. Välkommen till oss med frågor 
eller om du vill planera ditt eget Livsarkiv eller testamente.

Skånegatan 17 | Göteborg | www.gillisedman.se

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

PREDIKOTURER

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

DÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tors 27/11 Nols kyrka kl 18.30 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
30/11 Kilanda kyrka kl 18 
Musikgudstjänst, Andersson.
Nols kyrka kl 11 Mässa, Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 11 
Mässa, Holmgren Martinsson, 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 11 
Familjemässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 30/11 kl 
10 Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sön 30/11 kl 12 Guds-
tjänst M Auvinen. S:t Peder sön 
30/11 kl 10 Familjegudstjänst I 
Olenius. Tors 4/12 kl 12 Sopp-
lunc. Ale-Skövde sön 30/11 
kl 12 Mässa I Olenius. Tunge 
lörd 29/11 kl 17 Adventssång I 
Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 25/11 kl 8.30-9.30 Bön. 
Ons 26/11 kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, kl 14.30 Sångstund 
Björkliden kl 18-19 Bön kl 
19.30 Smyrnakören övar. Torsd 
27/11 15 Sångstund Soläng. 
Fre 28/11 kl 19.30 Greenhouse 
- ungdomssamling. Lörd 29/11
kl 10-13 Second Hand & Café.
Sönd 30 nov kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten kl 11 Gudstjänst - 
Marie Nordvall predikar. Bibel-
utdelning. Servering. Månd 
1/12 kl 10 RPG Stavgång. Tis 
2 /12 kl 8.30-9.30 Bön kl 14 
Bibelsamtalsgruppen

Nödinge Församling
Fre 28/11 kl 10 i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små, Gunnar Kampe. Sön 
30/11 kl 11 i Nödinge kyrka: 

Första advent. Adventsguds-
tjänst, Åke Andreasson, kören 
Blue n’ Joy, barnkörer, trumpet, 
kyrkfika. Kl 11 i Surte kyrka: 
Första advent. Adventsguds-
tjänst, Gunnar Kampe, kör, 
trumpet. Susanna Myrberg, 
piano och orgel. Kyrkfika. Lör 
6/12 kl 18 i Nödinge kyrka: 
Julbrazz. Konsert med kultur-
skolans 
Brassorkester.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 26/11 kl 15.00 Onsdags-
träff: Bilder och berättelser från 
Kap Verde, med Lena Kildén.
Ons 26/11 kl 18.30 Tonår.
Ons 26/11 kl 21.00 Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Sön 30/11 kl 17.00 1:a advent. 
Musikkonsert. Per Kjellberg. 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band och en kör. 
Missionsoffer. Servering.
Mån 1/12 kl 19.00 Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Tis 2/12 10.00 Barnryt-
mik för barn 1-1,5 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efter babyrytmiken. Tis 2/12 
kl 10.45 Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt.
Ons 3/12 kl 18.30. Tonår.
Ons 3/12 kl 21.00. Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka församling:
Sön 30/11 kl 10 Högmässa, 
Nordblom. Sön 30/11 kl 14 
Finsk högmässa, Olenius.
Tis 2/12 kl 9 Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 3/12 kl 18.30 

Mässa, Nordblom. Åsbräcka 
kyrka: Sön 30/11 kl 18 Mässa, 
Kristensson.

Guntorps Missionskyrka
Ons 26/11 kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Sön 30/11 
kl 11 GUDSTJÄNST PÅ 
FÖRSTA ADVENT EQU-
MENIAKYRKA i Älvängen. 
Leif Jöngren talar. Körerna 
sjunger. Adventskaffe. Mån 
1/12 kl 18.30 Luciakväll 2. Ons 
3/12 kl 18.30 Tonår - Äventy-
rarScout.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 26/11 kl 19 Bibel- och 
samtalskväll ang Räddningsmis-
sionens arbete. Emil Mattson, 
direktor för Räddningsmissio-
nen Göteborg. Tos 27/11 kl 19 
Körövning Obs tiden!
Sön 30/11 kl 11 Adventshögtid  
Leif Jöngren, kören Servering 
kl 18 Bön och lovsång kl 19.00  
Tonårscafé. Mån 1 dec kl 18.30 
Upptäckarscout
Tis 2/12 kl 10 Tisdagsbön
Ons 3/11 kl 10 Målarkursen.

Bohus pingstkyrka
Ons 26/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 30/11 kl 11 
Lars Rehnlund.
Ons 3/12 19 Bibelläsning 
och bön.

Vår käre

Håkan
Dahlgren

* 16 oktober 1968

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad.

Kvarntorp 
14 november 2014

MAMMA
Benny och Anneli

Emil, Sandra
Syster

Övrig släkt och vänner

Av sjukdom plågad 
så trött Du var

men utan klagan 
Du smärtan bar

Din kamp är slut 
Du lider ej mer
till ro och vila 
Du bäddas ner

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 5/12 kl.
11.00 i Ale-Skövde kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 28 /11. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs Församlingshem  
kl. 10.00 torsdagen den 27 november

Förmiddagscafé

Fotografen Ingmar Skogar tar 
oss med till Isbjörnarnas Rike – 
Svalbard.

Välkomna!

Naturbilder

DÖDSFALL

Bengt Andersson, Älvängen 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar makan Ulla, 
barnen Ann-Christine och 
Anders, barnbarnen  Elin och 
Johan samt systrar som närmast 
sörjande.

Stig Persson, Älvängen har 
avlidit. Född 1935 och efter-
lämnar makan Anita, barnen 
Ann-Christin och Magnus med 
familjer samt Fredrik som när-
mast sörjande.

Vår käre

Bengt
Andersson

* 23 oktober 1928

har idag lämnat oss,
systrar, övrig släkt och

många vänner i stor
sorg och saknad.

Älvängen
19 november 2014

ULLA
ANN-CHRISTIN

Elin, Johan
ANDERS

Det öppnar sig alltid en

glänta, om skogen

står aldrig så mörk

Där doftar små

hjärtliga blommor,

där niger en

vitstammig björk

Så är det med oss och

vår levnad, när

sjukdom slår black

om vår häl

Står glädjen och ler vid

vår sida, och solen

drar in i vår själ

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

12 december kl 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 9 december.

Vårt varma och innerliga 
tack till Er alla som på 

olika sätt hedrat minnet 
av vår käre

Christian Laxman.
Kerstin.

Barn och barnbarn 
med familjer.

TACK
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Torsdag 4 december kl 18.00 i Älvängens kyrka, kapellvägen 4

ÖPPET MÖTE!

Styrgruppen informerar om arbetet så 
här långt.

Välkommen till

KYRKORÅDETS SAMMANTRÄDE

ÄLVÄNGENS NYA KYRKA

På dagordningen bl.a:

Information om

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Nols kyrka 
Tisdag 2 december 
kl. 18.30–21.00

Välkommen till

Älvängens blå kyrka 
Onsdag 3 december kl. 13.00–15.00

Grötfest

Gudsjänster 1:a advent

Julpysselkväll

Pysselkväll för alla åldrar.
Kostnad för fika och pyssel 50 kr.

Församlingens syförening bjuder till

Vi börjar med en andakt i kyrkan och 
därefter serveras god gröt tillsam-

mans med trevlig  
underhållning. 

Nols kyrkas traditionella

Tisdag 16 december 
kl 18.00–21.00

Gemenskap, julmat, godis, musik,  
underhållning, andakt m.m.

Julbord

Du betalar 50:- när du kommer.
Anmälan senast 9 december till 

0303-444 000

Älvängens kyrka 
11.00 Familjemässa

Kilanda kyrka
18.00 Musikgudstjänst

Nols kyrka
11.00 Mässa

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa

Hoppet är det sista som överger 
människan heter det. Och hur ofta 
säger vi inte ”Det får vi göra en 

annan dag” eller” En annan dag så skulle 
vi kunna…”  Dessa ord är nära släkt med  
”Nå´n gång så måste vi…” osv.  Ord och 
tankar som handlar om vardagshopp, hoppet 
om att det kommer fler tillfällen, nya dagar. 
Alf Pröysen skrev en gång: Du ska få en 
dag imorgon, som ren o öppen står, med 
blanka ark o nya kritor till Det är ett sätt att 
formulera vardagshoppet.  Hoppet om en 
dag då livet kommer att ha rätat upp sig till 
det bättre.

Men livet kan förändras så vi bli berövade 
detta hopp. Utan möjligheten att kunna för-
verkliga det jag vill o tror på, så blir jag de-
sillusionerad och till sist uppgiven, likgiltig. 

Det är detta som händer när sorgen kommer 
eller skilsmässan, det är det som drabbar den 
arbetslöse, långtidssjukskrivne, hemlöse och 
som blir roten till ett missbruk.

Utan ”var dags-hopp” så stannar livet upp 
och blir stående på tomgång.  Möjligheten 
av En annan dag… ,förbyts mot  Det är 
ingen idé, det finns inget att hoppas på!

Adventstidens budskap är: Det är alltid 
idé att hoppas!

Det finns alltid möjlighet att söka nya 
vägar - för Gud vill för varje dag ge oss 
kraft, liv och framtid. Det är det, det handlar 
om i Matteus-evangeliet då folket hyllar 
Jesus när han rider i i Jerusalem!  Gud tän-
ker gott för oss människor, tänker framtid 
och hopp. Han visar på nya möjligheter och 
öppnar nya dörrar.  Genom hela Gamla 

Testamentet gör Gud detta tydligt - att Han 
står för sitt förbund och att Han ska komma 
till människans upprättelse.  Messiaslöftet! 
Det är detta Jesus kommer med - till folket 
då, till oss och till dig idag! Löftet om att 
levande Gud bereder liv och upprättelse. 
Hosianna Davids Son! Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn!

Jesus kommer med budskapet om att Gud 
inte glömt sin människa, budskapet om att 
det ryms nya utgångspunkter för dig, i ge-
menskapen med Honom. Möjligheter större 
än någon människa kan förstå. Löftet om 
befrielse och en ny framtid genom honom 
som kommer i Herrens namn!

Jag tror att det finns ett kärlekens ljus i 
Guds ögon när han ser på oss människor.  
Han sände sin Son till världen – för att 
vi ska få leva i friheten av att våga tro på 
framtiden, tro på ett ”Nådens år” och en 
dag då livet kommer att ha rätat upp sig till 
det bättre!  

I hoppet om att livet trots allt är gott och 
att det finns en Gud som borgar för detta 
goda, ligger källan till människovärde och 
medmänsklighet. Och därför också anled-
ningen till att vi alltid har att kämpa för en 
bättre tillvaro för den som har det svårt. 

Här finns möjligheten att förlika sig med 
sig själv och så kunna se på sin nästa med 
varma ögon. Där – i den varma blicken -  
föds gemenskapen som bär ett hopp om en 
kommande dag då nytt kan ske. Kanske är 
den varma blicken, ljuset och värmen i din 
varma blick, den största tillgången för vår 
värld o vårt samhälle idag!

Det är det ljuset som tänds – än en gång – 
i advent: Hoppets och kärlekens ljus!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Matt 21:1-9
”Advent - Hoppet om en dag då livet kommer att ha rätat upp sig till det bättre”

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrkliga syförening har

FÖRSÄLJNING

Lördag 29 november kl 13.00
i Hålanda bygdegård

Auktion med brynost, hembakat 
bröd, handarbeten mm.
Lotterier, tombola och  

kaffeservering.

Vi tar tacksamt emot gåvor.

Välkomna!

Varmt Tack
 till er alla som var med vid Ale-
Skövde kyrkliga syföreningens 

basar lördagen den 15 nov
som inbringade, 20.459 kr

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 30 november  
kl 11 i Surte kyrka
Adventsgudstjänst, Gunnar Kampe, 
kör, trumpet. Susanna Myrberg, 
piano och orgel. Kyrkfika. 

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

 

Söndag 30 november 
kl 11 i Nödinge kyrka
Adventsgudstjänst, Åke Andre-
asson, kören Blue n’ Joy, barn-
körer, trumpet, kyrkfika.

FIRA FÖRSTA ADVENT I KYRKAN

Mats Sandberg
Begravningar

”Måste en vacker 
begravning vara dyr?”
Vi gör alltid varje begravning till ett värdigt och vackert minne 
med de förutsättningar som fi nns. Välkommen till oss med frågor 
eller om du vill planera ditt eget Livsarkiv eller testamente.

Skånegatan 17 | Göteborg | www.gillisedman.se

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

PREDIKOTURER

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

DÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tors 27/11 Nols kyrka kl 18.30 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
30/11 Kilanda kyrka kl 18 
Musikgudstjänst, Andersson.
Nols kyrka kl 11 Mässa, Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 11 
Mässa, Holmgren Martinsson, 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 11 
Familjemässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 30/11 kl 
10 Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sön 30/11 kl 12 Guds-
tjänst M Auvinen. S:t Peder sön 
30/11 kl 10 Familjegudstjänst I 
Olenius. Tors 4/12 kl 12 Sopp-
lunc. Ale-Skövde sön 30/11 
kl 12 Mässa I Olenius. Tunge 
lörd 29/11 kl 17 Adventssång I 
Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 25/11 kl 8.30-9.30 Bön. 
Ons 26/11 kl 10-12.30 Smyr-
naCaféet, kl 14.30 Sångstund 
Björkliden kl 18-19 Bön kl 
19.30 Smyrnakören övar. Torsd 
27/11 15 Sångstund Soläng. 
Fre 28/11 kl 19.30 Greenhouse 
- ungdomssamling. Lörd 29/11
kl 10-13 Second Hand & Café.
Sönd 30 nov kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten kl 11 Gudstjänst - 
Marie Nordvall predikar. Bibel-
utdelning. Servering. Månd 
1/12 kl 10 RPG Stavgång. Tis 
2 /12 kl 8.30-9.30 Bön kl 14 
Bibelsamtalsgruppen

Nödinge Församling
Fre 28/11 kl 10 i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små, Gunnar Kampe. Sön 
30/11 kl 11 i Nödinge kyrka: 

Första advent. Adventsguds-
tjänst, Åke Andreasson, kören 
Blue n’ Joy, barnkörer, trumpet, 
kyrkfika. Kl 11 i Surte kyrka: 
Första advent. Adventsguds-
tjänst, Gunnar Kampe, kör, 
trumpet. Susanna Myrberg, 
piano och orgel. Kyrkfika. Lör 
6/12 kl 18 i Nödinge kyrka: 
Julbrazz. Konsert med kultur-
skolans 
Brassorkester.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 26/11 kl 15.00 Onsdags-
träff: Bilder och berättelser från 
Kap Verde, med Lena Kildén.
Ons 26/11 kl 18.30 Tonår.
Ons 26/11 kl 21.00 Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Sön 30/11 kl 17.00 1:a advent. 
Musikkonsert. Per Kjellberg. 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band och en kör. 
Missionsoffer. Servering.
Mån 1/12 kl 19.00 Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Tis 2/12 10.00 Barnryt-
mik för barn 1-1,5 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efter babyrytmiken. Tis 2/12 
kl 10.45 Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt.
Ons 3/12 kl 18.30. Tonår.
Ons 3/12 kl 21.00. Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!

Lilla Edet pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka församling:
Sön 30/11 kl 10 Högmässa, 
Nordblom. Sön 30/11 kl 14 
Finsk högmässa, Olenius.
Tis 2/12 kl 9 Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 3/12 kl 18.30 

Mässa, Nordblom. Åsbräcka 
kyrka: Sön 30/11 kl 18 Mässa, 
Kristensson.

Guntorps Missionskyrka
Ons 26/11 kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Sön 30/11 
kl 11 GUDSTJÄNST PÅ 
FÖRSTA ADVENT EQU-
MENIAKYRKA i Älvängen. 
Leif Jöngren talar. Körerna 
sjunger. Adventskaffe. Mån 
1/12 kl 18.30 Luciakväll 2. Ons 
3/12 kl 18.30 Tonår - Äventy-
rarScout.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 26/11 kl 19 Bibel- och 
samtalskväll ang Räddningsmis-
sionens arbete. Emil Mattson, 
direktor för Räddningsmissio-
nen Göteborg. Tos 27/11 kl 19 
Körövning Obs tiden!
Sön 30/11 kl 11 Adventshögtid  
Leif Jöngren, kören Servering 
kl 18 Bön och lovsång kl 19.00  
Tonårscafé. Mån 1 dec kl 18.30 
Upptäckarscout
Tis 2/12 kl 10 Tisdagsbön
Ons 3/11 kl 10 Målarkursen.

Bohus pingstkyrka
Ons 26/11 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 30/11 kl 11 
Lars Rehnlund.
Ons 3/12 19 Bibelläsning 
och bön.

Vår käre

Håkan
Dahlgren

* 16 oktober 1968

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad.

Kvarntorp 
14 november 2014

MAMMA
Benny och Anneli

Emil, Sandra
Syster

Övrig släkt och vänner

Av sjukdom plågad 
så trött Du var

men utan klagan 
Du smärtan bar

Din kamp är slut 
Du lider ej mer
till ro och vila 
Du bäddas ner

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 5/12 kl.
11.00 i Ale-Skövde kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 28 /11. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs Församlingshem  
kl. 10.00 torsdagen den 27 november

Förmiddagscafé

Fotografen Ingmar Skogar tar 
oss med till Isbjörnarnas Rike – 
Svalbard.

Välkomna!

Naturbilder

DÖDSFALL

Bengt Andersson, Älvängen 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar makan Ulla, 
barnen Ann-Christine och 
Anders, barnbarnen  Elin och 
Johan samt systrar som närmast 
sörjande.

Stig Persson, Älvängen har 
avlidit. Född 1935 och efter-
lämnar makan Anita, barnen 
Ann-Christin och Magnus med 
familjer samt Fredrik som när-
mast sörjande.

Vår käre

Bengt
Andersson

* 23 oktober 1928

har idag lämnat oss,
systrar, övrig släkt och

många vänner i stor
sorg och saknad.

Älvängen
19 november 2014

ULLA
ANN-CHRISTIN

Elin, Johan
ANDERS

Det öppnar sig alltid en

glänta, om skogen

står aldrig så mörk

Där doftar små

hjärtliga blommor,

där niger en

vitstammig björk

Så är det med oss och

vår levnad, när

sjukdom slår black

om vår häl

Står glädjen och ler vid

vår sida, och solen

drar in i vår själ

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

12 december kl 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 9 december.

Vårt varma och innerliga 
tack till Er alla som på 

olika sätt hedrat minnet 
av vår käre

Christian Laxman.
Kerstin.

Barn och barnbarn 
med familjer.

TACK
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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

Blandved 15 cm3 1 m längd.
Tel. 0737-64 01 17

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

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

Nu kör vi! Glögg-loppis på 
lördag 11-14, 3 km in på 
Hålanda-Sollebrunnsvägen i 
Sluttorp-Marklund. Välkomna!

Julerbjudande, 30% på sprut-
ning av kök, även på nytill-
verkning av köksluckor, ring 
för fria hembesök och kost-
nads förslag, F-skatt finns. 
Tel. 0760-74 86 95

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

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
Nytt måleri i Göta Granv,1 
(vid Veterinärstation ). Boka 
målning före nyår och få 25% 
rabatt. Rådgivning inom hem-
interiör/styling, köper, 
värderar, tömmer, städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Ett stort grattis tll 
Elliot Lööf som 

fyller 8 år den 30/11 
Kramar från 

Farmor o Farfar

GRATTIS

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!

Stort grattis till
vår fina tjej Freja

på 8-årsdagen 30/11
Pussar och kramar från

Mormor, morfar och moster

Ida 
10 år den 28 november.

Många grattiskramar från
Farmor och Farfar,

kusinerna Ville och Sigge

FÖDDA

Fredagen den 7 november 
föddes vår vackra Melanie. 

Du är lyckan i vårt liv. 
Vi älskar dig 

Puss mamma och pappa

VECKANS ROS

Veckans Ros till Ale Djurk-
linik och till veterinär Kris-
tina Ghosal och sköterska 
Karin. Jag får tacka för hjäl-
pen med Kickan och avbe-
talningen den 2/10 -14. 

Lars Andrén Gullsäter 
Nödinge

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

BORTSPRUNGEN

Marknad i Bohus Centrum
6 december kl 10-15 Gratis 
säljplats vid förbokning.  
Begränsat antal platser=-
BARA INOMHUS! Privat, 
hantverk, företag, fören-
ingar m.m. Förbokning och 
info 070-567 54 44 (kl. 
17-20.00) eller via email: 
bohusmarknaden@hotmail.
com

5o-årig vänskap med Lena 
Lomfors är guld värd. Livets 
alla glada men också all-
varliga skeenden har Lena 
alltid på olika sätt för mig 
varit en klippa! För många 
andra också, trots att hon 
de senaste åren fått kämpa 
med olika motgångar.

Tack från Sj. Sj

ÖVRIGT

Saknar någon den här 
katten på fotot som är upp-
hittad i torsdags kväll nära 
Alhem vid lokalvägen?
Den är en hona, ca ett 
halvår, är tillgiven och är 
rumsren. 
Man kan höra av sig till 
Ingrid eller Kim på 0303-33 
63 99, 0703-70 07 63

STORT tack till alla coacher, 
gymnaster, föräldrar och 
styrelsemedlemmar för alla 
stora och små insatser som 
gjorde helgens arrange-
mang så bra. Ni är fantas-
tiska!

/ Ale Aerobic & Dansstudio

Veckans vackraste ros till
Föräldrar och funktionä-
rer som hjälpt till att göra 
Nolcupen 2014 till en fan-
tastisk cup. Tack till spe-
lare och ledare. Vi vill 
även tacka alla de företag 
som varit med och spons-
rat på olika sätt. Utan ALLA 
er skulle det inte fungera, 
TACK!

Nol cups kommittén
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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

Blandved 15 cm3 1 m längd.
Tel. 0737-64 01 17

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

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

Nu kör vi! Glögg-loppis på 
lördag 11-14, 3 km in på 
Hålanda-Sollebrunnsvägen i 
Sluttorp-Marklund. Välkomna!

Julerbjudande, 30% på sprut-
ning av kök, även på nytill-
verkning av köksluckor, ring 
för fria hembesök och kost-
nads förslag, F-skatt finns. 
Tel. 0760-74 86 95

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

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
Nytt måleri i Göta Granv,1 
(vid Veterinärstation ). Boka 
målning före nyår och få 25% 
rabatt. Rådgivning inom hem-
interiör/styling, köper, 
värderar, tömmer, städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Ett stort grattis tll 
Elliot Lööf som 

fyller 8 år den 30/11 
Kramar från 

Farmor o Farfar

GRATTIS

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!

Stort grattis till
vår fina tjej Freja

på 8-årsdagen 30/11
Pussar och kramar från

Mormor, morfar och moster

Ida 
10 år den 28 november.

Många grattiskramar från
Farmor och Farfar,

kusinerna Ville och Sigge

FÖDDA

Fredagen den 7 november 
föddes vår vackra Melanie. 

Du är lyckan i vårt liv. 
Vi älskar dig 

Puss mamma och pappa

VECKANS ROS

Veckans Ros till Ale Djurk-
linik och till veterinär Kris-
tina Ghosal och sköterska 
Karin. Jag får tacka för hjäl-
pen med Kickan och avbe-
talningen den 2/10 -14. 

Lars Andrén Gullsäter 
Nödinge

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

BORTSPRUNGEN

Marknad i Bohus Centrum
6 december kl 10-15 Gratis 
säljplats vid förbokning.  
Begränsat antal platser=-
BARA INOMHUS! Privat, 
hantverk, företag, fören-
ingar m.m. Förbokning och 
info 070-567 54 44 (kl. 
17-20.00) eller via email: 
bohusmarknaden@hotmail.
com

5o-årig vänskap med Lena 
Lomfors är guld värd. Livets 
alla glada men också all-
varliga skeenden har Lena 
alltid på olika sätt för mig 
varit en klippa! För många 
andra också, trots att hon 
de senaste åren fått kämpa 
med olika motgångar.

Tack från Sj. Sj

ÖVRIGT

Saknar någon den här 
katten på fotot som är upp-
hittad i torsdags kväll nära 
Alhem vid lokalvägen?
Den är en hona, ca ett 
halvår, är tillgiven och är 
rumsren. 
Man kan höra av sig till 
Ingrid eller Kim på 0303-33 
63 99, 0703-70 07 63

STORT tack till alla coacher, 
gymnaster, föräldrar och 
styrelsemedlemmar för alla 
stora och små insatser som 
gjorde helgens arrange-
mang så bra. Ni är fantas-
tiska!

/ Ale Aerobic & Dansstudio

Veckans vackraste ros till
Föräldrar och funktionä-
rer som hjälpt till att göra 
Nolcupen 2014 till en fan-
tastisk cup. Tack till spe-
lare och ledare. Vi vill 
även tacka alla de företag 
som varit med och spons-
rat på olika sätt. Utan ALLA 
er skulle det inte fungera, 
TACK!

Nol cups kommittén
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

Kapellvägen, Älvängen
0708-22 35 46

www.kockmalin.se
0707-53 63 21

www.alegrillen.se

Grillen:
Måndag-lördag kl 10–19

Varm frukostbuffé:  
Måndag-fredag kl 08–10

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans
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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


