
Carlmarks öde i 
kommunens händer
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Toppen i sikte 
för Ale IBF!

Ale:s entreprenörsutbildning YEE genomfördes för andra gången i Botswana den gångna veckan. Fyra ungdomar från Ale 
deltog tillsammans med 16 botswaner. Resultatet var slående.
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JULKLAPPSTIPS!
HESTRA GORE-TEX
Vind och vattentät  
handske med  
Gore-tex-membran
Finns även som  
tumvante.

Junior ord. pris 399:- 

NU199:
Senior ord. pris 599:- 

NU299:

Gäller onsdag-söndag v49 2014 

HALVA
PRISET!

I år kommer vi att sälja våra 
julgranar på Bohus torg  

intill Nettos butik. 
Försäljningen börjar den 11 december.

Vi har alltid 50-60 granar att välja på. 

Klipp ur och ta med annonsen så får Du

GRANGUBBEN
De bästa priserna och finaste granarna

30:- rabatt på valfri gran

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

KYCKLINGNUGGETS  
& KYCKLINGBURGARE 

Från Max/kronfågel

Ord.pris 48.90
Medtag kupong

/paket

JULMUST 
ICA 1,5 liter. 

Jfr. pris 3:33/liter + pant.
Max 2 köp/hushåll.

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

Ale Torg

KLIPP!
MINST 25% RABATT

varje dag!
Matglädje

+pant



Över tusen mil bort 
söker Ale kommun 
inspiration och lös-

ningar för bland annat pro-
blemen inom skolan. Utbytet 
med det sydafrikanska landet 
Botswana låter inte självklart 
vid den första tanken, men 
faktum är att de flesta av 
världens länder brottas med 
samma problematik och har 
samma utmaningar på agen-
dan. Avståndet är mer ett 
bekymmer rent tidsmässigt. 
Det tar runt 27 timmar från 
kommunhus till kommun-
hus, men resan är spännande 
och det finns mycket att 
reflektera över på vägen. 
Utbytet mellan Botswana 
och Ale är helt finansierat av 
medel från SIDA, den svens-
ka biståndsmyndigheten. Ale 
kommun valde 2012 att inle-
da en dialog om utbyte med 
Botswana. I förra veckan 
avslutades det första projek-
tet, YEE, Ales internationella 
entreprenörsutbildning. Den 
har genomförts två gånger i 
Ghanzi-distriktet, 2013 och 
2014, med totalt åtta del-
tagare från Ale och 32 från 
Botswana/Namibia. 

Jag fick i år uppdraget 
att för projektets räkning 
dokumentera projektet på 
plats. Det blev tio händelse-
rika dagar som kommer att 
ta tid att smälta. Intrycken är 
självklart många. Botswana 
är ett land som på många sätt 
är underutvecklat, samtidigt 
är det ett land där statens 
finanser och möjligheter är 

många. Naturtillgångarna 
är stora. Upptäckten av 
diamantgruvor har haft stor 
betydelse och exporten av 
nötkött gigantisk. Dessvär-
re är arbetslösheten stor, 
särskilt bland den yngre 
delen av befolkningen, detta 
trots att landet som är lika 
stort som Frankrike bara har 
dryga två miljoner invånare. 
Fram till 1966 var England 
beskyddare av Botswana, 
men sedan dess står nationen 
på egna ben. Utvecklingen 
är positiv sett till BNP, men 
utmaningarna är som nämnts 
stora och tuffa. HIV-virusets 
utbredning är omfattande. 
Var fjärde är smittad, men 
då erkänner killarna att de 
i många fall undviker att 
testa sig. Andelen elever som 
hoppar av grundskolan är 
stor och beror antingen på 
tonårsgraviditet eller att poj-
karna inte är motiverade och 
att föräldrarna anser dem 
göra bättre nytta hemma på 
gården.

Det underliggande skälet 
till situationen i Botswana 
är bristen på framtidstro hos 
såväl den äldre som yngre 
generationen. Det behövs ett 
nytt sätt att tänka, en krea-
tivitet för att skapa tillväxt. 
I det arbetet har YEE varit 
en hjälp på vägen. Utbild-
ningen försöker främst ge 
ungdomarna självförtroende, 
en stärkt självkänsla och en 
förmåga att tro på sig själva. 
Individer med framtidstro 
och lust att anta utmaningar 

är grunden för ett växande 
entreprenörskap. 

Som ögonvittne till den 
process som 16 botswaner 
genomgått tillsammans med 
fyra aleungdomar under 
förra veckan vågar jag under-
stryka att det finns hopp om 
en positiv förändring. På sex 
dagar förbyttes egenskaper 
som passivitet och rädsla för 
det okända till nyfikenhet, 
kreativitet och framtidsanda. 
Utbildningen avslutades med 
en bländande presentation av 
fyra genomförbara affärsidé-
er som applåderades av kom-
munledningarna från såväl 
Ghanzi som Ale. Min rädsla 
är att den grå vardagen 
som ofta väntar arbetslösa 
ungdomar efter ett posi-
tivt projekt snabbt dämpar 
förhoppningarna och den 
gnista som tänts, men det är 
en av alla de utmaningar som 
Botswana måste brottas med 
själva. Ale har i alla fall varit 
med och försökt inspirera till 
en positiv framtidstro – nu 
gäller det att ta vara på det 
hopp som 16 botswaner fått 
efter YEE.

Ale bidrar till framtidstro

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 49         NUMMER 45|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

ia@alekuriren.se

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETAREwww.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 6 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

Lördag 6 december kl 11-15
Lödösehus

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

JulmarknadAle Klinik

POSTVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN
www.aleklinik.se / 0303-74 99 90

JULERBJUDANDE

Gäller t o m 30/12
50% PÅ HELA 

UTBUDET!
TA MED

KUPONG!

er YEE.

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FÖRETAGSMASSAGE | KLASSISK 
MASSAGE | BINDVÄVSMASSAGE

Svalörtsvägen 20, Älvängen. Tel: 0707-14 59 07 
helenasmassageterapi.bokadirekt.se
helenasmassageterapi@gmail.com

20% RABATT 
PÅ PRESENKORT 

INNAN JUL
Jag tar emot 

friskvårdskuponger

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Tack 
alla våra kunder!

Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2014, på privatmarknaden.

lansforsakringar.se

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN Tyger, gardiner & 
heminredning

LINNE  

85:-/m

FLEECE  

65:-/m

BORDSFILT  

70:-/m

ALVA ÖLJETTLÄNGD 

299:-/2-pack

ALVA KAPP
Metervara 

40:-/m

VAXAT LINNE

149:-/m
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För tredje året i rad säljer 
Equmeniakyrkans stickcafé 
hattar, mössor, vantar och 
annat stickat. I år kommer det 
också att finnas en tombola 
med diverse hantverk. Vår idé 
är att man antingen kan vinna 
eller köpa det man vill ha.

Pengarna som kommer 
in skickas till Göteborgs 

Räddningsmission, som är en 
sammanslutning mellan olika 
kyrkor i och runt Göteborg. 
Där hjälper man dem som har 
det svårt; som står utanför sam-
hället. Vi vill nu stötta deras 
arbete med romer. Tiggarna 
vi ser utanför affärerna har 

rätt att vara här i tre månader 
och en del har sina familjer 
med sig. Räddningsmissionen 
driver en öppen förskola, där 
de romska barnen serveras mat 
och får den stimulans alla barn 
behöver.

Köper du något stickat 

går pengarna oavkortat till 
Räddningsmissionens arbete. 
Du kan också stödja det arbetet 
genom att köpa en byggsats till 
pepparkakshus. Av de hundra 
kronor det kostar går sjuttio 
kronor till hjälpverksamheten. 
Var med och bygg ett hus för 
hemlösa!

Lis-Beth E

Hattar, mössor och pepparkakshus!Företagets strategi är att  
säkra stamnätet! Vilken taktik, 

 eller teknik, som sedan 
används är naturligtvis bara 

avhängigt av vad som påverkar oss 
människor och miljön på minst  
skadliga sätt.
MAJVOR JOHANSSON, 
ORDFÖRANDE REGIONAL MOTSTRÖM
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 26

Ekonomiska
problem

i företaget?
Företagsakuten erbjuder snabb 

och kostnadsfri rådgivning.
Kontakta oss på 020-100 132

www.foretagsakuten.se

Ett samverkansprojekt, mellan Business Region Göteborg och 
kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg, som drivs av 

Business Region Göteborg. Medfinansiering Västra Götalandsregionen.

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 10 december 2014 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 18.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande ärenden: 

• Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
• Revidering av reglementen för nämnderna och arbetsordning 

för kommunfullmäktige 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 3 december 2014.

» 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

» 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 är en driftig ledare med god samarbetsförmåga 
och skapar delaktighet och engagemang hos med-
arbetare. Du ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp 
där vi tillsammans arbetar med utveckling och 
strategiska frågor inom hela äldreomsorgen.
Välkommen med din ansökan!

Enhetschef
inom äldreomsorgen

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

ALAFORS. 31 för och 17 
emot. 

De rödgrönas budget 
vann till sist en stor 
majoritet i Ale kommun-
fullmäktige. 

Både Aledemokrater-
na och Sverigedemokra-
terna ställde sig mang-
rant bakom förslaget.

Det blev som väntat ett 
odramatiskt fullmäktige i 
måndags kväll. De rödgröna 

hade som tidigare berättats 
redan gjort upp med Alede-
mokraterna. Att dessutom 
Sverigedemokraterna valde 
att gå på de rödgrönas lin-
je gav förslaget ännu mer 
tyngd. När dessutom Klas 
Nordh (FP) inte verkar vara 
överens med sina allierade i 
alliansen fick borgarna och 
Framtid i Ale nöja sig med 
17 röster jämfört med de 31 
som de rödgröna lyckades 
samla ihop. Klas Nordh lade 
ner sin röst.

Efter valet rådde stor 
tveksamhet kring hur de 
rödgröna, Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet, skulle kunna få 
majoritet för en egen budget. 
De ville inledningsvis inte ha 
med varken AD eller SD att 
göra, men när alliansen väg-
rade förhandla öppnades en 
dörr till AD. Resultatet blev 
att även SD hängde på i full-
mäktige. Inte en lösning som 
någon vågat tro på för en tid 
sedan.

– Vi har sedan tidigare va-
rit tydliga med att vi kommer 
att agera och rösta för det 
budgetförslag som är minst 
skadligt för kommunen. Vår 
utgångspunkt har varit att ta 
ställning för det förslag som 
sätter kärnverksamheten 
främst. Ett förslag som varit 
avgörande handlar om viljan 
och ambitionen att fler an-
ställda inom kommunen ska 
få möjlighet att arbeta hel-
tid. Vi finner ett antal saker 
vara bra för kommunen i den 

Fullmäktige antog de
rödgrönas budget
– Fick stöd av både AD och SD

budget som S, V, Mp och AD 
lägger fram och framförallt 
handlar det om att kärnverk-
samheten prioriteras först, 
kommenterar Robert Jans-
son (SD) och tillägger:

– Vi såg också anledning 
att lägga ett par ändringsyrk-
ande på S, V, Mp och AD:s 
budget därför att de är av 
så stor vikt för kommunen. 
Det handlar om att påbörja 
projektering av ny samlad 
kommunadministration. I 
praktiken handlar det 
om att vi inom 
kort ska påbör-
ja byggnation 
av ett nytt 
kommunhus. 
Det är inte 
ansvarsfullt 
att starta 

igång ett sådant arbete när 
kommunen i övrigt står inför 
stora investeringar där vi be-
höver låna upp mer pengar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ckså anledning 
ar ändringsyrk-

Mp och AD:s 
att de är av 

r kommunen. 
m att påbörja 
av ny samlad
nistration. I 

ndlar det 
nom 
ör-
n 

Robert Jansson, SD i Ale.
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

DEC

4
TORSDAG

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

DEC

5
FREDAG

BÄBISDISKO
Sväng runt och släpp loss med din bäbis, 
bäbisvänlig musik och mycket snyggt ljus 
att titta på

Anmälningar görs till respektive bibliotek. Det finns ett 
begränsat antal platser och vi vill gärna att ni lämnar 
återbud om ni inte kan komma. bibliotek@ale.se
Nödinge Tfn 0303 33 02 16

Peta bort vekhållaren
Nu börjar vintern och värmeljussäsongen. Vi behöver din 
hjälp för att återvinna aluminiumen i värmeljuskoppen på rätt 
sätt. Glöm inte att ta bort vekhållaren från värmeljuskoppen 
innan du slänger den i materialåtervinningen. Vekhållaren 
består av stål och om den sitter kvar i aluminiumkoppen 
sorteras hela behållaren ut med magneter och går 
till stålverket. Då kan aluminiumet inte återvinnas. 
Såväl vekhållaren som själva koppen ska sorteras som 

stearinrester kvar kan de läggas i vanliga soppåsen. Tack för 
hjälpen! Läs mer om avfallshantering och förebyggande på  
www.sopor.nu

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

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

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

Lättare nå renhållning och VA
Nu kan du nå renhållningen och VA på tre olika vägar: via 
vår webbplats, på renhållningens och VA:s kundtjänst och 
kommunens kundcenter.
www.ale.se

återvinningskort (ÅVC-kort) genom att använda 

 
Kundtjänst för VA och renhållning
Från den 1 december har VA och renhållningens kundtjänst 
telefontid måndag-fredag kl 08.30-09.00 och kl 13.00-15.30 
på telefonnummer 0303-33 01 08. 
 
Kommunens kundcenter
Du kan även ringa kommunens kundcenter på 
telefonnummer 0303-33 00 00 när du vill beställa 

slamtömning. Kommunens kundcenter har öppet måndag-
torsdag kl 08.00-16.30 och fredag kl 08.00-16.00. 

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 
återvinningsstationerna?) för att sedan promenera sista biten. 
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.

LUNCHFILMEN INSTÄLLD
Årets sista lunchfilm som skulle visats den 10 december 
är inställd på grund av det fel som upptäckts i taket i 
teatern, Ale Kulturrum. När lokalen åter går att använda 
kommer de två inställda filmerna att visas. Information 
kommer i Alekuriren och på www.ale.se. Höstens 
medlemskort i filmklubben gäller då på de försenade 
visningarna. 

Välkommen till fullmäktiges  
sammanträde 
MÅNDAGEN 15 DECEMBER 2014 KL 17.30  
i Medborgarhuset, Alafors. 

Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:

Komplettering av Ale kommuns arvodesbestämmelser 
med regelverk för kurser och konferenser
Återrapportering från höstens  
ortsutvecklingsmöten 2014

Under mötet kommer också ett antal val att genomföras 
för att tillsätta politiker i Ale kommuns nämnder från och 
med den 1 januari 2015. En fullständig föredragningslista 

Nyhet! 
Ale kommun har övergått från att sända 
kommunfullmäktiges möten via närradion, till att sända 
dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in på kommunens 
hemsida, www.ale.se och klicka dig därifrån till sändningen. 
Den 15 december börjar sändningen kl. 18.00. Ale 
kommun kommer även fortsättningsvis att spela in 
kommunfullmäktiges möten så att du kan lyssna på dem  
i efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor kring de 
ärenden som fullmäktige ska besluta om under punkten 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på 
tel. 0303 33 00 00 och anmäl att du vill ställa en fråga. 

Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Vill du ta slutbetyg på komvux? 
Då har du bråttom
Från den 1 JULI 2015 går det inte längre att få slutbetyg på 

våren med kursstart 12 januari.
 

 Om du vill ta slutbetyg måste du göra klart dina kurser 
före den sista juni. För att du ska få grundläggande 
högskolebehörighet måste du ha minst 2 350 poäng, varav 2 
250 godkända poäng. Dessutom måste kurserna i svenska, 
engelska och matematik vara godkända.
Vår webbansökan är öppen. Heltidsstudier, måndag-fredag, 
erbjuds på plats här i Alafors med start den 12 januari.
 
De nya betygen

är översättningsbara till dagens kurser. Det betyder att till 
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NÖDINGE. Det lokala 
näringslivet utövade i 
förra veckan brädspel 
tillsammans med tjäns-
temän från Ale kom-
mun.

Nästa gång kommer 
politiker att bjudas in.

Syftet är att 
ytterligare förbättra 
företagsklimatet.

Förra måndagen möttes 
kommunens tjänstemän och 
representanter från det lo-
kala näringslivet i Samspe-
let. Samspelet är utvecklat 
av Hallgren & Löwenbergs, 
i samarbete med Sveriges 
kommuner och Landsting 
(SKL). Syftet med spelet är 
att skapa dialog mellan före-
tagen och kommunen. Det 
ska också skapa en bättre 
förståelse om företagarnas 
villkor och hur kommunens 
service fungerar.

– Trettio personer var in-
bjudna till Backa Säteri, lika 

många företagare som kom-
munala tjänstemän. Det var 
högt i tak, fast på rätt sätt. 
Det handlar om att skapa 
förståelse för varandras olika 
roller, vilket i slutändan ska 

generera en hållbar tillväxt, 
säger näringslivschef Pia 
Areblad.

– Näringslivsrådets analys 
av Svenskt näringslivs ran-
king visade på att vi behöver 
arbeta aktivt vidare på tjäns-
temännens attityder till före-
tagande. 2013 genomförde 
vi utbildningen inom ramen 
för Förenkla helt enkelt och 
en företagslotsgrupp bildad-
es. Nu är det dags att på ett 
interaktivt sätt öka förståel-
sen för varandras roller och 
hitta nya lösningar tillsam-
mans, fortsätter Areblad.

Brädspelet är ett komplet-

terande verktyg för kommu-
ner som arbetar med att ska-
pa ett bättre företagsklimat. 
Spelformen där deltagarna 
ställs inför händelser, servi-
cefrågor och faktafrågor ger 
en bra omväxling och gör 
att alla på ett lättsamt sätt 
kan arbeta med viktiga och 
ibland svåra frågor.

– Ale kommun är den 
första kommunen i Göte-
borgsregionen som genom-
för Samspelet. Från Företa-
garnas sida ser vi, som följt 
processen med samspelet 
i hela Sverige, att detta är 
ett effektivt sätt att påverka 

företagsklimatet. Vi följer 
utvecklingen i Ale med spän-
ning, säger Maria Derner, 
regionchef Företagarna i 
Västra Götaland.

Nästa gång det vankas 
workshop av det här slaget 

tänker Pia Areblad låta bjuda 
in politiker.

– Jag tänker mig tio före-
tagare, tio kommunala tjäns-
temän och tio politiker. Det 
är ju trots allt politikerna 
som fattar besluten, avslutar 
Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

 Jag kan bara beklaga å 
Alebornas vägnar den 
nedmontering som nu 
kommer ske av våra 

befintliga verksamheter.
ISABELL KORN (M), ORDFÖRANDE
I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 26

Spelar det någon roll om 
en väljare avlägger sin 
röst i demokratisk anda, 
när partierna sen gör 

som de vill ändå?
CARINA ZITO AVERSTEDT
GRUPPLEDARE MODERATERNA I ALE
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 26

Ale kommun ska vara en 
öppen kommun som  
välkomnar nya invånare,  
en kommun där vi oavsett  

ursprung skapar en gemensam framtid.
ROSE-MARIE FIHN,
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 27

tid.

– Ett steg i 
att förbättra 
dialogen

Brädspel för tjänstemän
och företagare i Nödinge

Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

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

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

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

www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

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

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Vi arbetar med implantat 
och protetik från

ÄNTLIGEN!
SmartphoneExperten  
har öppnat i Älvängen!
Göteborgsvägen 95, vån 2

Öppet: måndag 06-18, tisd-fred 09-18

info@smartphoneexperten.se Tel: 0730-810 779 www.smartphoneexperten.se

Susanna Essunger, Peter Tifelt, Göran Tilly, Carita Sandros och 
Marie Lindström deltog i Samspelet, som syftar till att skapa 
en dialog mellan företagare och kommunens tjänstemän.

Ett trettiotal näringsidkare och kommunala tjänstemän deltog på måndagens workshop på Backa 
Säteri.

Alf Granqvist från Eurocable.
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NÖDINGE. Det lokala 
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temän från Ale kom-
mun.
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ÄLVÄNGEN. Tuffa för-
handlingar som nu är 
avslutade.

Ale kommun över-
tar Carlmarksområdet 
genom en fastighetsreg-
lering.

– Äntligen kan skam-
fläcken jämnas med 
marken, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Efter över 20 års förfall 
av Carlmarksområdet kan 
byggnaderna jämnas marken 
och saneras.

– De flesta byggnaderna 
är så förfallna att området de 
senaste åren varit farligt att 
vistas på, säger Jan A Press-
feldt och fortsätter:

– Sedan 2009 har jag käm-
pat inom det kommunala 
systemet för ett kommunalt 
övertagande men först efter 
tre mordbränder i oktober 
2011, då jag utnyttjade min 
rätt som ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden att 
fatta beslut om förbud för 
användning av byggnaderna 
och att området omedelbart 
skulle stängslas in, så förstod 
alla allvaret.

– Det är glädjande att vi 
genom en rad kloka beslut 
och diskussioner nu kom-

mit fram till nästa kapitel 
för detta område. Samhälls-
byggnadsnämnden har le-
vererat en total samsyn som 
möjliggjort denna framgång, 
en politik som Ale behö-
ver, säger Tyrone Hansson 

(FIA), vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förhandlingar har pågått 
under lång tid mellan fastig-
hetsägaren Hawk Proporites 
LTD, genom ombudet och 
tillika advokaten Lars-Erik 

Olsson.
– Det är en glädjens 

dag att kunna meddela Äl-
vängenborna att så snart ju-
ridiken är klar under våren 
2015, så kan och kommer 
Samhällsbyggnadsnämnden 

att fatta beslut om en rivning 
av hela området för sane-
ring och utveckling. Kanske 
min vision om en rekrea-
tionsplats med en marina 
och gästhamn, ställplats för 
husbilar, café, handel och 

service, kanske en hantverks-
by och en strandpromenad 
med fiskemöjligheter utmed 
Göta Älv så småningom kan 
bli verklighet, säger Jan A 
Pressfeldt.

Parterna träffades på ons-
dagsmorgonen för att skaka 
hand och förkunna att upp-
görelsen är i hamn.

– Min uppgift har va-
rit att sälja av fastigheterna 
och bli av med ett problem. 
Vad man glömmer lätt är att 
Carlmarksområdet utgjorts 
av gemensamhetsanlägg-
ning, men att Hawk Propo-
rites LTD fått klä skott för 
all negativ publicitet. Det 
har varit lite trist i det av-
seendet. Nu hoppas jag att 
Ale kommun kan göra något 
vettigt av detta område. Det 
är skönt att vi är i mål. Jag 
tycker att dialogen med Jan 
A Pressfeldt fungerat bra, sä-
ger Lars-Erik Olsson.

Pressfeldt kunde inte hålla 
tillbaka sin glädje efter avslu-
tade förhandlingar. 

– Detta är min största po-
litiska triumf, konstaterade 
Pressfeldt för att sedan vän-
da sig mot Lars-Erik Olsson.

– Jag lovar att bjuda in dig 
när vi ska inviga gästhamnen 
som ska ligga här!

JONAS ANDERSSON

”Min största politiska triumf”
Jan A Pressfeldt (AD) efter fastighetsregleringen:

Historiskt ögonblick. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) och advokat Lars-Erik Olsson skakar hand. Ale 
kommun övertar Carlmarksområdet genom en fastighetsreglering vilket innebär att nuvarande byggnader kan jämnas med marken.
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 25 november
Försök till inbrott
Försök till inbrott på Frendo 
i Grönnäs. Larmet går och 
butiksinnehavaren är på 
plats bara några minuter 
senare. Ett fönster är kros-
sat, men inget verkar ha 
tillgripits.

Försök till mordbrand på 
Mor Annas förskola i Alafors. 
Personalen upptäcker att 
någon har försökt sätta eld 
på en av förskolans mar-
kiser.

Onsdag 26 november
Inbrott
Grov stöld genom inbrott i 
en bostad i Alafors. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
en laptop, iPad och system-
kamera.

Fredag 28 november
Grov olovlig körning
En kvinna född 1963 och 
hemmahörande i Landvetter 
stoppas av polis i Nödinge 
och är misstänkt för grov 
olovlig körning.

Villainbrott i Bohus. Köks-
fönstret krossas med hjälp 
av en sten. Diverse gods 
tillgrips.

Söndag 30 november
Två gripna
Polisen griper två personer 
i Bohus i samband med ett 
pågående källarinbrott. En 
av männen gör sig också 
skyldig till brott mot kniv-
lagen.

ALE. Ett avtal har 
träffats mellan Bohus 
Räddningstjänstförbund 
och Kungälvs sjukhus.

Räddningstjänsten 
bistår Ambulanssjuk-
vården med medicinsk 
hjälp vid misstänkt 
hjärtstopp utanför 
sjukhus.

– Det handlar om att 
maximera nyttan för 
våra medborgare, säger 
Anders Finn på BORF.

Dan Lennvik är brandman 
och tillika projektledare för 
SAMS – Saving More lifes 
in Sweden. Det övergripan-
de syftet med hela projektet 
är att öka överlevnaden vid 
hjärtstopp utanför sjuk-
hus. Detta beräknas kunna 
uppnås med hjälp av im-
plementering av så kallade 
dubbellarm vid misstänkta 
hjärtstopp. Med dubbel-
larm avses att ambulans och 
annan blåljusorganisation 
larmas ut samtidigt vid miss-

tänkta hjärtstopp.
– I vissa län finns samar-

bete med polisen. Allting 
handlar om att få ut rädd-
ningspersonal så fort som 
möjligt till den nödställde, 
säger ambulanschef Tommy 
Claesson.

I Kungälv och Ale är det 
räddningstjänsten som ryck-
er ut vid larm om hjärtstopp. 
Det har skett vid ett tiotal 
tillfällen sedan samarbetet 
drog igång i somras.

– Man ska således inte bli 
förvånad om det är brand-

– Bistår
Ambulans-
sjukvården

Räddningstjänsten rycker ut på hjärtstopp

Åsa Högstedt, Eva Grimbrandt och Lars Carlsson från Ambulanssjukvården tillsammans med Dan Lennvik, Bohus Räddningstjänst-
förbund. Ett nytt samarbete innebär att ambulans och räddningstjänst larmas ut samtidigt vid misstänkta hjärtstopp som sker utan-
för sjukhus i Ale och Kungälvs kommuner.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

män först på plats. All per-
sonal på de fem stationerna, 
Kungälv, Kode, Marstrand, 
Surte och Nol, har genom-
gått utbildning, förklarar 
Dan Lennvik.

Avtalet innebär att rädd-
ningstjänsten bistår ambu-
lanssjukvården med medi-
cinsk hjälp i form av D-HLR 
(defibrillering och hjärt- och 
lungräddning) vid misstänkt 
hjärtstopp.

– Vårt huvuduppdrag är 
fortfarande räddningstjänst, 
vi gör detta i mån av tid. Det 
är alltid två personer ur styr-
kan som åker. Vi är behjälp-
liga på plats så länge ambu-
lansen anser att det behövs, 
säger Lennvik.

Den sannolikt vanligas-
te orsaken till ett plötsligt 
och oväntat hjärtstopp är 
kammarflimmer. Vid kam-
marflimmer är tiden från in-
träffat hjärtstopp till defibril-
lering helt avgörande för 
sannolikheten att patienten 
skall överleva.

– Vi har 14 000 uppdrag 

på sex ambulanser mot rädd-
ningstjänstens 800-900 upp-
drag på fem stationer. Det är 
klart att det finns stora vin-
ster att hämta i samarbetet, 
säger Tommy Claesson.

Hur har responsen varit 
hos berörd personal inom 
Bohus Räddningstjänst-
förbund?

– Det har mottagits väl-
digt positivt av hela kollegiet. 
Projektet innebär en kompe-
tenshöjning för oss brand-
män. Jag ser det som en stor 
fördel med ett ökat samar-
bete blåljusyrkena emellan, 
avslutar Dan Lennvik.

Det har mot-
tagits väldigt 
positivt av 
hela kollegiet. 

Projektet innebär en 
kompetenshöjning för 
oss brandmän. Jag ser 
det som en stor fördel 
med ett ökat samarbete 
blåljusyrkena emellan.
DAN LENNVIK

Flera fastighetsägare i Ale har problem med bökande vild-
svin. Så här ser det ut hemma hos Per-Arne Lidarp i Lid, 
Skepplanda, efter vildsvinens framfart.

Bökande
vildsvin i Lid

Högtid att sälja.
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Avtalet innebär att rädd-
ningstjänsten bistår ambu-
lanssjukvården med medi-
cinsk hjälp i form av D-HLR 
(defibrillering och hjärt- och 
lungräddning) vid misstänkt 
hjärtstopp.

– Vårt huvuduppdrag är 
fortfarande räddningstjänst, 
vi gör detta i mån av tid. Det 
är alltid två personer ur styr-
kan som åker. Vi är behjälp-
liga på plats så länge ambu-
lansen anser att det behövs, 
säger Lennvik.

Den sannolikt vanligas-
te orsaken till ett plötsligt 
och oväntat hjärtstopp är 
kammarflimmer. Vid kam-
marflimmer är tiden från in-
träffat hjärtstopp till defibril-
lering helt avgörande för 
sannolikheten att patienten 
skall överleva.

– Vi har 14 000 uppdrag 

på sex ambulanser mot rädd-
ningstjänstens 800-900 upp-
drag på fem stationer. Det är 
klart att det finns stora vin-
ster att hämta i samarbetet, 
säger Tommy Claesson.

Hur har responsen varit 
hos berörd personal inom 
Bohus Räddningstjänst-
förbund?

– Det har mottagits väl-
digt positivt av hela kollegiet. 
Projektet innebär en kompe-
tenshöjning för oss brand-
män. Jag ser det som en stor 
fördel med ett ökat samar-
bete blåljusyrkena emellan, 
avslutar Dan Lennvik.

Det har mot-
tagits väldigt 
positivt av 
hela kollegiet. 

Projektet innebär en 
kompetenshöjning för 
oss brandmän. Jag ser 
det som en stor fördel 
med ett ökat samarbete 
blåljusyrkena emellan.
DAN LENNVIK

Flera fastighetsägare i Ale har problem med bökande vild-
svin. Så här ser det ut hemma hos Per-Arne Lidarp i Lid, 
Skepplanda, efter vildsvinens framfart.

Bökande
vildsvin i Lid

Högtid att sälja.
 

 
 

10-11/1

Koll på läget

Boka din värdering hos oss i Ale innan  
31/12 2014 så bjuder vi på en brandsläckare.

ALE SVENSKFAST.SE/ALE

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Jenny Larsson på m2, 076-310 44 18
www.green-village.com

NÖDINGE. Polisen och 
dess volontärer besökte 
Ale Torg i lördags.

Syftet var att i första 
hand informera om hur 
man tryggar sitt hem.

– Det är under den 
mörka årstiden som 
många inbrott sker, 
säger polisman Erik 
Wennering.

Det mobila poliskontoret 
anlände Ale Torg på lördags-
förmiddagen. Ordningsmak-
tens visit tilldrog sig en hel 

del uppmärksamhet.
– Det är både vuxna och 

barn som vill komma fram 
och prata med oss. Det tyck-
er vi är trevligt, säger Erik 
Wennering.

Tre polisvolontärer del-
tog under informations-
kampanjen; Madeleine 
Kanderholm, Anna-Le-
na Oskarsson och Hele-
na-Maria Olsson.

– Volontäruppdraget ut-
förs av frivilliga krafter. Det 
är ett trygghetsskapande ar-
bete. Vi gör den insats som 
polisen beställer av oss. Det 

kan handla om alltifrån natt-
vandring till att finnas på 
spårvagnar eller delta vid in-
formationsträffar, som i det 
här fallet, säger Anna-Lena 
Oskarsson.

Trygga ditt hem är en in-
formationskampanj där po-
lisen berättar om hur man 
bäst skyddar sig mot inbrott. 
Allmänheten ges också upp-
lysning om hur man går till-
väga om man blivit utsatt för 
ett brott.

JONAS ANDERSSON

ALE. Den 19 januari 
kommer Ale kommun 
att möta Trafikverkets 
högsta ledning angåen-
de bullerfrågan i Göta 
älvdalen.

Till dess ska kommun-
ledningen fundera kring 
sin strategi.

– Vi måste vara lös-
ningsorienterade. Det är 
en extremt viktig fråga 
för Ales utveckling, sä-
ger kommunchef Björn 
Järbur.

Länsstyrelsen släpper inte 
igenom flera viktiga de-
taljplaner med planerade 
bostäder i centrala Älvängen. 
Skälet är att nya bullerut-
redningar visar att järnvägen 
stör för mycket. Det betyder 
att kollektivtrafiknära boen-
den mer eller mindre inte 
går att byggas i närheten av 
pendeltåget. Med anledning 
av detta har Ales kommun-
ledning kallat Trafikverkets 
regionchef Håkan Wenner-
ström till möte. Han ska en-
ligt uppgift komma med en 
stab av ansvariga tjänstemän.

– Nu får vi diskutera vil-
ka som ska företräda Ale och 
vi måste också komma fram 
till vår inställning i ärendet. 
Det viktigaste är att hitta lös-
ningar, inte om fem år, utan 
nu, markerar Björn Järbur 
tydligt.

Han har fullt stöd av kom-
munalråden Paula Örn (S) 
och Mikael Berglund (M).

– Vi måste agera på alla 
plan och alla vägar måste 
prövas. Det gäller att vi läser 
på och ser över hur vår pro-
cesser har sett ut, vad vi har 
gjort och vad som har legat 
till grund för vårt agerande.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NOL. När räddnings-
tjänsten bjuder in till 
öppet hus kommer be-
sökarna mer än gärna.

Så var det i fjol och 
responsen blev lika bra 
den här gången.

– Barnen tycker det 
är väldigt spännande, 
säger Peter Andersson 
en av de brandmän som 
hälsade välkommen till 
stationen i Nol.

Det var inget larm som ut-
löste den febrila aktivitet 
som rådde på brandstationen 
i Nol i söndags. Pådraget 
föranleddes istället av det 
öppet hus-firande som Bo-
hus Räddningstjänstförbund 
bjudit in till. Det arrangera-
des på samtliga stationer, ut-
över Nol även i Surte, Kung-
älv, Kode och Marstrand.

– Kolla brandvarnaren är 
budskapet i vår information 
till allmänheten, säger An-
ders Finn på BORF.

Det gjordes en repris på 
den teckningstävling som 
hade premiär i fjol. Barnen 

fick lämna in sina bidrag på 
respektive station. 

– Förra året var det Alma 
Johnsson från Hålta som ju-
ryn utsåg som vinnare. Hen-
nes vinnande bidrag pryder 
nu det klistermärke som vi 
låtit trycka upp i 2 500 exem-
plar och som vi delar ut till 
invånarna i Ale och Kungälv. 
Budskapet lyder: Kom ihåg – 
släck ljusen!

JONAS ANDERSSON

Alma Johnsson från Hålta, här tillsammans med Anders Finn 
från Bohus Räddningstjänstförbund, vann fjolårets tecknings-
tävling. Almas vinnande bidrag pryder nu det klistermärke som 
räddningstjänsten delar ut till allmänheten under december.

Öppet hus på brandstatio-
nen i Nol. Johan testade hur 
brandslangen fungerade under 
överinseende av Niklas och 
Christoffer. 

Rusning till brandstationerna
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Möte med
Trafikverket
i bullerfrågan

Polisen besökte Ale Torg
Polisenhet Nordost kom tillsammans med sina volontärer till Ale Torg i lördags. Trygga ditt hem 
är en informationskampanj som berättar om hur man bäst skyddar sig mot inbrott.
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Novembermörkret fick 
snabbt ge vika då musik-
gruppen ROVI och sångaren 
Yngve Andersson lät musi-
ken flöda över Aktiva Senio-
rer. Många kände säkert igen 
sig i flera av de låtar som vi 
fick lyssna till. Ett axplock 
ur repertoaren. North to 
Alaska, ledmotivet ur filmen 
Alaska från 1960. Gruppens 
egen Elvis, Svante, fram-
förde med känsla That´s all 
right mama.

Hur livet gestaltade sig för 
fångarna på Carlstens fäst-
ning fick vi veta i visan om 
Nr 90 Kleist. Svante sjöng 
och medförde även fången 
Hasse. Tjuren från Wales 
har blivit mycket känd. Detta 
borde även gälla tjuren från 
Kärna, Yngve Andersson. 

Insamlingen till Missing 
People inbringade totalt 6 
200 kronor. Per Almqvist 
hälsade välkommen till 
bridgekurs på onsdagar. 

Friskvårdsterapeut Elina 
informerade om Life Kine-
tik. Barbro L påminde om 
besöket i Romelanda kyrka. 
Vivi-Anne berättade att 
kurs i släktforskning startar 
till våren. Ulf redogjorde 
för projektet med Närbuss 
och Bengt B för kommande 
resor.

Nästa möte med sedvan-
ligt luciafirande äger rum 
den 10 december.

Inga Isaksson

Nostalgiskt månadsmöte hos Aktiva Seniorer
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TROLLHÄTTAN. En 
stororder som innebär 
fler arbetstillfällen, ex-
akt hur många är svårt 
svara på.

Det råder emellertid 
inga som helst tvivel på 
att Brogren Industries 
går en spännande fram-
tid till mötes då man nu 
skrivit kontrakt för till-
verkning och leverans 
av avancerade flygande 
komponenter till GKN 
Aerospace.

– Avtalsperioden 
sträcker sig över fem år. 
Det kommer att öka vår 
omsättning och ge möj-
lighet till fler jobb, säger 
Börje Andermård, vd på 
Brogen Industries. 

I onsdags förmiddag arrang-
erades en pressträff på Inn-
ovatum där representanter 
för Tooltec, Trollhättan, och 
Brogren Industries medver-
kade för att berätta om vilka 
möjligheter som avtalet med 
GKN Aerospace innebär.

– Vi har haft en hög in-
vesteringstakt de senaste 
åren, men då har det varit 
för framställande av prototy-
per mer än order in. Nu har 
vi lyckats gå i mål med kon-
traktet vilket innebär att de 

investeringar som företaget 
gjort ska generera produk-
tion och leverans till GKN 
och förhoppningsvis även 
andra aerospacekunder, sä-
ger Börje Andermård.

Processen med att bli cer-
tifierade leverantörer till fly-
gindustrin påbörjade Tool-
tec och Brogren Industries 
redan 2011. 

– Då togs beslutet att för-
söka kvalificera sig för en 
certifiering enligt EN 9100, 
den globala standarden för 
flyg- och rymdindustrin som 
säkerställer kvalitet i alla de-
lar av leveranskedjan, förkla-
rar Börje Andermård.

2012/13 var certifierings-
revisionen godkänd och nu 

har kontrakt signerats med 
GKN Aerospace för produk-
tion och leverans av delar till 
flygmotorer.

– Naturligtvis är det oer-
hört utvecklande för per-
sonalen. Det innebär en 
utmaning i jobbet, säger 
Börje Andergård som tror 
på nyanställningar i alla led; 
teknik, kvalitetssäkring och 
utveckling.

Staffan Svensson från 
GKN Aerospace informe-
rade om att bolaget har en 
omsättning på 10,5 miljar-
der kronor och att det finns 
en tillväxtplan på 4,5 % om 
året. 

– Tooltec och Brogren In-
dustries har vunnit en signi-

fikant order i en global miljö. 
Att dessa företag är konkur-
renskraftiga är förmågan 

som fäller avgörandet, säger 
Staffan Svensson.

JONAS ANDERSSON

Ägare Magnus Brogren och vd Börje Andermård gläds över det 
kontrakt som tecknats med GKN Aerospace.

Företagsledare i samspråk. Claes Haraldsson, Tooltec, och Börje 
Andermård, Brogren Industries, diskuterar de utmaningar och 
möjligheter som nu ligger framför dem.

BROGREN INDUSTRIES 

Ett familjeägt företag med 
78 anställda, som har sitt 
säte i Älvängen. Verksam-
heten består i projektled-
ning för nya produkter. 
Skärande bearbetning samt 
svetsning. Har tre affärsom-
råden: Parts, Gas turbine, 
Aerospace.

– Avtal tecknat med GKN Aerospace
Spännande framtid för Brogren Industries

Mer än bara mäklartjänsten. Bodelningar • Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling
• Gåvobrev • Lösöreauktioner • Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten • Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80 • Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90  
www.axelssonsfast.se

Vi välkomnar 
vår nye mäklare 
Gunnar Carlström 
till Alekontoret.

Gunnar har en gedigen 
bakgrund inom 
teknikbranschen där 
han bland annat varit 
produktionsledare och 
delägare. Gunnar möter 
de högt ställda krav på 
kompetens, lyhördhet 
och engagemang som 
kännetecknar en mäklare på 
Axelssons Fastighetsbyrå. 
Han har de senaste åren 
drivit mäkleri i egen regi 
men tar nu steget till oss på 
Axelssons.

Kontorschef/
Franchisetagare
Henrik Kjellberg

Henrik har under sin 
snart 13 år långa 
mäklarkarriär förmedlat 
över 1100 fastigheter 
och bostadsrätter och 
är en av Ale/Lilla Edets 
mest erfarna och anlitade 
mäklare. Han har som 
kontorschef för Ale/Lilla 
Edet förstärkt Axelssons 
Fastighetsbyrå som det 
självklara alternativet till 
kedjemäklarna.

Gunnar Carlström 0723 618 618, gunnar@axelssonsfast.se Henrik Kjellberg 0727 316 360, henrik@axelssonsfast.se
 

Gunnar

Henrik

Fråga alltid oss när du ska sälja 
din villa eller bostadsrätt!
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ÄLVÄNGEN. Änglar hör 
julen till.

Två blåvita sådana 
landar i Älvängen på 
söndag.

IFK-spelarna Gustav 
Engvall och Emil Sa-
lomonsson förgyller 
Älvängens julmarknad 
med sin närvaro.

IFK Göteborg avslutade 
årets allsvenska på ett for-
midabelt sätt och knep sto-

ra silvret bakom suveräna 
Malmö FF. Två spelare som 
bidrog till Blåvitts framfart 
under hösten var kantlöpa-
ren Emil Salomonsson och 
18-årige supertalangen, for-
wardsesset Gustav Engvall. 
Den sistnämnde slog till med 
ett hattrick i epilogen mot 
Halmstad BK.

På söndag gästar den 
blåvita duon Älvängens jul-
marknad. De kommer att 
återfinnas i Skepplanda BT-
K:s monter på handelsplat-

sen för att skriva autografer. 
Här finns också möjlighet 
att testa så kallad speedshoo-
ting med chans att vinna en 
fotboll som hela Blåvitts lag 
signerat.

Innan Gustav Engvall och 
Emil Salomonsson prome-
nerar bort till handelsplatsen 
kommer de att bli intervju-
ade på scenen utanför SE-
Järn. 

JONAS ANDERSSON

Änglar landar i Älvängen

Blåvitts stjärnskott Gustav Engvall kommer till julmarknaden på söndag. Han gör det i sällskap med 
lagkamraten Emil Salomonsson.
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SKEPPLANDA. Fjolårets 
succé upprepas.

Nästa söndag blir det 
Jul på Forsvallen.

En nyhet för i år är att 
lokala slöjdare och små-
företagare medverkar.

Skepplanda BTK:s föräld-
raförenings initiativ till jul-
marknad på Forsvallen förra 
året slog väl ut. Besökarna 
strömmade till i massor. I år 
finns också den lokala boule-
föreningen med som arrang-
ör.

– Vi har utvecklat firan-
det med ponnyridning och 
levande musik i form av 
Torsten & Kent. Dessutom 
kommer vi att ha ett antal 
slöjdare som ställer ut sina 
alster. Det finns plats för fler 
om någon skulle vara intres-
serad, säger Åsa Arrhenius i 
föräldraföreningen.

Glöggpromenad, jul-
klappslotterier för vuxna och 
barn, chokladhjul och för-

säljning av hembakat är an-
dra aktiviteter på program-
met. I tornet sitter tomten 
och tar emot barnens önske-
listor.

– Vi har också det stora 

nöjet att välkomna Ale Lu-
cia med tärnor. Det är ett 
stämningsfullt inslag som vi 
ser fram emot, avslutar Åsa 
Arrhenius.

JONAS ANDERSSON

Utvecklat julfirande på Forsvallen

Söndagen den 14 december frias Jul på Forsvallen.
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Antalet invånare i Ale ökar för varje år 
– det byggs och planeras för nya bostäder 

motorvägen tar oss allt närmare centrala 
Göteborg. För att fortsätta växa även i 
framtiden satsar vi stort på det viktigaste 
vi har – våra unga invånare.

Vi söker nu förskollärare som vill vara 
med och fylla framtidens kostym. Är du 
en av dem?

Läs mer och se fl er lediga tjänster 
på www.ale.se/ledigajobb

Vill du växa med oss?
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JOHANNESBURG. Ales 
kommunledning gästa-
de under förra veckan 
Ghanzi i Botswana.

Samtalen handlade 
om ett fortsatt framtida 
utbyte.

– För oss är det viktigt 
att det här handlar om 
ett ömsesidigt samar-
bete, där båda parter 
måste se nyttan, säger 
Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S).

ICLD, Internationellt cen-
trum för lokal demokrati, en 
underorganisation för SIDA, 
har lagt grunden för Ales 
utbyte med Botswana. En-
treprenörsutbildningen YEE 
genomfördes under två år i 
Moldavien och ICLD ville 
gärna att den också testades 

i något afrikanskt land. För 
två år sedan visade Ghan-
zi intresse för Ales tankar 
kring entreprenörskap och i 
november 2013 genomför-
des utbildningen för första 
gången i Botswana. En an-
dra upplaga ägde rum i förra 
veckan. Dessutom har kom-
munledningarna skapat ett 
gemensamt projekt om hur 
medborgardialogen kan ut-
vecklas i Ale och Ghanzi. En 
ansökan om medel har nu 
skickats till ICLD.

– Vi väntar svar i januari 
och hoppas självfallet på ett 
positivt besked. Det finns 
gemensamma utmaningar 
och mycket av den befintli-
ga medborgardialogen på-
minner om varandra. De har 
möten i sina byar som liknar 
våra ortsmöten, men de har 
också möjlighet att fatta egna 
lokala beslut. Vad kan vi lära 

Ales kommunledning gästade Ghanzi i Botswana under förra veckan. Representanter var Joachim Wever, utvecklingsstrateg, Björn 
Järbur, kommunchef, Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd Mikael Berglund (M).

Positiv dialog

BOTSWANA. Entrepre-
nörsutbildningen YEE 
handlar inte om att 
starta eget.

Det viktigaste är att 
ge ungdomar stärkt 
självförtroende och en 
förmåga att tänka krea-
tivt för att se båda sidor 
av myntet.

– Det har varit så 
lärorikt och jag önskar 
att alla mina vänner 
fick samma chans, säger 
Baliki Hange, en av de 
botswanska deltagarna.

Med finansiering av ICLD 
(Sida), internationellt cen-
trum för lokal demokrati, 
genomförde Ale sin entre-
prenörsutbildning YEE för 
andra gången i Botswana. 
Under en vecka fick 16 del-
tagare från Botswana och 
fyra från Sverige lära sig 
brainstorming och kreativt 
tänkande. Inledningsvis sker 
det individuellt för att sedan 
övergå i ett större omfattan-
de projektarbete där uppgif-
ten är att skapa en affärsidé 
med målet att utveckla Bot-
swana. Utbildningen leds av 
Dennis Larsen, som själv 
var deltagare i den första 
upplagan av YEE, 2001. 
Numera är han lärare på 
NTI-gymnasiet i Göteborg 
med entreprenörskap som 
inriktning.

– Vi lyckades även i år. Det 
är lika spännande varje gång. 
Det börjar lite trevande, där 
deltagarna knappt vågade 
presentera sig för varandra 
och slutar med en presenta-
tion där det nästan inte går 
att få stopp på dem, säger 
han med ett brett leende.

Utbildningen ägde rum 
i Dqae Qare, en bit utanför 
Ghanzi, ett boende mitt ute 

i bushen med djur och natur 
utanför dörren. Temperatu-
ren låg när det var som var-
mast strax under 40 grader. 
En utmaning för hela pro-
jektet.

– Vi fick tänka om i slutet 
och börja tidigare på morgo-
nen för att göra det möjligt 
med lite längre rast mitt på 
dagen. Botswanerna är vana 
med vila under den värsta 
hettan och hade det minst 
lika jobbigt som vi andra, 
säger projektledare Kjell 
Lundgren.

Dagarna kombinerades 
med teambildande aktivite-
ter och självklart spännande 
safari, där åtminstone hälf-
ten av deltagarna fick se både 
giraffer och zebror på nära 
håll.

– Det var helt otroligt! 
Jag tror nästan inte att det är 
sant, jublar Batoul Raad, en 
av deltagarna från Sverige, 
efter en lyckosam tur i bus-
hen.

Alla växte
Övriga från Ale var Lina 
Askne, Qadir Akbari och 
Tobias Dahlgren. Samtliga 
blev ankare i sina projekt-
grupper. Att leda och driva 
på arbetet låg inte botswa-
nerna i händerna.

– De hade svårt med kon-
centrationen i början, men ju 
längre tiden gick desto mer 
fokuserade blev de. Jag tror 
deras självförtroende var då-
ligt, men när de väl insåg att 
vi hade en idé som gick att 
argumentera för växte alla. 
Presentationen var fantas-
tisk, säger Qadir som drev 
igenom idén om att skapa 
en show baserad på den bot-
swanska kultur- och matkon-
sten.

Tobias Dahlgrens grupp 
var också inne på kulturom-
rådet. För att ge ungdomar 
möjlighet att utöva sina in-
tressen för bland annat sång, 
musik och dans presenterade 

de idén om en kulturskola.
– Det var ett spännande 

grupparbete, där det var tufft 
att få alla delaktiga i början. 
När arbetet var färdigt ville 
de till och med testa idén 
på allvar. Vi får väl se om 

de sjösätter planen, berättar 
Tobias.

Ett av Botswanas stora 
problem är att de importerar 
mycket, särskilt från Sydaf-
rika. Det poängterade Lina 
Asknes gruppmedlemmar 

och därför föddes förslaget 
om att skapa en apelsinod-
ling. Mindre transporter 
leder också till en grönare 
miljö. Lina fick slita hårt i sin 
grupp, men precis som för 
övriga ökade engagemanget 

när finalen närmade sig.
– Det var lite jobbigt, ef-

tersom vi tänker så olika. 
Dessutom var det svårt när 
de stundtals envisades med 
att prata något av de bot-
swanska språken. Efter att 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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YEE väcker hopp i B

Projektarbete i internationellt mixade grupper är en viktig ingrediens i YEE-utbildningen. Här ses Lina Askne med kamrater.

Brainstorming är ett verktyg som deltagarna får lära sig behärska. Qadir Akbari under en spännande safari i Botswana.
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g om fortsatt utbyte
av det? säger kommunchef 
Björn Järbur.

Under det tre dagar långa 
besöket i Ghanzi stod skolan 
i centrum och Ales represen-
tanter besökte en förskola, 
grundskola och gymnasie-
skola.

– Skolan är en gemensam 
utmaning. Vi har många 
elever som inte når resultat-
målen och Ghanzi har pro-
blem med många avhopp i 
tonåren. På den här punkten 
har vi mycket att diskutera 
och lära av varandra. De har 
ett stort problem med HIV, 
medans vi kämpar med ett 
ökat drogmissbruk bland 
unga. Genomförandet av 
YEE har varit positivt och 
nu ska vi utvärdera det, säger 
Paula Örn.

Besöket på en gymnasie-
skola i Ghanzi gjorde starkt 
intryck. Skolan har nämligen 

en dokumenterat bra förmå-
ga att vända trenden.

– De är bäst i Botswana på 
att höja resultatnivån. Fokus 
har legat på att belöna såväl 
elever som lärare och de har 
visat att resultaten kommer, 
säger Björn Järbur.

Kommunalråd, Mika-
el Berglund (M), fascine-
ras över hur långt framme 
Ghanzi är i många frågor, 
alla utmaningar till trots.

– Det är lätt att vid en 
första tanke tro att vi ligger 
före i allt, men det är inte 
sant. Vid deras första besök i 
Ale berättade vi om vårt nya 
styr- och ledningssystem i 
Ale kommun. Då plockade 
de upp en organisationsplan 
ur väskan och frågade om det 
var något liknande vi var på 
väg att införa. De var redan 
klara, säger han och tilläg-
ger:

– Vi är fortsatt positiva till 
dialogen med Ghanzi, men 
vi måste ständigt utvärde-
ra Alenyttan i utbytet. Det 
måste ge något tillbaka till 
aleborna.

I fredags valde Ghanzis 
fullmäktige en ny borgmäs-
tare och redan om två veckor 
ska den nya ledningen åter-
komma till Ale med besked 
om vilka frågor de skulle vilja 
ha ett utbyte om i framtiden.

– Botswana är ett spän-
nande land med en stor 
potential. Deras utveckling 
från självständigheten 1966, 
då britterna lämnade fem 
miljoner pund, 8 km asfal-
terad väg och bara tre gym-
nasieskolor efter sig och för-
svann har varit enorm, säger 
utvecklingsstrateg, Joachim 
Wever.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Botswana

Batoul Raad var en av de svenska deltagarna i Botswana.

deras teamleader höjt rösten 
och förklarat allvaret blev 
det bättre. Till sist var alla 
stolta över arbetet och öva-
de in i det sista på att göra 
en så bra presentation som 
möjligt, säger Lina som fick 
långa applåder för gruppens 
idé.

Kulturkrockar
Batoul Raad fick uppleva 
många kulturkrockar under 
projektarbetet med att bygga 
upp ett system för E-tickets 
till diverse arrangemang.

– Det finns inget bra sys-
tem i Botswana och jag tyck-
te därför att det kunde vara 
bra för att både sälja och 
informera om vad som är på 
gång. Att göra allt via nätet 
visade sig inte vara möjligt, 
då mina gruppmedlemmar 
fick mig att inse hur många 
som saknar uppkoppling. 
För att förhindra den svar-
ta biljettmarknaden ville jag 
att alla skulle legitimera sig 
med biljett och leg vid en-
trén till eventen. Det gick de 
inte heller med på eftersom 

legitimationen är en dyr vär-
dehandling i Botswana och 
inget man bär med sig på till 
exempel en festival. Stöldris-
ken är för stor. Allt som är 
möjligt i Sverige är således 
inte möjligt i alla delar av 
världen. Det var en nyttig 
lärdom, säger Batoul.

Affärsidén B-Ticket upp-
skattades dock mycket av pu-
bliken under torsdagskvällen 
presentation och en av åhö-
rarna menade att biljettsys-
temet i framtiden kommer 
att kunna lösa många pro-
blem.

Lärare Dennis Larsen till-
hörde också de som var mest 
imponerad när utbildningen 
var avslutad.

– Med tanke på hur det 
såg ut bara några timmar ti-
digare kan jag inte annat än 
häpnas över hur alla tog sig 
i kragen.

De botswanska deltagarna 
var alla arbetslösa och rekry-
terade från socialkontoren i 
Ghanzi-distriktet.

– Jag skulle gärna vilja 
starta eget och känner att 

utbildningen har givit mig 
många svar. Nu vet jag vad 
jag måste tänka på och kän-
ner ett större mod, säger 
Arabang Leomanyane.

Programmet YEE har 
Roger Mumby-Croft, pro-
fessor i entreprenörskap, 
format tillsammans med sina 
lärarkollegor.

– Idag har 532 deltagare 
gått utbildningen och det vi 
har sett sedan starten 2001 
har varit enastående. Det 
handlar inte om affärsidéer, 
utan om processen från att 
vara liten och osäker till att 
förespråka en genomtänkt 
idé med stort självförtroen-
de. Klarar man den föränd-
ringen på sex dagar måste 
programmet vara bra, sa han 
i ett avslutningstal.

Vår julklapp till er:

Dela upp betalningen  

med Resurskort,räntefri 

delbetalning.

Vid köp av progressiva  
eller bifokala glasögon,

bjuder vi på 
andra paret 
till dig eller 

en vän!

med R
delbetalning.

Gratis synundersökning
inklusive tryckmätning
(Gäller glasögon)

Alla bågar i butiken 475:-
Nytillpassning av linser 695:-

Guldmedalj

för bästa progressiva glas

för höger- eller vänsterhänta!

riktigt 
bra priser!

Ale Optik
       God Jul

Öppet mån-tors 9.30 - 18, fre 9.30 - 16, lör 10-14. Lunchstängt 13 - 14

Dennis Larsen, en enormt 
duktig och kunnig lärare i en-
treprenörskap.
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JOHANNESBURG. Ales 
kommunledning gästa-
de under förra veckan 
Ghanzi i Botswana.

Samtalen handlade 
om ett fortsatt framtida 
utbyte.

– För oss är det viktigt 
att det här handlar om 
ett ömsesidigt samar-
bete, där båda parter 
måste se nyttan, säger 
Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S).

ICLD, Internationellt cen-
trum för lokal demokrati, en 
underorganisation för SIDA, 
har lagt grunden för Ales 
utbyte med Botswana. En-
treprenörsutbildningen YEE 
genomfördes under två år i 
Moldavien och ICLD ville 
gärna att den också testades 

i något afrikanskt land. För 
två år sedan visade Ghan-
zi intresse för Ales tankar 
kring entreprenörskap och i 
november 2013 genomför-
des utbildningen för första 
gången i Botswana. En an-
dra upplaga ägde rum i förra 
veckan. Dessutom har kom-
munledningarna skapat ett 
gemensamt projekt om hur 
medborgardialogen kan ut-
vecklas i Ale och Ghanzi. En 
ansökan om medel har nu 
skickats till ICLD.

– Vi väntar svar i januari 
och hoppas självfallet på ett 
positivt besked. Det finns 
gemensamma utmaningar 
och mycket av den befintli-
ga medborgardialogen på-
minner om varandra. De har 
möten i sina byar som liknar 
våra ortsmöten, men de har 
också möjlighet att fatta egna 
lokala beslut. Vad kan vi lära 

Ales kommunledning gästade Ghanzi i Botswana under förra veckan. Representanter var Joachim Wever, utvecklingsstrateg, Björn 
Järbur, kommunchef, Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd Mikael Berglund (M).

Positiv dialog

BOTSWANA. Entrepre-
nörsutbildningen YEE 
handlar inte om att 
starta eget.

Det viktigaste är att 
ge ungdomar stärkt 
självförtroende och en 
förmåga att tänka krea-
tivt för att se båda sidor 
av myntet.

– Det har varit så 
lärorikt och jag önskar 
att alla mina vänner 
fick samma chans, säger 
Baliki Hange, en av de 
botswanska deltagarna.

Med finansiering av ICLD 
(Sida), internationellt cen-
trum för lokal demokrati, 
genomförde Ale sin entre-
prenörsutbildning YEE för 
andra gången i Botswana. 
Under en vecka fick 16 del-
tagare från Botswana och 
fyra från Sverige lära sig 
brainstorming och kreativt 
tänkande. Inledningsvis sker 
det individuellt för att sedan 
övergå i ett större omfattan-
de projektarbete där uppgif-
ten är att skapa en affärsidé 
med målet att utveckla Bot-
swana. Utbildningen leds av 
Dennis Larsen, som själv 
var deltagare i den första 
upplagan av YEE, 2001. 
Numera är han lärare på 
NTI-gymnasiet i Göteborg 
med entreprenörskap som 
inriktning.

– Vi lyckades även i år. Det 
är lika spännande varje gång. 
Det börjar lite trevande, där 
deltagarna knappt vågade 
presentera sig för varandra 
och slutar med en presenta-
tion där det nästan inte går 
att få stopp på dem, säger 
han med ett brett leende.

Utbildningen ägde rum 
i Dqae Qare, en bit utanför 
Ghanzi, ett boende mitt ute 

i bushen med djur och natur 
utanför dörren. Temperatu-
ren låg när det var som var-
mast strax under 40 grader. 
En utmaning för hela pro-
jektet.

– Vi fick tänka om i slutet 
och börja tidigare på morgo-
nen för att göra det möjligt 
med lite längre rast mitt på 
dagen. Botswanerna är vana 
med vila under den värsta 
hettan och hade det minst 
lika jobbigt som vi andra, 
säger projektledare Kjell 
Lundgren.

Dagarna kombinerades 
med teambildande aktivite-
ter och självklart spännande 
safari, där åtminstone hälf-
ten av deltagarna fick se både 
giraffer och zebror på nära 
håll.

– Det var helt otroligt! 
Jag tror nästan inte att det är 
sant, jublar Batoul Raad, en 
av deltagarna från Sverige, 
efter en lyckosam tur i bus-
hen.

Alla växte
Övriga från Ale var Lina 
Askne, Qadir Akbari och 
Tobias Dahlgren. Samtliga 
blev ankare i sina projekt-
grupper. Att leda och driva 
på arbetet låg inte botswa-
nerna i händerna.

– De hade svårt med kon-
centrationen i början, men ju 
längre tiden gick desto mer 
fokuserade blev de. Jag tror 
deras självförtroende var då-
ligt, men när de väl insåg att 
vi hade en idé som gick att 
argumentera för växte alla. 
Presentationen var fantas-
tisk, säger Qadir som drev 
igenom idén om att skapa 
en show baserad på den bot-
swanska kultur- och matkon-
sten.

Tobias Dahlgrens grupp 
var också inne på kulturom-
rådet. För att ge ungdomar 
möjlighet att utöva sina in-
tressen för bland annat sång, 
musik och dans presenterade 

de idén om en kulturskola.
– Det var ett spännande 

grupparbete, där det var tufft 
att få alla delaktiga i början. 
När arbetet var färdigt ville 
de till och med testa idén 
på allvar. Vi får väl se om 

de sjösätter planen, berättar 
Tobias.

Ett av Botswanas stora 
problem är att de importerar 
mycket, särskilt från Sydaf-
rika. Det poängterade Lina 
Asknes gruppmedlemmar 

och därför föddes förslaget 
om att skapa en apelsinod-
ling. Mindre transporter 
leder också till en grönare 
miljö. Lina fick slita hårt i sin 
grupp, men precis som för 
övriga ökade engagemanget 

när finalen närmade sig.
– Det var lite jobbigt, ef-

tersom vi tänker så olika. 
Dessutom var det svårt när 
de stundtals envisades med 
att prata något av de bot-
swanska språken. Efter att 
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Projektarbete i internationellt mixade grupper är en viktig ingrediens i YEE-utbildningen. Här ses Lina Askne med kamrater.

Brainstorming är ett verktyg som deltagarna får lära sig behärska. Qadir Akbari under en spännande safari i Botswana.
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g om fortsatt utbyte
av det? säger kommunchef 
Björn Järbur.

Under det tre dagar långa 
besöket i Ghanzi stod skolan 
i centrum och Ales represen-
tanter besökte en förskola, 
grundskola och gymnasie-
skola.

– Skolan är en gemensam 
utmaning. Vi har många 
elever som inte når resultat-
målen och Ghanzi har pro-
blem med många avhopp i 
tonåren. På den här punkten 
har vi mycket att diskutera 
och lära av varandra. De har 
ett stort problem med HIV, 
medans vi kämpar med ett 
ökat drogmissbruk bland 
unga. Genomförandet av 
YEE har varit positivt och 
nu ska vi utvärdera det, säger 
Paula Örn.

Besöket på en gymnasie-
skola i Ghanzi gjorde starkt 
intryck. Skolan har nämligen 

en dokumenterat bra förmå-
ga att vända trenden.

– De är bäst i Botswana på 
att höja resultatnivån. Fokus 
har legat på att belöna såväl 
elever som lärare och de har 
visat att resultaten kommer, 
säger Björn Järbur.

Kommunalråd, Mika-
el Berglund (M), fascine-
ras över hur långt framme 
Ghanzi är i många frågor, 
alla utmaningar till trots.

– Det är lätt att vid en 
första tanke tro att vi ligger 
före i allt, men det är inte 
sant. Vid deras första besök i 
Ale berättade vi om vårt nya 
styr- och ledningssystem i 
Ale kommun. Då plockade 
de upp en organisationsplan 
ur väskan och frågade om det 
var något liknande vi var på 
väg att införa. De var redan 
klara, säger han och tilläg-
ger:

– Vi är fortsatt positiva till 
dialogen med Ghanzi, men 
vi måste ständigt utvärde-
ra Alenyttan i utbytet. Det 
måste ge något tillbaka till 
aleborna.

I fredags valde Ghanzis 
fullmäktige en ny borgmäs-
tare och redan om två veckor 
ska den nya ledningen åter-
komma till Ale med besked 
om vilka frågor de skulle vilja 
ha ett utbyte om i framtiden.

– Botswana är ett spän-
nande land med en stor 
potential. Deras utveckling 
från självständigheten 1966, 
då britterna lämnade fem 
miljoner pund, 8 km asfal-
terad väg och bara tre gym-
nasieskolor efter sig och för-
svann har varit enorm, säger 
utvecklingsstrateg, Joachim 
Wever.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Botswana

Batoul Raad var en av de svenska deltagarna i Botswana.

deras teamleader höjt rösten 
och förklarat allvaret blev 
det bättre. Till sist var alla 
stolta över arbetet och öva-
de in i det sista på att göra 
en så bra presentation som 
möjligt, säger Lina som fick 
långa applåder för gruppens 
idé.

Kulturkrockar
Batoul Raad fick uppleva 
många kulturkrockar under 
projektarbetet med att bygga 
upp ett system för E-tickets 
till diverse arrangemang.

– Det finns inget bra sys-
tem i Botswana och jag tyck-
te därför att det kunde vara 
bra för att både sälja och 
informera om vad som är på 
gång. Att göra allt via nätet 
visade sig inte vara möjligt, 
då mina gruppmedlemmar 
fick mig att inse hur många 
som saknar uppkoppling. 
För att förhindra den svar-
ta biljettmarknaden ville jag 
att alla skulle legitimera sig 
med biljett och leg vid en-
trén till eventen. Det gick de 
inte heller med på eftersom 

legitimationen är en dyr vär-
dehandling i Botswana och 
inget man bär med sig på till 
exempel en festival. Stöldris-
ken är för stor. Allt som är 
möjligt i Sverige är således 
inte möjligt i alla delar av 
världen. Det var en nyttig 
lärdom, säger Batoul.

Affärsidén B-Ticket upp-
skattades dock mycket av pu-
bliken under torsdagskvällen 
presentation och en av åhö-
rarna menade att biljettsys-
temet i framtiden kommer 
att kunna lösa många pro-
blem.

Lärare Dennis Larsen till-
hörde också de som var mest 
imponerad när utbildningen 
var avslutad.

– Med tanke på hur det 
såg ut bara några timmar ti-
digare kan jag inte annat än 
häpnas över hur alla tog sig 
i kragen.

De botswanska deltagarna 
var alla arbetslösa och rekry-
terade från socialkontoren i 
Ghanzi-distriktet.

– Jag skulle gärna vilja 
starta eget och känner att 

utbildningen har givit mig 
många svar. Nu vet jag vad 
jag måste tänka på och kän-
ner ett större mod, säger 
Arabang Leomanyane.

Programmet YEE har 
Roger Mumby-Croft, pro-
fessor i entreprenörskap, 
format tillsammans med sina 
lärarkollegor.

– Idag har 532 deltagare 
gått utbildningen och det vi 
har sett sedan starten 2001 
har varit enastående. Det 
handlar inte om affärsidéer, 
utan om processen från att 
vara liten och osäker till att 
förespråka en genomtänkt 
idé med stort självförtroen-
de. Klarar man den föränd-
ringen på sex dagar måste 
programmet vara bra, sa han 
i ett avslutningstal.

Vår julklapp till er:

Dela upp betalningen  

med Resurskort,räntefri 

delbetalning.

Vid köp av progressiva  
eller bifokala glasögon,

bjuder vi på 
andra paret 
till dig eller 

en vän!

med R
delbetalning.

Gratis synundersökning
inklusive tryckmätning
(Gäller glasögon)

Alla bågar i butiken 475:-
Nytillpassning av linser 695:-

Guldmedalj

för bästa progressiva glas

för höger- eller vänsterhänta!

riktigt 
bra priser!

Ale Optik
       God Jul

Öppet mån-tors 9.30 - 18, fre 9.30 - 16, lör 10-14. Lunchstängt 13 - 14

Dennis Larsen, en enormt 
duktig och kunnig lärare i en-
treprenörskap.
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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

Hur var dagarna i Botswa-
na?
– Det blir ett minne för livet, 
en helt oförglömlig vecka i 
en miljö man bara hört talats 
om. Upplevelserna är många 
och det tar tid att smälta allt.

På vilket sätt skiljer sig 
botswanska och svenska 
ungdomar sig åt?
– Självförtroendet är dåligt 
och de klagar ofta på dålig 
kunskap, att de helt enkelt 
inte kan. Det är däremot 
inte sant. Flera av dem var 
riktigt kreativa när allt kom 
till kritan och de har alla 
möjligheter att utveckla sina 
idéer i framtiden. Det är mer 

självkänslan och kreativite-
ten att verkligen göra det 
som saknas. Jag hoppas YEE 
har givit dem en knuff i rätt 
riktning.

Fanns det något som 
skrämde dig?
– Ja, deras syn på HIV och 
Aids. Trots att Botswana är 
ett av de länder med flest 
smittade så var de inte räd-
da. De menade att Ebola 
är mycket värre och HIV 
inte är så farligt. Det finns 
ju bromsmediciner som gör 
att du lever i flera år efter du 
smittats. Att sälja sex ansåg 
tjejerna heller inte vara så 
allvarligt. Där har omvärl-

den mycket att bidra med. 
Deras inställning måste för-
ändras.

Vad imponerade mest på 
dig under veckan?
– Jag var väldigt skeptisk till 
en del av idéerna och undra-
de hur de tänkt genomföra 
dem. När väl presentatio-
nen kom visade det sig att de 
tänkt på allt och hade även 
en plan B. Jag gillade idén 
med en botswansk show som 
främst skulle dra nytta av den 
ökade turismen och bidra till 
att sprida kunskap om deras 
kultur.

Hur har YEE påverkat dig?
– Jag är en helt ny person. 
Mitt självförtroende har ökat 
radikalt och jag litar på mig 
själv. Nya dörrar har öppnats 
och jag har träffat vänner för 
livet. Tidigare hade jag ald-
rig kunnat se mig som entre-
prenör, men det kan jag nu.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sebastian om
dagarna i Botswana

I augusti var han själv en av deltagarna när
entreprenörsutbildningen YEE genomfördes på Krokholmen.

Några månader senare var han teamleader och lärare när kursen arrangerades
för andra gången i Botswana.

Sebastian Leijen har upptäckt nya sidor hos sig själv och
entreprenörskapet ligger plötsligt nära till hands.

SEBASTIAN LEIJEN

Ålder: 18
Bor: Nol sedan 11 månader
Studerar: Teknik på NTI Gym-
nasiet i Göteborg
Stjärntecken: Jungfru
Intressen: Dataspel

Favoritämne: Idrott och fysik
Favoritkäk: Tacos
Förebild: Asap Rocky. ”En 
amerikansk rappare som 
förlorade allt, men tog sig 
tillbaka”.
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RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 137 400 KR

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 114 900 KR

*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur). Gäller ej RS- eller GT-versioner. Gäller tom 31/12 2014. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 114 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 137 400 kr (ord. pris 152 400 
kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 0,31-0,55 l/mil, Captur 0,49-0,54 l/mil, CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km. 5 
års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem 
år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

VINTERN KOMMER ALLTID
FORTARE ÄN MAN TROR

VINTERPRIS INKL. VINTERHJUL
– VÄRDE UPP TILL 26 500 KR*

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se / renault.se

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!

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.
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För bara några år sedan 
så hade brunfärgade 
bilar samma status som 
en viss ubåtsnation har 
hos försvarsstaben: man 
ville inte ta i dem med 
tång.

Nu har något hänt och 
nästan varje biltillver-
kare har en kulör som 
heter antingen cappuc-
cino, latte eller mocka.

Men själva färgnam-
net på fem bokstäver 
tycks ha försvunnit - 
tills nu.

Seat Leon X-perience 
säljs nämligen utan att 
förväxlas med något 
kaffe. I brunt.  

Dagens testkärra ansluter sig 
till den stora skaran av kom-
bibilar som säljs med högre 
markfrigång, fyrhjulsdrift 
och skyddande plastattribut 
lite varstans. 

Sedan avslöjar just färgen 
vart bilen hör hemma då våra 
tankar ska sväva bort till ter-
rängen, lera och smuts. Låt 
oss undersöka om brunetten 
levererar vad utseendet lo-
var.    

Designen är fräck med 
skodda hjulhus, tröskelbred-

dare och falska hasplåtar i 
äkta plast. Att nya Seat Leon 
X-perience inte bör utsättas 
för några större äventyr be-
visas inte minst av 17-tums-
fälgarna som dessutom kan 
växa en tum ytterligare om 
du hostar upp 3 700 kronor. 
Om vi fortsätter vår rund-
tur inne i kupén så ser man 
snabbt att utsidans skarpa 
vinklar även smittat av sig 
här. 

Om du glömmer vilken 
bil du rattar så finns ”X-pe-
rience” ingraverat i dör-
rarnas tröskelskydd och ett 
litet tjusigt emblem pryder 
ratten. Vi gillar skarpt den 
eleganta inredningen i brun/
svart alcantara med match-
ande bruna sömmar. Mer-
kostnaden är 6 800 kronor, 
men det är värt varje krona. 
Bagagevolymen är naturligt-
vis densamma som i Leon 
ST kombi, alltså 587 liter 
med uppfällt baksäte och 1 
470 med nedfällt. 

Glad överraskning
Under motorhuven erbjuds 
en pigg bensinare och tre 
turbodieslar. Hela gänget är 
såväl fyrcylindriga som fyr-
hjulsdrivna och vi har prov-
kört bensinaren i ett soligt 
Barcelona, där även själva 

bilen tillverkas. 
Turbofyran lockar fram 

180 hästkrafter och för pris-
värda 259 900 kronor så 
ingår en sexväxlad dubbel-
kopplingslåda, vilken även 
är standard till den största 
turbodieseln på 184 hk á 
282 900. Billigast i gänget är 
dock TDI 110 för 236 900 
och sedan följer TDI 150 för 
256 900. Chassit har höjts 
med 1,5 centimeter vilket 
kanske inte låter så mycket 
men det är fullt tillräckligt 
och ger en markfrigång på 
17 cm. 

Ändå är köregenskaper-
na riktigt bra med lagom 
mjuk fjädring och behaglig 
styrning. Normalt driver 
X-perience, som de flesta 
konkurrenterna, enbart på 
framhjulen. Men tappar nå-
got hjul greppet så tar det 
bara en hundradels sekund 
innan Haldex-systemet för-
delat om kraften. Sitter du 
fortfarande och grubblar 
över färgvalet så ska jag lätta 
på blodtrycket nu. 

Bilen finns även i rött, 
vitt, grått och svart - men det 
förblir vår lilla hemlighet.

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Seat Leon X-perience TSI 1,8 4x4.

Här är en äkta brunett
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ten att verkligen göra det 
som saknas. Jag hoppas YEE 
har givit dem en knuff i rätt 
riktning.

Fanns det något som 
skrämde dig?
– Ja, deras syn på HIV och 
Aids. Trots att Botswana är 
ett av de länder med flest 
smittade så var de inte räd-
da. De menade att Ebola 
är mycket värre och HIV 
inte är så farligt. Det finns 
ju bromsmediciner som gör 
att du lever i flera år efter du 
smittats. Att sälja sex ansåg 
tjejerna heller inte vara så 
allvarligt. Där har omvärl-

den mycket att bidra med. 
Deras inställning måste för-
ändras.

Vad imponerade mest på 
dig under veckan?
– Jag var väldigt skeptisk till 
en del av idéerna och undra-
de hur de tänkt genomföra 
dem. När väl presentatio-
nen kom visade det sig att de 
tänkt på allt och hade även 
en plan B. Jag gillade idén 
med en botswansk show som 
främst skulle dra nytta av den 
ökade turismen och bidra till 
att sprida kunskap om deras 
kultur.

Hur har YEE påverkat dig?
– Jag är en helt ny person. 
Mitt självförtroende har ökat 
radikalt och jag litar på mig 
själv. Nya dörrar har öppnats 
och jag har träffat vänner för 
livet. Tidigare hade jag ald-
rig kunnat se mig som entre-
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I min barndom hade vi några grannar som 
fattat galoppen. De riggade upp ett godis-
bord i vardagsrummet där man kunde väl-
ja fritt bland frukt, nötter och framför allt 
hemlagad godis under julhelgen. Antagli-
gen rena mardrömmen för tänderna, men 
gott var det.

Julgodis är en gammal tradition och 
hemtillverkade är de som allra bäst. Förr 
var det ett projekt som hette duga, men 

i dag finns det mesta att köpa i närmaste 
livsmedelsaffär. En bra grund för eget jul-
godis är marsipan eller mandelmassa, nou-
gat, choklad, nötter och mandel. Mer otip-
pat är cornflakes och italienska skorpor.

Smält i vattenbad
För att smidigt forma marsipan eller man-
delmassa ska den ha rumstemperatur. För 
kall massa spricker lätt och för varm blir 

den sockerkladdig och jobbigt klistrig. 
Nougaten bör vara något kallare än rums-
temperatur så låt den ligga i kylskåpet. 
Den kommer snabbt upp i rätt temperatur 
under arbetets gång. Choklad smälts bäst i 
vattenbad, det vill säga i en skål som sätts 
i en kastrull med vatten. Sätt kastrullen på 
spisen och låt vattnet bli varmt utan att ens 
sjuda, vilket motsvarar 50-60 grader. Smält 
drygt hälften av chokladen, dra vattenba-

Eget godis allt
Bestäm själv hur julens godis ska 
smaka.

Allt du behöver är i princip mar-
sipan eller mandelmassa, nougat, 
några sorters choklad och lite 
fantasi.

Resultatet blir hur gott som helst 
och är utmärkt under månadens alla 
festligheter.

Valnötsgodis är en kombination av mand

man göra en förenklad variant av Mozar

Julgodis från eget kök är a
askar och strutar.

Krispiga kulor med vit choklad blir underbart goda tack vare något 
så enkelt som krossade cornflakes.

Recept
KRISPIGA KULOR I VIT CHOKLAD

Cirka 32 stycken
500 g mandelmassa
200 g vit choklad
2 dl cornflakes

1.När man ska dela en 
större bit, exempelvis man-
delmassa, i flera lika stora 
bitar är halveringsprincipen 
bästa knepet. Alltså dela 
mandelmassan i två delar, 

som i sin tur delas i två 
delar och så vidare tills du 
har 32 bitar.
2. Rulla bitarna till bollar.
3. Smält den vita chokladen 
i vattenbad. Rör om lite då 
och då eftersom vit choklad 
är känsligare än vanlig 
choklad vid smältning.
4. Mät upp och lägg corn-
flakes i en plastpåse. Krossa 

flingorna något med knuten 
hand. Lyft skålen med smält 
choklad ur vattenbadet och 
blanda de krossade flingor-
na i chokladen.
5. Rulla kulorna av mandel-
massa i chokladblandningen 
med hjälp av en gaffel. Lägg 
upp på fat och låt kulorna 
svalna.

VALNÖTSGODIS

Cirka 25 stycken
250 g mandelmassa
200 g nougat
150 g ljus choklad
12-15 valnötskärnor

1. Dela mandelmassan i två 
delar som var för sig kavlas 
ut till cirka 3 millimeters 
tjocklek mellan dubbla bak-

plåtspapper. Kavla ut no-
ugaten till ungefär samma 
tjocklek, även här mellan 
dubbla bakplåtspapper. 
Lägg den kavlade nougaten 
i frysen i 10 minuter.
2. Varva mandelmassa, kyld 
nougat och mandelmassa på 
varandra. Skär ut rektang-
ulära bitar, cirka 2 x 3 cen-

timeter. Det som blir över 
sparas till Mozartkulor.
3. Smält ljus choklad i 
vattenbad. Doppa bitarna 
hastigt i chokladen och lägg 
dem sedan på bakplåtspap-
per. Innan chokladen hinner 
stelna dekoreras de med en 
halv valnötskärna.

LÄTTGJORDA MOZARTKULOR

Cirka 20 stycken
250 g marsipan eller  
mandelmassa
100 g nougat

Till doppning och 
garnering:
150 g ljus choklad
100 g vit choklad

1.Kavla ut marsipan eller 
mandelmassa mellan dubbla 
bakplåtspapper och dela i 
20 delar. Lägg en bit nougat 
på varje och forma till bol-
lar. Överbliven mandelmas-
sa och nougat från valnöts-
godis kan också användas.
2. Smält ljus choklad i 

vattenbad. Rulla kulorna i 
chokladen och ställ dem att 
stelna på bakplåtspapper.
3. Smält vit choklad i 
vattenbad och häll den i 
en spritspåse eller kraftig 
plastpåse. Ringla tunna 
linjer vit choklad över som 
dekor.

CHOKLADDOPPADE MANDELSKORPOR

20 stycken
20 italienska skorpor, gärna 
både ljusa mandelskorpor 
och mörka choklad- och 
nötskorpor
Rester av smält ljus choklad
Rester av smält vit choklad

Att garnera med:
sockerkulor

1. Rester av smält choklad 
passar utmärkt att doppa 
italienska skorpor i. Man-
delskorpor i ljus choklad 

och choklad- och nötskor-
por i vit choklad.
2. Strö lite olikfärgade sock-
erkulor över som garnityr.

MÖRK ISCHOKLAD

Cirka 60 stycken
250 g mörk choklad
100 g osaltat smör
1 ägg

Dessutom behövs:
ischokladformar 
i aluminium

1. Smält chokladen i 
vattenbad tills den är helt 
flytande. Tillsätt smöret 
och låt det smälta ned. 
Lyft skålen med choklad 
och smör ur vattenbadet 
och låt blandningen svalna 
något.
2. Vispa ägget fluffigt i 
en egen skål och tillsätt 
chokladblandningen.
3. Ställ ut ischokladformar 
på en bricka med kanter. 
Lägger man ett blött hus-
hållspapper under står de 
något stadigare. Fyll for-
marna med chokladbland-
ningen. Det går lättast med 
hjälp av en spritspåse eller 
en kraftig plastpåse som 
man gör ett litet hål i i ena 
hörnet. Ställ ischokladen 
svalt. 

Valnötsgodis består av mandelmassa 

eller marsipan med en kärna av nougat.
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I min barndom hade vi några grannar som 
fattat galoppen. De riggade upp ett godis-
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tid bäst
det från värmen och lägg i resterande 
choklad. Det sänker temperaturen på 
chokladen och du får en perfekt chok-
ladmassa att doppa dina skapelser i.

Doppa snabbt
Nougat har en lägre smälttemperatur än 
choklad vilket gör att nougatfylld kon-
fekt måste doppas snabbt och alltid en 
och en för att den inte ska smälta bort.

Stötta cornflakes eller skorpor ger 
krisp åt konfekten. Italienska skorpor, 
antingen de är med mandel eller nötter 
och choklad, kan chokladdoppas som de 
är för att bli ännu godare. Här är det fritt 
fram för fantasin.

TEXT & FOTO
Dan Strandqvist TT

dan.strandqvist@tt.se

delmassa eller marsipan, nougat, ljus choklad och valnötskärnor. Av det som blir över kan 

rtkulor.

lltid kul att ge bort. Slå in konfekten i cellofan som finns att köpa såväl på rulle som färdiga påsar, 

Till hemlagat godis passar
en kopp glögg bäst. Vill man att
godiset ska få vara ensam på

scenen är det traditionellt
smaksatt vinglögg som gäller,

exempelvis Blossa
Vinglögg.

ATT DRICKA TILL

Italienska skorpor är goda i sig. 
Doppade i choklad som ”blivit 
över” förvandlas de till bästa godi-
set med färgade sockerkulor som 
kronan på verket.

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
Handla för 300 kronor på söndag och få en Söndagslott 
som ger dig en chans att vinna kundvagnsracet på ICA.
(Gäller ej på ICA, Systembolaget eller receptbelagda varor på Apoteket).

DRAGNING SKER ONSDAG 17 DECEMBER
Ju mer du handlar, 

ONSDAG 17 DECEMBER

Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 17 december kl. 12.00 | Ju mer du handlar – desto större vinstchans.

När du handlat för 300 kronor i någon av butikerna på Ale Torg 

(gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Kronans 

Droghandel) under söndagarna 30 november samt 7 och 14 

december så deltar du i dragningen till vinsten  ”Fyll en kundvagn 

på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” (Gäller matvaror och 

max en av varje). Vid varje köptillfälle erhåller du max 3 lotter. 

Dragning sker onsdag 17 december kl 12.00.

Namn

Adress

Telefon

Var med
och tävla!

Söndddaaaggggsssslllootten

TOMTEN TAR EMOT BARNENS 



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Vill du  
synas här?

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget
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MOTALA. Nässjö, Jönkö-
ping och IFK Motala.

Tre täta matcher un-
der loppet av fem dagar 
blev för mycket för 
Surte BK.

Det blev en mardröm-
svecka med förlust i 
samtliga.

Efter två raka vinster vän-
tade tre matcher i tät följd. 
Onsdagens bortamatch mot 
Nässjö blev en tung historia. 
När 20 minuter var spelade 
visade tavlan 4-0 till hemma-
laget.

– Vi fick en mardröms-
start. Nässjö gjorde två 
snabba mål och fick sedan 
två straffar. Det var riktigt 
tungt, säger tränare Johnny 
Samuelsson.

Matchen var avgjord i 
halvtid. 6-0 borta mot Näs-
sjö vänder man inte på.

Det blev jämnare i Ale 
Arena på fredagskvällen. 
Gästande Jönköping tog 
förvisso ledningen med 2-0, 
men Surte kom tillbaka och 
var ett tag i ledningen med 
3-2. I paus var det oavgjort.

– Återigen var det vår 
oförmåga att ta vara på chan-
serna som lyste igenom. Vi 
kunde ha haft med oss ett 
par bollar i halvlek, menar 
Samuelsson.

Tio minuter in i andra 
halvlek var det istället Jön-
köping som tog kommandot 
och skickade in både 3-4 och 
3-5. 

En spricka i isen medförde 
ett spelavbrott på 15 minu-
ter. Den tilläggskvarten skul-
le bli högdramatisk. Alexan-
der Bergbacka reducerade 

först till 4-5, men Jönköping 
utökade strax därefter till 
4-6. Magnus Karlsson gav 
ny nerv i matchen, då han 
skickade in 5-6 med drygt tio 
minuter kvar att spela.

– Jag tycker vi har en 
straffsituaton i slutet, Men 
tyvärr så fick vi inte med oss 
någon poäng. 

Till Motala på söndagen 
fanns varken Johan Jane-
brink, ryggskada, Aldin 
Cirkic, nyckelben, David 
Rydén, Daniel Bengtsson, 
Marcus Blickander, stukad 
fot, eller Adam Rohr med 
på grund av skador och sjuk-
domar. Det blev till sist yt-
terligare en förlust att lägga 
till handlingarna.

Bra defensivt
– Vi gör det ändå ganska bra, 
särskilt defensivt. I första 
halvlek blev vi lite för låga 
och 3-1 i paus var inte myck-
et att säga om. Vi var över-
ens om att få upp bolltempot 
och ta oss runt på kanterna i 
andra halvlek, vilket vi också 
lyckades bra med. Tyvärr, så 
får Motala ett tveksamt dom-
slut med sig. Ett hörnskott 
som vi anser stoppas i muren 
dömer de som mål. 4-1 blev 
matchavgörande. Vi äter oss 
förvisso nästan ikapp och vid 
ställningen 5-3 kändes det 
som att får vi bara in en boll 
till så vänder vi, men istället 
tryckte de in 6-3. Vi straffa-
des för vår offensiv, menar 
Johnny Samuelsson.

Besviken?
– Det är aldrig roligt att 

förlora, men vi känner alli-
hop att vi gjorde en helt okej 
insats och hade dem i bryg-
ga. Motala är inga blåbär när 
det gäller bandy. Vi får ta nya 
tag!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

Tre förluster för Surte BK
– Mardrömsvecka som också fylldes med skador och sjukdomar 

Tobias Motéus utstrålar uppgivenhet efter en ny förlust, det skulle dessvärre bli ytterligare en innan veckan var slut.

Allsvenskan södra
IFK Motala – Surte BK 3-7

Surte BK – Jönköping Bandy 5-6

Nässjö – Surte BK 11-0

BANDY

Hål i isen medförde ett 15 minuter långt spelavbrott i Ale Arena 
i fredags kväll.

Magnus Karlsson bidrog med två mål i hemmamatchen mot 
Jönköping men Surte gör för tillfället för få strutar.

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

Div 4 herr KL 16.45
ALE HF– OLDRIK
ALE KULTURRUM (fd. Gymnasiet) 

Matchsponsorer:

Div 4 dam KL 15.35

ALE HF– MÖLNDAL
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

SÖNDAG 7 DECEMBER

Älvängen
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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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BANDY

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Nässjö IF – Surte BK 11-0 (6-0)
Matchens kurrar: Mattias Timan 3, 
Magnus Karlsson 2, Anton Lööf 1.

IFK Motala – Surte BK 7-3 (3-1)
Mål SBK: Mattias Timan, Robin Wang, 
Martin Östling. Matchens kurrar: 
Olle Hultqvist 3, Anton Lööf 2, Peder 
Remman 1.

Surte BK – Jönköping 5-6 (3-1)
Mål SBK: Magnus Karlsson 2, 
Robin Wang, Alexander Bergbacka, 
Carl-Oskar Bridholm. Matchens kurrar: 
Mattias Timan 3, Anton Lööf 2, Magnus 
Karlsson 1.

Parille IBS  10 70 29
Lindås IBK 10 30 23
Lindome IBK 10 9 23
Surte IS IBK 9 39 20
Floda IBK 9 15 16
FBC Lerum 10 11 14
Pixbo Wallenstam 9        3 14
Burås IK 10   –16 11
Kärra IBK 9      –35 11
Guldhedens IBK  9     –32 3
IBK Walkesborg 99 10   –66 3
IBK Göteborg 9     –28 2

Förstärkt Surte vann

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

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer tog sin sjätte 
seger hemma mot Burås 
IK.

Nyförvärvet Jessica 
Ljunggren levererade 
direkt.

Värre var det för Guld-
hedens IK som tvinga-
des ställa in söndagens 
match mot Surte, då de 
inte fick ihop lag.

– Det var tråkigt. Vi såg 
fram mot matchen, men det 
är sånt som kan hända. Nu 
spelas matchen troligtvis 
tisdagen 16 december, säger 
Surtetränaren Tommi Pa-
sanen.

Däremot fick han se sina 
tjejer ta en övertygande 
hemmaseger på torsdagen 
över Burås IK och nyförvär-
vet från division 1-laget IBK 

Göteborg, Jessica Ljung-
gren, visade direkt att hon 
blir en tillgång med ett mål 
och två assist i matchen. Jes-
sica har också ett förflutet i 
Sportlife Kungälv IBK.

– Anfallsmässigt gör hon 
en jättebra match. Det är 
inte lätt att komma in i ett 
nytt lag och hitta helt rätt 
från början. Jessica kommer 
att bli nyttig för oss i sin cen-
terroll.

Överlägsna
Hemmalaget var överlägsna 
sina motståndare och match-
en kändes avgjord redan 
efter en period när resultat-
tavlan visade 3-0. För må-
len noterades Jonna Leek, 
Elina Svensson och Malin 
Bernhardsson. 

– Vi tar kommandot di-
rekt utan att prestera någon 
jättebra innebandy. Stundtals 
var det faktiskt ett sömnpil-
ler. Burås försökte dra ner på 
tempot och vi förmådde inte 
riktigt att hålla uppe boll-

tempot. Emellanåt blixtrade 
vi dock till, förklarar Surte-
tränaren Tommi Pasanen.

Surte utökade sin ledning 
till 6-0 i den andra perioden 
efter mål av Sofie Karls-
son, Jessica Ljunggren och 
Emma Asplund. I slutakten 
lät lagledningen lufta bänk-
spelarna. Slutresultatet fast-
ställdes till 8-1. Gästernas 
reducering kom med två en 
halv minut kvar att spela.

– Den tredje perioden 
kändes som en transport-
sträcka. Det blev en solklar 
seger och jag kan inte annat 
än vara nöjd med matchen, 
säger Tommi Pasanen.

På lördag väntar nu IBK 
Göteborgs division två-lag 
hemma i Bohushallen.

– Det är en match vi ska 
vinna tio gånger av tio, sär-
skilt när vi har fördel av 
hemmaplan. Vi lär i alla fall 
vara rejält spelsugna, lovar 
Tommi Pasanen.

JONAS ANDERSSON
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Burås IK 8-1

Guldhedens IK – Surte IS IBK (inställd)

INNEBANDY

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Burås IK 8-1
Mål SISIBK: Sofie Karlsson 2, Elina 
Svensson, Malin Bernhardsson, Natalie 
Hjertberg, Jonna Leek, Jessica Ljung-
gren, Emma Asplund.
Matchens kurrar: Natalie Hjertberg 3, 
Jessica Ljunggren 2, Therese Lamberg 1.

Gripen Trollhättan  6 31 10
Lidköpings AIK 5 19 10
IFK Motala 6 16 8
Jönköping Bandy 5   4 8
Blåsut/Vänersborgs BK 6   7 7
Nässjö IF 6   7 7
IF BolticGöta 6   –12 4
Surte BK 6   –15 4
Skirö/Nävelsjö BS 6 –8 2
Otterbäckens BK  4   –11 2
Finspångs AIK 5   –18 2
Tranås BOIS 5   –20 2

Div 3 Göteborg
IBF Göteborg – Surte IS IBK 4-13 
(1-3, 0-5, 3-5)
Mål SISIBK: Daniel Antonsson 3, Daniel 
Dahlman 2, Robin Löfström 2, Niklas 
Pettersson 2, Pontus Jonsson, Toni Hil-
kamo, Linus Warnholtz, Richard Rydell. 
Matchens kurrar: Almir Mehmedagic 3, 
Daniel Antonsson 2, Pontus Jonsson 1.

Ale IBF – Pixbo Wallenstam 7-4
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 4, Tobias 
Hellman 2, Mattias Svahn. Matchens 
kurrar: Fredrik Herlogsson 3, Alfred 
Olofsson 2, Rasmus Nordgren 1.

Älvstranden 9 38  25
Burås IK 9 33  24
Ale IBF 9   4  19
Surte IS IBK 9 10  17
IBK Walkesborg 9   3  15
Herrestads AIF 9 11  14
Myggenäs IBK 9   1 12
FBC Lerum 9   –11 11
Pixbo Wallenstam 9     3 9
Partille IBS 9    –25 8
Västra Frölunda FK 9    –44 1
IBF Göteborg 9    –38 0

Div 2 Västsvenska västra, dam
Nödinge SK – IK Baltichov 22-23 
(15-10)
Mål NSK: Sofia Ström 5, Caroline 
Karlsson 4, Johanna Kristensson 4, 
Michaela Sjöstrand 3, Emelie Larsson 2, 
Linnea Rönnberg 2, Emma Dillner, Jonna 
Pakkonen.
Matchens kurrar: Caroline Karlsson 2, 
Michaela Sjöstrand 1.

Division 4 Göteborg, dam
Orust HK – Ale HF 15-20 (9-12)
Mål Ale: Johanna Sjöholm  8, Amanda 
Franzén 4, Sissel Steenberg 2, Sandra 
Dahlqvist 2, Sofia Johansson 2, Camilla 
Alvenby, Sara Johansson.
Matchens kurrar: Johanna Sjöholm 2, 
Amanda Franzén 1. Kommentar: Ale 
HF:s damer fortsätter att imponera. I 
söndagens bortamatch mot Orust var 
Ales damer på tårna direkt från avkast 
vilket resulterade i en säker bortaseger.

– Men söndagens match mot Guldheden ställdes in

Hängde inte med. Surte IS IBK med nyförvärvet Jessica Ljung-
gren, gjorde processen kort med Burås IK i torsdags. Segersiff-
rorna skrevs till 8-1 och Jessica svarade för ett mål och två 
assist. 
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Skyttekung. Fredrik Herlogsson gjorde fyra nya mål när Ale IBF 
vann hemma över Pixbo med 7-4. Herlogsson har nu gjort hela 
21 mål och är vassast i serien. 

Herlogsson fyramålsskytt när Ale vann
NÖDINGE. Ale IBF bese-
grade Pixbo Wallenstam 
med klara siffror.

Herrarna befäster 
tredjeplatsen i tabellen.

Nu väntar ett laddat 
derby mot Surte.

Bottenlaget Pixbo Wallen-
stam hade som väntat inget att 
hämta mot Ale IBF i Ale Kul-
turrum. Gästerna tog förvisso 
ledningen, men sen var det 
hemmalaget som dominerade 
matchbilden.

– Vi har full kontroll på 

händelserna. Det är egentli-
gen vi själva som är vår värsta 
motståndare. När vi slarvar 
bjuder vi in motståndarna lite 
onödigt i matcherna. Gör vi 
det vi ska ser det väldigt bra 
ut, säger spelande tränaren 
Tobias Hellman.

Ale IBF förfogar för tillfäl-
let över tre bra linor, där för-
stakedjan med Fredrik Her-
logsson i spetsen är den som 
svarar för målfabrikationen.

– Fredrik gör fyra mål, 
varav ett på en snyggt slagen 
straff. Annars är det ungdom-
skedjan med Rasmus Nord-
gren, Alfred Olofsson och 
Linus Holm som imponerar 
mest just nu. Den har utveck-

lats starkt de senaste matcher-
na, berättar Hellman som är 
den som stöttar ungdomarna 
med erfarenhet och bidrog 
själv med två mål.

– Ja, den gamle kan än, 
skrattar Hellman.

Ale IBF:s seger ska också 
ses ur ljuset av att lagkapten 
Hampus Sahlback-Nilsson 
och ankaret Alexander Sö-
rensen saknades i lördags. 

– Nu blir det uppehåll 
under innebandy-VM i Gö-
teborg och sen väntar derby 
mot Surte den 20 december. 
Det ska bli enormt roligt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 3 Göteborg
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 7-4

INNEBANDY

GÖTEBORG. Sjätte raka 
segern för Surte IS IBK:s 
herrar.

Självförtroendet är på 
topp och efter VM-uppehål-
let väntar rivalen Ale IBF i 
ett historiskt derby.

– Jag hörde att klubbarna 
aldrig har mötts i seriesam-
manhang tidigare. Det ska 
bli enormt inspirerande, sä-
ger tränare Tobbe Engström.

Surte IS IBK gör debut i division 
tre och inledde säsongen med två 

oavgjorda och två förluster. Sedan 
väntade serieledande Burås, där 
Surte tog sin första skalp. Sedan 
dess har det rullat på med idel 
segrar. I lördags var det jumbon 
IBF Göteborg som fick sig en rejäl 
omgång.

– Vi spelar med stort självförtro-
ende och killarna bjuder stundtals 
på en bländande innebandy. För 
tillfället känns det som att vi kan slå 
alla lag i serien, men det gäller att 
behålla ödmjukheten, säger Tobbe 
Engström.

Laget skuggar nu rivalerna i Ale 
IBF och lördag 20 december smäl-
ler det i Bohushallen.

– Jag hoppas på en fullsatt arena 
och en riktig innebandyfest. Vi ska 

ge dem en match!
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Stort självförtroende hos Surte IS IBK

Div 3 Göteborg
IBF Göteborg – Surte IS IBK 4-13

INNEBANDY Almir Mehmedagic var planens do-
minant när Surte utklassade tabel-
ljumbon IBF Göteborg.
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 Fredrik Herlogsson är mycket svårstoppad just nu.  Christian Hansson i en attack. 

Ale IBF:s generationsväxling är 
igång. Här är Mattias Hanssons 
dotter Svea, 1 år, redan på väg.

HANDBOLL

BASKET
HU17 Ale Basket – 
Högsbo Basket Tigers              76 – 62
HU17 Ale Basket – 
Varberg Basket                         59 – 66
HU13 Partille Basket - 
Ale Basket                                 42 – 37
H div 4 Ale Basket – 
Falkenberg Basket                    71 - 61



enormt bra i år. Vi respekte-
rar självfallet hans beslut och 
lyckönskar honom. Nu får vi 
leta efter en ersättare, säger 
Christer Andersson.

Mittbacken Mikael Ma-
liniemi som haft problem 

med sin rygg har också med-
delat att han kliver av.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

VECKA 49         NUMMER 45|22 SPORT

Ale Aerobic & Dansstu-
dio har de senaste åren 
arrangerat en Hösttävling 
i Älvängens Kulturhus. Så 
blev det även i år, men för 
första gången med ett nytt 
upplägg. Den traditionella 
Hösttävlingen som är öppen 
för hela Sverige kördes 
som tidigare, med stora 
delar av Sverigeeliten på 
plats. Det nya för i år var 
att det senare under dagen 
även arrangerades vad 
hemmaklubben kallar för 
”Minitävling” tillsammans 
med en dansuppvisning av 
Dansstudions grupper.

Arrangemanget blev en 
succé rakt igenom, och 
Älvängens Kulturhus fylldes 
till bredden två gånger om. 
När gymnasterna, som var 
först ut för dagen, startade 
var det välfyllt på läktaren 
framför tävlingsgolvet. Det 
var en rejäl och stöttande 

hejarklack! Gymnasterna 
svarade upp genom att köra 
bättre än någonsin, och 
publiken bjöds på det ena 
fantastiska programmet 
efter det andra.

I den yngsta tävlingsklas-
sen inledde Ale med att ta 
hem hela prispallen genom 
Agnes Hagberg, Line 
Andreasson och Linnea 
Enyck. Dessa unga tjejer 
stod för otroligt rena pro-
gram, och det var nog ingen 
i publiken som missade vilka 
talanger som börjar komma 
fram.

När samma ålderskatego-
ri avgjordes i parklassen blev 
det så jämnt att två Alepar 
till slut fick exakt samma 
slutpoäng, och alltså fick 
dela på guldet. Inte desto 
mindre nöjda för det klev 
Line Andreasson, Greta 
Bengtsson, Anna Siverbo 
och Agnes Hagberg upp till-

sammans på högsta pallen.
I ungdomsklassen, Age 

Group 1, stod återigen två 
Aletjejer överst. Den här 
gången fick Emma Kvidal 
kliva allra överst före Day-
hane Beltran. Återigen två 
mycket rena program som 
bådar gott för framtiden.

Den äldre juniorklassen, 
Age Group 2, vanns av 
Emilia Berkes från Ale, 
före två gymnaster från 
Trelleborgs Gymnastics & 
Dance. Emilia har successivt 
höjt nivån på sitt program 
under sommaren och 
hösten, och nu börjar alla 
bitar falla på plats. Trots en 
envis förkylning det senaste 
lyckades hon den här gång-
en sätta större delen av sitt 
program.

Sist ut i tävlingen var 
seniorerna, där Ale hade två 
gymnaster på startlistan. 
Bägge tjejerna gjorde bra 

ifrån sig, och allra vassast för 
dagen var Malin Lundkvist 
som är tillbaka i tävlings-
sammanhang efter en tids 
uppehåll. Riktigt kul att se 
henne tillbaka på tävlings-
golvet igen, nu dessutom 
i bättre form än någonsin 
tidigare. Efter henne i re-
sultatet hittar vi Karin Tuv-
skog på en fin andraplats, 
med en rutin som var precis 
så bra som man kan förvänta 
sig efter hennes senaste tids 
förkylningar.

När Hösttävlingen var 
avklarad laddades batterier-
na genast om med sikte på 
eftermiddagens Minitävling 
och uppvisning. När klock-
an slog fem var Kulturhuset 
fyllt till bredden, och de 
sista besökarna fick till och 
med stå i ingången för att 
kunna se alla duktiga barn 
och ungdomar. Under den 
knappt en timma långa 

tillställningen varvades 
gymnaster och dansare, och 
publiken bjöds på allt från 
charmiga småtomtar till 
blivande elitgymnaster och 
streetdancekillar. Det blev 
en del nerver som stökade 
till det ibland, men alla 
löste uppgiften galant. Det 
är minsann modigt att våga 
ställa sig framför så mycket 
publik och visa vad man 

tränat både hårt och länge 
för att klara.

Det blev ett arrange-
mang över all förväntan för 
klubbens del, och det lär 
definitivt komma en uppföl-
jare i samma anda. Klubbens 
coacher, gymnaster, dansare, 
föräldrar och styrelsemed-
lemmar gjorde tillsammans 
att dagen blir något vi sent 
kommer glömma.

Hösttävling och dansuppvisning i Älvängens Kulturhus

Charmerande dansuppvisning i Älvängens Kulturhus.

Bohus IF Friidrott hade 37 
friidrottare med som deltog 
på Adventsspelen i olika 
grenar och det blev många 
personliga rekord och bra 
placeringar. För att nämna en 
del: Isa Larsson som tävlar 
i flickor 14 år (F14) satte 
nytt personligt rekord i höjd 
då hon kom trea på höjden 
1,44. Med detta resultat 
klarade hon kvalgränsen till 
Götalandsmästerskapen i 
mars 2015 som går i Växjö 
och hon fortsatte sin grymma 
helg med ett nytt personligt 
rekord på 200 m 30,38.

Markus Menander, 
som är Sverigetvåa i höjd i 
sin ålder, testade på 60 m 
häck P17 och kom på en fin 
andraplats, sedan passade 
han på att vinna kula för P17 
och som toppen på ett isberg 
kvalade han in till Inomhus 
Ungdoms-SM i höjd då han 
kom trea på 1,80.

Vi har även en duktig 
sprintertjej i Cornelia Flis-
berg som för första gången 
gick under dröm 9,0 på 60m 
då hon kom på femte plats 
i F13 på 8,80sek och sedan 
följde hon upp detta genom 

att komma femma i tresteg. 
Vi är en klubb som är 

väldigt starka i många grenar, 
men en gren som vi har bör-
jar få bra tradition i är kula. 
Läs detta och bli fascinerad: 
Linnea Persson tvåa i F12, 
Josefin Carlsson femma i 
F15, Leo Carlsson segrare i 
P11 på nytt personigt rekord 
9,96. I F10: 1:a Elin Björn, 
2:a Lydia Mattson och 
tätt följda var dessa duktiga 
flickor: Emma Hansson, 
Filippa Dahl och Hanna 
Andreasson. 

I F13 kom Amanda For-
sell femma på nytt personligt 
rekord 8,52m och avslut-
ningsvis i P10 kom Elliot 
Karlsson trea, Adam Rydén 
åtta och tätt följd var Mio 
Grinder (nytt personligt) och 
Elliot Montell. 

Våra friidrottare är nyfikna 
på att testa nya grenar och en 
av dem är Matilda Bergand 
som gjorde tävlingsdebut i 
tresteg och i F12 kom hon 
på en hedrande fjärde plats, 
även Lisa Runge och Embla 
Lindquist testade denna gren 
med goda resultat. En annan 
gren som Lisa Runge, Embla 

Lundquist, Linnea Persson 
och Ayla Grinder testade på 
var stav och även om vi inte 
har tränat på denna gren så 
gjorde de bra försök. Strongt! 
Våra flickor är tävlingsviliga 
och var även med på höjd 
där Elin Åberg vann med 
stor stil F12 på ett mycket 
bra resultat – 1,36m. Hennes 
friidrottskompisar Matilda 
Bergand, Linnea Persson, 
Kajsa Hansson, Embla 
Lindquist och Lisa Runge 
gjorde henne sällskap och 
presterade också bra.

Vi har ett gäng 10-åringar 
som dominerade längdhopp 
där vi tog fem av de sju första 
platserna (Elliot Karlsson, 
Vidar Lindquist, Erik 
Larsson, Gustav Johanne-
son, Adam Rydén) och inte 
långt från dem var tre andra 
duktiga pojkar Elliot Montell, 
Alvar Molin och Filip Nord-
berg. Som inte detta var nog 
så följde pojkarna upp med 
att göra riktigt bra resultat 
på 600 m där Filip Jonsson 
vann på 2,02,48 och även 
60 m genomförde de på ett 
strålande sätt.

Per Carlsson Bohus IF Friidrott

Otroligt bra start på friidrottssäsongen

Det råder stor optimism i 
Skepplanda BTK. Damerna 
är klara för division ett och 
herrarna för division fyra 
kommande säsong. Herrar-
na fick se sin nya ledarstab 
i veckan. Idel kända namn 
och profiler dök upp på 
Forsvallen. Jonas Anders-
son har lämnat klartecken 
som huvudtränare och An-
ders Claesson assisterar. 
Kjell Björstedt tar hand 
om fysträningen tillsammans 
med Daniel Larson. Olof 
Samuelsson är målvaktsträ-
nare och Lasse Häggström 

lagledare. Björn Sundblad 
fortsätter som fysioterapeut 
och Jan-Inge Andersson 
blir lagledare för reservlaget. 
I organisationen ingår också 
Emrik Eklund.

– Att Jonas valde att köra 
vidare är ju något som både 
klubben och spelarna gläds 
över. Han kommer garante-
rat också att betyda mycket 
i samtalen med eventuella 
nyförvärv, säger Christer 
Andersson.

På den punkten har SBTK 
redan skakat hand med Jo-
nathan Franzén från ÄIK. 
Även Christian Larsson är 
tillbaka i truppen. Ett rik-
tigt tungt avbräck finns dock 
på målvaktssidan. Markus 
Samuelsson har skrivit på 
för Ahlafors IF.

– Självklart ville vi att 
”Mackan” skulle fortsät-
ta hos oss. Han har varit 

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 

P03 KL 13.00
NÖDINGE SK vs GF Kroppskultur

F02 KL 13.50
NÖDINGE SK vs HK Aranäs

F01 KL 14.40
NÖDINGE SK vs IK Baltichov

F00 KL 15.30
NÖDINGE SK vs KFUM  
Trollhättan 
 

HELGENS
MATCHER
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 7 DEC

SBTK klara inför 2015

Vid partävlingen i Alvhem 
den 25 nov deltog 11 par. 
Medel var 80 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
 1) Eiron Andersson - Marcus Sandberg 123
2) Marie-Louise Björklund -  
Karl-Eric Nilsson                                  108
3) Torsten Johansson - Ronny Andersson 96
4) Elsa Persson - Rikard Johansson      93
5) Kent Johansson - Tomas  Ståhl         89

BRIDGE

Varmt välkomna!

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

Kadriljuppvisning
24/12  kl 9.00

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

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

SKEPPLANDA. Några veckor efter avancemanget 
till division fyra presenterar SBTK sin ledarstab för 
2015.

Jonas Andersson fortsätter som A-lagstränare 
och får sällskap av Anders Claesson.

– Det kan inte bli bättre, precis de namnen som vi 
ville ha rakt igenom hela staben, säger sportrådets 
Christer Andersson.

Skepplanda BTK:s ledarstab 2015. Från vänster: Olof Samuels-
son, Jonas Andersson, Anders Claesson och Daniel Larson. Sit-
tande: Lasse Häggström, Kjell Björstedt, Björn Sundblad och 
Jan-Inge Andersson.

SBTK:s första nyförvärv är 
klart. Jimmy Johansson väl-
komnar Jonathan Franzén till 
Forsvallen.
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enormt bra i år. Vi respekte-
rar självfallet hans beslut och 
lyckönskar honom. Nu får vi 
leta efter en ersättare, säger 
Christer Andersson.

Mittbacken Mikael Ma-
liniemi som haft problem 

med sin rygg har också med-
delat att han kliver av.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

VECKA 49         NUMMER 45|22 SPORT

Ale Aerobic & Dansstu-
dio har de senaste åren 
arrangerat en Hösttävling 
i Älvängens Kulturhus. Så 
blev det även i år, men för 
första gången med ett nytt 
upplägg. Den traditionella 
Hösttävlingen som är öppen 
för hela Sverige kördes 
som tidigare, med stora 
delar av Sverigeeliten på 
plats. Det nya för i år var 
att det senare under dagen 
även arrangerades vad 
hemmaklubben kallar för 
”Minitävling” tillsammans 
med en dansuppvisning av 
Dansstudions grupper.

Arrangemanget blev en 
succé rakt igenom, och 
Älvängens Kulturhus fylldes 
till bredden två gånger om. 
När gymnasterna, som var 
först ut för dagen, startade 
var det välfyllt på läktaren 
framför tävlingsgolvet. Det 
var en rejäl och stöttande 

hejarklack! Gymnasterna 
svarade upp genom att köra 
bättre än någonsin, och 
publiken bjöds på det ena 
fantastiska programmet 
efter det andra.

I den yngsta tävlingsklas-
sen inledde Ale med att ta 
hem hela prispallen genom 
Agnes Hagberg, Line 
Andreasson och Linnea 
Enyck. Dessa unga tjejer 
stod för otroligt rena pro-
gram, och det var nog ingen 
i publiken som missade vilka 
talanger som börjar komma 
fram.

När samma ålderskatego-
ri avgjordes i parklassen blev 
det så jämnt att två Alepar 
till slut fick exakt samma 
slutpoäng, och alltså fick 
dela på guldet. Inte desto 
mindre nöjda för det klev 
Line Andreasson, Greta 
Bengtsson, Anna Siverbo 
och Agnes Hagberg upp till-

sammans på högsta pallen.
I ungdomsklassen, Age 

Group 1, stod återigen två 
Aletjejer överst. Den här 
gången fick Emma Kvidal 
kliva allra överst före Day-
hane Beltran. Återigen två 
mycket rena program som 
bådar gott för framtiden.

Den äldre juniorklassen, 
Age Group 2, vanns av 
Emilia Berkes från Ale, 
före två gymnaster från 
Trelleborgs Gymnastics & 
Dance. Emilia har successivt 
höjt nivån på sitt program 
under sommaren och 
hösten, och nu börjar alla 
bitar falla på plats. Trots en 
envis förkylning det senaste 
lyckades hon den här gång-
en sätta större delen av sitt 
program.

Sist ut i tävlingen var 
seniorerna, där Ale hade två 
gymnaster på startlistan. 
Bägge tjejerna gjorde bra 

ifrån sig, och allra vassast för 
dagen var Malin Lundkvist 
som är tillbaka i tävlings-
sammanhang efter en tids 
uppehåll. Riktigt kul att se 
henne tillbaka på tävlings-
golvet igen, nu dessutom 
i bättre form än någonsin 
tidigare. Efter henne i re-
sultatet hittar vi Karin Tuv-
skog på en fin andraplats, 
med en rutin som var precis 
så bra som man kan förvänta 
sig efter hennes senaste tids 
förkylningar.

När Hösttävlingen var 
avklarad laddades batterier-
na genast om med sikte på 
eftermiddagens Minitävling 
och uppvisning. När klock-
an slog fem var Kulturhuset 
fyllt till bredden, och de 
sista besökarna fick till och 
med stå i ingången för att 
kunna se alla duktiga barn 
och ungdomar. Under den 
knappt en timma långa 

tillställningen varvades 
gymnaster och dansare, och 
publiken bjöds på allt från 
charmiga småtomtar till 
blivande elitgymnaster och 
streetdancekillar. Det blev 
en del nerver som stökade 
till det ibland, men alla 
löste uppgiften galant. Det 
är minsann modigt att våga 
ställa sig framför så mycket 
publik och visa vad man 

tränat både hårt och länge 
för att klara.

Det blev ett arrange-
mang över all förväntan för 
klubbens del, och det lär 
definitivt komma en uppföl-
jare i samma anda. Klubbens 
coacher, gymnaster, dansare, 
föräldrar och styrelsemed-
lemmar gjorde tillsammans 
att dagen blir något vi sent 
kommer glömma.

Hösttävling och dansuppvisning i Älvängens Kulturhus

Charmerande dansuppvisning i Älvängens Kulturhus.

Bohus IF Friidrott hade 37 
friidrottare med som deltog 
på Adventsspelen i olika 
grenar och det blev många 
personliga rekord och bra 
placeringar. För att nämna en 
del: Isa Larsson som tävlar 
i flickor 14 år (F14) satte 
nytt personligt rekord i höjd 
då hon kom trea på höjden 
1,44. Med detta resultat 
klarade hon kvalgränsen till 
Götalandsmästerskapen i 
mars 2015 som går i Växjö 
och hon fortsatte sin grymma 
helg med ett nytt personligt 
rekord på 200 m 30,38.

Markus Menander, 
som är Sverigetvåa i höjd i 
sin ålder, testade på 60 m 
häck P17 och kom på en fin 
andraplats, sedan passade 
han på att vinna kula för P17 
och som toppen på ett isberg 
kvalade han in till Inomhus 
Ungdoms-SM i höjd då han 
kom trea på 1,80.

Vi har även en duktig 
sprintertjej i Cornelia Flis-
berg som för första gången 
gick under dröm 9,0 på 60m 
då hon kom på femte plats 
i F13 på 8,80sek och sedan 
följde hon upp detta genom 

att komma femma i tresteg. 
Vi är en klubb som är 

väldigt starka i många grenar, 
men en gren som vi har bör-
jar få bra tradition i är kula. 
Läs detta och bli fascinerad: 
Linnea Persson tvåa i F12, 
Josefin Carlsson femma i 
F15, Leo Carlsson segrare i 
P11 på nytt personigt rekord 
9,96. I F10: 1:a Elin Björn, 
2:a Lydia Mattson och 
tätt följda var dessa duktiga 
flickor: Emma Hansson, 
Filippa Dahl och Hanna 
Andreasson. 

I F13 kom Amanda For-
sell femma på nytt personligt 
rekord 8,52m och avslut-
ningsvis i P10 kom Elliot 
Karlsson trea, Adam Rydén 
åtta och tätt följd var Mio 
Grinder (nytt personligt) och 
Elliot Montell. 

Våra friidrottare är nyfikna 
på att testa nya grenar och en 
av dem är Matilda Bergand 
som gjorde tävlingsdebut i 
tresteg och i F12 kom hon 
på en hedrande fjärde plats, 
även Lisa Runge och Embla 
Lindquist testade denna gren 
med goda resultat. En annan 
gren som Lisa Runge, Embla 

Lundquist, Linnea Persson 
och Ayla Grinder testade på 
var stav och även om vi inte 
har tränat på denna gren så 
gjorde de bra försök. Strongt! 
Våra flickor är tävlingsviliga 
och var även med på höjd 
där Elin Åberg vann med 
stor stil F12 på ett mycket 
bra resultat – 1,36m. Hennes 
friidrottskompisar Matilda 
Bergand, Linnea Persson, 
Kajsa Hansson, Embla 
Lindquist och Lisa Runge 
gjorde henne sällskap och 
presterade också bra.

Vi har ett gäng 10-åringar 
som dominerade längdhopp 
där vi tog fem av de sju första 
platserna (Elliot Karlsson, 
Vidar Lindquist, Erik 
Larsson, Gustav Johanne-
son, Adam Rydén) och inte 
långt från dem var tre andra 
duktiga pojkar Elliot Montell, 
Alvar Molin och Filip Nord-
berg. Som inte detta var nog 
så följde pojkarna upp med 
att göra riktigt bra resultat 
på 600 m där Filip Jonsson 
vann på 2,02,48 och även 
60 m genomförde de på ett 
strålande sätt.

Per Carlsson Bohus IF Friidrott

Otroligt bra start på friidrottssäsongen

Det råder stor optimism i 
Skepplanda BTK. Damerna 
är klara för division ett och 
herrarna för division fyra 
kommande säsong. Herrar-
na fick se sin nya ledarstab 
i veckan. Idel kända namn 
och profiler dök upp på 
Forsvallen. Jonas Anders-
son har lämnat klartecken 
som huvudtränare och An-
ders Claesson assisterar. 
Kjell Björstedt tar hand 
om fysträningen tillsammans 
med Daniel Larson. Olof 
Samuelsson är målvaktsträ-
nare och Lasse Häggström 

lagledare. Björn Sundblad 
fortsätter som fysioterapeut 
och Jan-Inge Andersson 
blir lagledare för reservlaget. 
I organisationen ingår också 
Emrik Eklund.

– Att Jonas valde att köra 
vidare är ju något som både 
klubben och spelarna gläds 
över. Han kommer garante-
rat också att betyda mycket 
i samtalen med eventuella 
nyförvärv, säger Christer 
Andersson.

På den punkten har SBTK 
redan skakat hand med Jo-
nathan Franzén från ÄIK. 
Även Christian Larsson är 
tillbaka i truppen. Ett rik-
tigt tungt avbräck finns dock 
på målvaktssidan. Markus 
Samuelsson har skrivit på 
för Ahlafors IF.

– Självklart ville vi att 
”Mackan” skulle fortsät-
ta hos oss. Han har varit 

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 

P03 KL 13.00
NÖDINGE SK vs GF Kroppskultur

F02 KL 13.50
NÖDINGE SK vs HK Aranäs

F01 KL 14.40
NÖDINGE SK vs IK Baltichov

F00 KL 15.30
NÖDINGE SK vs KFUM  
Trollhättan 
 

HELGENS
MATCHER
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 7 DEC

SBTK klara inför 2015

Vid partävlingen i Alvhem 
den 25 nov deltog 11 par. 
Medel var 80 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
 1) Eiron Andersson - Marcus Sandberg 123
2) Marie-Louise Björklund -  
Karl-Eric Nilsson                                  108
3) Torsten Johansson - Ronny Andersson 96
4) Elsa Persson - Rikard Johansson      93
5) Kent Johansson - Tomas  Ståhl         89

BRIDGE

Varmt välkomna!

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

Kadriljuppvisning
24/12  kl 9.00

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

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

SKEPPLANDA. Några veckor efter avancemanget 
till division fyra presenterar SBTK sin ledarstab för 
2015.

Jonas Andersson fortsätter som A-lagstränare 
och får sällskap av Anders Claesson.

– Det kan inte bli bättre, precis de namnen som vi 
ville ha rakt igenom hela staben, säger sportrådets 
Christer Andersson.

Skepplanda BTK:s ledarstab 2015. Från vänster: Olof Samuels-
son, Jonas Andersson, Anders Claesson och Daniel Larson. Sit-
tande: Lasse Häggström, Kjell Björstedt, Björn Sundblad och 
Jan-Inge Andersson.

SBTK:s första nyförvärv är 
klart. Jimmy Johansson väl-
komnar Jonathan Franzén till 
Forsvallen.
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NÖDINGE. I förra helgen 
avgjordes Nolcupen för 
37:e gången.

56 lag deltog och 
totalt spelades det 126 
matcher.

– Som arrangör är vi 
mycket nöjda med årets 
upplaga, allt fungera-
de väldigt bra, säger 
Andreas Martinsson i 
Nol IK.

Den populära inomhustur-
neringen i fotboll hade Ale 
Kulturrum som hemvist. 
Matchandet inleddes på fre-
dagseftermiddagen och sista 
signalen ljöd inte förrän sent 
på söndag kväll.

Publiken bjöds på många 
underhållande och tillika 
rafflande matcher. Samtli-
ga lag fick chansen att spela 
slutspel, de två bäst placerade 
lagen gick till A-slutspel och 
de två övriga till B-slutspel.

Arrangörsklubben note-
rades för fina framgångar 
i pojklasserna. Samarbetet 
med Ahlafors IF renderade 
två segerpokaler, P12 och 
P14.

På tjejsidan triumferade 
Älvängens IK genom att vin-
na 12-årsklassen och ta sig 
till final i flickor 15 där det 
dock blev förlust mot Hönö/
Öckerö.

A-slutspelets finalresultat: 

P10: Södra Skär-
gården 2-Södra 
Skärgården 1 1-0. 
P11: Skoftebyn 
v i t - S k o f t e b y n 
svart 3-2. P12: 
Nol/Ahlafors-Äl-
vängen vit 2-0. 
P14: Nol/Ahla-
fors vit-Öckerö IF 
3-0. P15: Sembe-
rija-Partille IF FK 
4-2 efter straffar. 
F12: Älvängens 
IK blå-Soläng-
ens BK 1-0. F15: 
Hönö/Öckerö IF-Älvängens 
IK 1-0 efter förlängning. JONAS ANDERSSON

ÄIK-tjejer triumferade
med guld i Nolcupen

ÄIK:s F-12-lag jublar efter triumfen i Nolcupen.

23SPORT

Älvängens F12-lag efter finalvinsten mot Solängens BK.

ÄIK:s duktiga målvakt Linnea Larsson 
lyfter segerpokalen.
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Matchvärd:

VS BLÅSUT/VÄNERSBORGS BK

ALE ARENA 
LÖRDAG 6/12

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Vår försäljning lördagen den 6/12,  
kl 10-13 och under julmarknaden  

kl 12-16 går helt till detta projekt!

Säsongen avslutas lördagen den 20/12

Hjälp oss ge vård och kärlek
till de barn som utsatts för 
sexuellt våld i DR Kongo. 
Genom att du handlar i 
vår butik gör du skillnad.
På riktigt.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180
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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

ÄR DU SUGEN PÅ ATT VARA 
MED OCH SKAPA 2015 

ÅRS STÖRSTA UNGDOMS-
ARRANGEMANG I ALE?

ÄR DU FÖDD 2001-1995?
KOM DÅ TILL UPPSTARTSTRÄFF 

TISDAG 16/12 KL 17.30 
CAFETERIAN ALE KULTURRUM NÖDINGE

VÄNLIGA HÄLSNINGAR ALE FRITID 
& VAKNA TILLSAMMANS MOT DROGER

LILLA EDET. Nu står 
det klart vilka som får 
kommunens kultursti-
pendium, kulturpris 
och ungdomspris i Lilla 
Edets kommun. 

Kultur- och fritids-
nämnden har förkunnat 
pristagarna.

Årets utmärkelser går 
till Tage Lindell, Birgit-
ta Johansson, Joakim 
Persson, dansgruppen 
Manongu och Emil Jo-
hansson.

Varje år delar kommunen 
ut ett kulturstipendium, ett 
kulturpris och ett ungdoms-
pris för att uppmärksamma 
stipendiaten och pristagar-
nas insatser inom sina områ-
den. Stipendiet och priserna 
delas ut på kommunfullmäk-
tiges sammanträde den 10 
december.

– Vi vill rikta ett stort 
tack till alla som har lämnat 
in nomineringar på duktiga 
kandidater, säger Kjell Jo-
hansson (S), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

Kulturstipendiet går till 
en talang inom det kulturella 

området. I år delas kultursti-
pendiet mellan två stipendia-
ter. Årets pristagare är Tage 
Lindell, foto, film och webb 
och Birgitta Johansson, 
hembygdsarbete.

Motiveringen lyder: 
”Tage Lindell tilldelas kul-
turstipendiet för sitt stora 
kunnande och sin noggrann-
het inom foto, film och 
webb, som han gärna delar 
med sig av till andra aktörer i 
kommunen.

Birgitta Johansson tillde-
las kulturstipendiet för sitt 
arbete med att dokumentera 
torp och gårdar samt för de 
vandringar hon håller i hem-
bygden. Hennes arbete är till 
stor glädje för oss nu och för 
kommande generationer.”

Kulturpriset går till nå-
gon eller några som har varit 
kommunen till glädje inom 
det kulturella området och 
har en anknytning till kom-
munen. I år delas kulturs-
priset mellan två pristagare. 
Årets pristagare är Joakim 
Persson, teater, och Karin 
Bergdahl och Marco Iacca-
rino, dans.

Motiveringen lyder: 
”Joakim Persson tilldelas 
kulturpriset för sitt stora 
engagemang inom teater 
i kommunen. Joakim har 

bland annat varit med och 
startat upp en ny teaterför-
ening.

Karin Bergdahl och Mar-
co Iaccarino (dansgruppen 
Manongu) tilldelas kultur-
priset för de broar de bygger 
genom dans och musik. De 
skapar glädje, värme och ge-
menskap mellan människor 
oavsett bakgrund.”

Ungdomspriset går till 
en ungdom som är duktig 
inom sin idrott, har hedrat 
sin förening på något sätt 
eller gjort något positivt för 
kommunen. Årets pristagare 
är Emil Johansson, skytte.

Motiveringen lyder: 
”Emil Johansson är alltid 
en frisk fläkt som stadigt 
visat framgång på både trä-
ning och tävling. Med ett 
leende på läpparna och god 
tävlingsvilja antar Emil alla 
utmaningar inom sin idrott.”

JONAS ANDERSSON

Kulturstipendiater
och pristagare utsedda

Kjell Johansson (S), ordföran-
de i Kultur- och fritidsnämn-
den.

Joakim Persson tilldelas kul-
turpriset för sitt stora engage-
mang inom teatern.
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I Starrkärr-Kilanda 
församling gör barn och 
ungdomar även i år en 
slags adventskalender i 
Älvfoto/Lekextras skylt-
fönster. Varje dag i advent 
öppnas en ny låda, som 
består av illustrationer till 
många älskade barnsa-
gor. På bilden ser ni ett 
exempel: det är ur boken 
Nalle Puh.

– Vi är glada för sam-
arbetet med Älvfoto och 
barnen tycker det är jätte-
kul, säger församlingsas-
sistent Ann Åström.

Adventskalendern har 
tillverkats vid församling-
ens olika barnverksam-
heter i både Nol och i 
Älvängen.

– Barnen har jobbat 
med det här under hela 
november och vi hoppas 
att många ska följa kalen-
dern ända fram till jul, 
avslutar Ann Åström.

Adventskalender i Älvfotos 
skyltfönster.

Adventskalender 
i skyltfönstret

Söndag 7 dec kl 18
Entré 80 kr

Gentlemen 

En tripp till Paris
Onsdag 3 dec kl 19 

Entré 80 kr

Onsdag 10 dec kl 19 3D 
Söndag 14 dec kl 18

Entré 80 kr

Hobbit: Femhäraslaget

Tjuvarnas jul 
och Trollkarlens dotter
Söndag 14 dec kl 15

Matiné 60 kr

3DD

Medborgarhusets Bio, Ledet-
vägen, Alafors 0706-83 66 71 

Biodagar 0303-33 03 96
E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Råkallt ute, 
men betydligt varmare 
inomhus.

Skönsången från 
lucia och hennes tärnor 
förhöjde temperaturen 
ytterligare.

Det mesta var sig likt 
när Repslagarmuseet 
bjöd in till sin tradi-
tionsenliga julmarknad.

Lucia kom tidigt i år, men så 
var det också ett uppskattat 
inslag i samband med julfi-
randet på museet. Besökar-
na trängdes inne i caféet för 
att på plats att lyssna till det 
röststarka tåget från scoutkå-
ren i Guntorp.

Repslagarbanan kantades 
av ett 30-tal hantverkare som 
sålde diverse ting, både ätba-
ra produkter, prydnadssaker, 

kläder och så vidare.
– En härlig julstämning 

och en bra uppslutning. Som 
arrangör har vi inget att kla-
ga på, förklarade Börje Jo-
hansson.

Tomtejakt, julklappslotte-
ri, fiskdamm och pyssel var 
några av alla de aktiviteter 
som marknadsgästerna kun-
de roa sig med. Utställning-
arna Ormar växer inte på 
träd av Sandra Drew Hern-
vall och Nystan av Gun 
Jansson tilldrog sig också 
besökarnas intresse.

JONAS ANDERSSON

Julstämning på Repslagarmuseet
Emelie och Isabelle vann en julklapp i Repslagarmuseets lotteri.

Lucia och tärnor kom från scoutkåren i Guntorp. 
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JULKONSERT X 2
bjuder in till stämningsfull & svängig

 

SURTE KYRKA
OPUS 83 MED…

ENTRÉ 150:- 
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök 
BIBLIOTEKET i SURTE eller NÖDINGE. 
Biljettförsäljning o insläpp konsertdagen fr kl.16.30 Surte kyrka.  

LÖRDAG 13 DECEMBER kl.17.00

LÖRDAG 20 DECEMBER kl.17.00

DIRIGENT JACK SVANTESSON,
JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,

INGELA FRIBERG, RICHARD HAUER, 
DAN LINDÉN, SIMON WESTMAN 

& PETER WÅGSJÖ

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!

SURTE. Ingen snö, men 
ändå en påtaglig jul-
känsla.

Mycket folk kom till 
det årliga adventsfiran-
det vid Svandammarna.

Populärast av dem 
alla var tomten som i 
vanlig ordning tog emot 
önskelistor i sin gran-
koja.

Kön ringlade sig lång i tom-
teskogen. Lokaltidningen 
följde med när Filip, sex och 
ett halvt år, skulle överlämna 
sin önskelista.

– Stegbil står överst på lis-
tan, förklarade Filip som fick 
en godisstrut av den givmilde 
tomten.

Julsånger hördes samtidigt 
som lotteriförsäljarna gjorde 
sitt yttersta för att kalla på 
besökarnas uppmärksamhet. 
Glögg och kaffe serverades 
till dem som behövde värma 
sig och doften av nygrillad 
korv gjorde sig också påmind.

– I år är det extra god korv, 
intygade Arto Lassuri som 
agerade grillmästare tillsam-
mans med kollegan Rudolf 
”Rulle” Lindberg.

Som värd för söndagens 
arrangemang stod Kulturför-
eningen Svanen.

JONAS ANDERSSON

Filip tog tillfället i akt att 
överlämna sin önskelista till 
tomten.

Rudolf Lindberg och Arto Lassuri serverade nygrillad korv vid 
Svandammarna.

 Det var strykande åtgång på lotterna. 

Ett trettiotal SPF-.are un-
der ledning av Claes-Hugo 
Larsson och Owe Dafgård 
gästade Rostock i veckan 
som gick. Här har man en 
av de större julmarknaderna 
i Europa och den var verkli-
gen storslagen. Man bjöd på 
ett imponerande tivoli och 
kilometervis med bodar där 

man fann allt som hör julen. 
Vi bodde bekvämt på Radis-
son Hotell mitt i centrum.

En del av de som inte var 
med på resan tog tåget till 
Surte och gick runt Keillers 
damm i vackert väder. Curt 

Svensson hade rekat och 
tagit med sig en påse sand 
som han strödde ut där det 
var halt. Detta var mycket 
uppskattat.

Nästa veckas vandring 
utgår från pendelstatio-

nen i Älvängen. Närmare 
information finns på SPF 
Alebygdens hemsida i gäst-
boken.

Lucia firas i Medborgar-
huset den 11 december. Vi 
gästas av Ale lucia. Arrang-
örer är kontaktkommittén i 
Nol- Alafors.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden på julmarknadsresa

Julkänsla utan snö 
vid Svandammarna
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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
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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

ÄR DU SUGEN PÅ ATT VARA 
MED OCH SKAPA 2015 

ÅRS STÖRSTA UNGDOMS-
ARRANGEMANG I ALE?

ÄR DU FÖDD 2001-1995?
KOM DÅ TILL UPPSTARTSTRÄFF 

TISDAG 16/12 KL 17.30 
CAFETERIAN ALE KULTURRUM NÖDINGE

VÄNLIGA HÄLSNINGAR ALE FRITID 
& VAKNA TILLSAMMANS MOT DROGER

LILLA EDET. Nu står 
det klart vilka som får 
kommunens kultursti-
pendium, kulturpris 
och ungdomspris i Lilla 
Edets kommun. 

Kultur- och fritids-
nämnden har förkunnat 
pristagarna.

Årets utmärkelser går 
till Tage Lindell, Birgit-
ta Johansson, Joakim 
Persson, dansgruppen 
Manongu och Emil Jo-
hansson.

Varje år delar kommunen 
ut ett kulturstipendium, ett 
kulturpris och ett ungdoms-
pris för att uppmärksamma 
stipendiaten och pristagar-
nas insatser inom sina områ-
den. Stipendiet och priserna 
delas ut på kommunfullmäk-
tiges sammanträde den 10 
december.

– Vi vill rikta ett stort 
tack till alla som har lämnat 
in nomineringar på duktiga 
kandidater, säger Kjell Jo-
hansson (S), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

Kulturstipendiet går till 
en talang inom det kulturella 

området. I år delas kultursti-
pendiet mellan två stipendia-
ter. Årets pristagare är Tage 
Lindell, foto, film och webb 
och Birgitta Johansson, 
hembygdsarbete.

Motiveringen lyder: 
”Tage Lindell tilldelas kul-
turstipendiet för sitt stora 
kunnande och sin noggrann-
het inom foto, film och 
webb, som han gärna delar 
med sig av till andra aktörer i 
kommunen.

Birgitta Johansson tillde-
las kulturstipendiet för sitt 
arbete med att dokumentera 
torp och gårdar samt för de 
vandringar hon håller i hem-
bygden. Hennes arbete är till 
stor glädje för oss nu och för 
kommande generationer.”

Kulturpriset går till nå-
gon eller några som har varit 
kommunen till glädje inom 
det kulturella området och 
har en anknytning till kom-
munen. I år delas kulturs-
priset mellan två pristagare. 
Årets pristagare är Joakim 
Persson, teater, och Karin 
Bergdahl och Marco Iacca-
rino, dans.

Motiveringen lyder: 
”Joakim Persson tilldelas 
kulturpriset för sitt stora 
engagemang inom teater 
i kommunen. Joakim har 

bland annat varit med och 
startat upp en ny teaterför-
ening.

Karin Bergdahl och Mar-
co Iaccarino (dansgruppen 
Manongu) tilldelas kultur-
priset för de broar de bygger 
genom dans och musik. De 
skapar glädje, värme och ge-
menskap mellan människor 
oavsett bakgrund.”

Ungdomspriset går till 
en ungdom som är duktig 
inom sin idrott, har hedrat 
sin förening på något sätt 
eller gjort något positivt för 
kommunen. Årets pristagare 
är Emil Johansson, skytte.

Motiveringen lyder: 
”Emil Johansson är alltid 
en frisk fläkt som stadigt 
visat framgång på både trä-
ning och tävling. Med ett 
leende på läpparna och god 
tävlingsvilja antar Emil alla 
utmaningar inom sin idrott.”

JONAS ANDERSSON

Kulturstipendiater
och pristagare utsedda

Kjell Johansson (S), ordföran-
de i Kultur- och fritidsnämn-
den.

Joakim Persson tilldelas kul-
turpriset för sitt stora engage-
mang inom teatern.
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I Starrkärr-Kilanda 
församling gör barn och 
ungdomar även i år en 
slags adventskalender i 
Älvfoto/Lekextras skylt-
fönster. Varje dag i advent 
öppnas en ny låda, som 
består av illustrationer till 
många älskade barnsa-
gor. På bilden ser ni ett 
exempel: det är ur boken 
Nalle Puh.

– Vi är glada för sam-
arbetet med Älvfoto och 
barnen tycker det är jätte-
kul, säger församlingsas-
sistent Ann Åström.

Adventskalendern har 
tillverkats vid församling-
ens olika barnverksam-
heter i både Nol och i 
Älvängen.

– Barnen har jobbat 
med det här under hela 
november och vi hoppas 
att många ska följa kalen-
dern ända fram till jul, 
avslutar Ann Åström.

Adventskalender i Älvfotos 
skyltfönster.

Adventskalender 
i skyltfönstret

Söndag 7 dec kl 18
Entré 80 kr

Gentlemen 

En tripp till Paris
Onsdag 3 dec kl 19 

Entré 80 kr

Onsdag 10 dec kl 19 3D 
Söndag 14 dec kl 18

Entré 80 kr

Hobbit: Femhäraslaget

Tjuvarnas jul 
och Trollkarlens dotter
Söndag 14 dec kl 15

Matiné 60 kr

3DD

Medborgarhusets Bio, Ledet-
vägen, Alafors 0706-83 66 71 

Biodagar 0303-33 03 96
E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Råkallt ute, 
men betydligt varmare 
inomhus.

Skönsången från 
lucia och hennes tärnor 
förhöjde temperaturen 
ytterligare.

Det mesta var sig likt 
när Repslagarmuseet 
bjöd in till sin tradi-
tionsenliga julmarknad.

Lucia kom tidigt i år, men så 
var det också ett uppskattat 
inslag i samband med julfi-
randet på museet. Besökar-
na trängdes inne i caféet för 
att på plats att lyssna till det 
röststarka tåget från scoutkå-
ren i Guntorp.

Repslagarbanan kantades 
av ett 30-tal hantverkare som 
sålde diverse ting, både ätba-
ra produkter, prydnadssaker, 

kläder och så vidare.
– En härlig julstämning 

och en bra uppslutning. Som 
arrangör har vi inget att kla-
ga på, förklarade Börje Jo-
hansson.

Tomtejakt, julklappslotte-
ri, fiskdamm och pyssel var 
några av alla de aktiviteter 
som marknadsgästerna kun-
de roa sig med. Utställning-
arna Ormar växer inte på 
träd av Sandra Drew Hern-
vall och Nystan av Gun 
Jansson tilldrog sig också 
besökarnas intresse.

JONAS ANDERSSON

Julstämning på Repslagarmuseet
Emelie och Isabelle vann en julklapp i Repslagarmuseets lotteri.

Lucia och tärnor kom från scoutkåren i Guntorp. 
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JULKONSERT X 2
bjuder in till stämningsfull & svängig

 

SURTE KYRKA
OPUS 83 MED…

ENTRÉ 150:- 
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök 
BIBLIOTEKET i SURTE eller NÖDINGE. 
Biljettförsäljning o insläpp konsertdagen fr kl.16.30 Surte kyrka.  

LÖRDAG 13 DECEMBER kl.17.00

LÖRDAG 20 DECEMBER kl.17.00

DIRIGENT JACK SVANTESSON,
JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,

INGELA FRIBERG, RICHARD HAUER, 
DAN LINDÉN, SIMON WESTMAN 

& PETER WÅGSJÖ

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!

SURTE. Ingen snö, men 
ändå en påtaglig jul-
känsla.

Mycket folk kom till 
det årliga adventsfiran-
det vid Svandammarna.

Populärast av dem 
alla var tomten som i 
vanlig ordning tog emot 
önskelistor i sin gran-
koja.

Kön ringlade sig lång i tom-
teskogen. Lokaltidningen 
följde med när Filip, sex och 
ett halvt år, skulle överlämna 
sin önskelista.

– Stegbil står överst på lis-
tan, förklarade Filip som fick 
en godisstrut av den givmilde 
tomten.

Julsånger hördes samtidigt 
som lotteriförsäljarna gjorde 
sitt yttersta för att kalla på 
besökarnas uppmärksamhet. 
Glögg och kaffe serverades 
till dem som behövde värma 
sig och doften av nygrillad 
korv gjorde sig också påmind.

– I år är det extra god korv, 
intygade Arto Lassuri som 
agerade grillmästare tillsam-
mans med kollegan Rudolf 
”Rulle” Lindberg.

Som värd för söndagens 
arrangemang stod Kulturför-
eningen Svanen.

JONAS ANDERSSON

Filip tog tillfället i akt att 
överlämna sin önskelista till 
tomten.

Rudolf Lindberg och Arto Lassuri serverade nygrillad korv vid 
Svandammarna.

 Det var strykande åtgång på lotterna. 

Ett trettiotal SPF-.are un-
der ledning av Claes-Hugo 
Larsson och Owe Dafgård 
gästade Rostock i veckan 
som gick. Här har man en 
av de större julmarknaderna 
i Europa och den var verkli-
gen storslagen. Man bjöd på 
ett imponerande tivoli och 
kilometervis med bodar där 

man fann allt som hör julen. 
Vi bodde bekvämt på Radis-
son Hotell mitt i centrum.

En del av de som inte var 
med på resan tog tåget till 
Surte och gick runt Keillers 
damm i vackert väder. Curt 

Svensson hade rekat och 
tagit med sig en påse sand 
som han strödde ut där det 
var halt. Detta var mycket 
uppskattat.

Nästa veckas vandring 
utgår från pendelstatio-

nen i Älvängen. Närmare 
information finns på SPF 
Alebygdens hemsida i gäst-
boken.

Lucia firas i Medborgar-
huset den 11 december. Vi 
gästas av Ale lucia. Arrang-
örer är kontaktkommittén i 
Nol- Alafors.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden på julmarknadsresa

Julkänsla utan snö 
vid Svandammarna
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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
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Måndagen 17 novem-
ber fick vara med 
om en smått histo-

riska händelse i lilla Alafors. 
Trots att kommunhuset ligger 
i en avkrok långt bort från 
politikens vanliga huvudstråk 
träffades sju riksdagsledamö-
ter från fem partier tillsam-
mans med ledande kommun-
politiker i regionen för att ta 
del av och diskutera våra och 
sina egna kritiska synpunkter 
när det gäller hur Svenska 
Kraftnät driver sitt projekt 
om att förstärka stamnätet 
från Skogssäter i Trollhättan 
till Stenkullen i Lerum.

Trots att den tänkta 
stora luftledningen på 400 
kV skulle komma att lägga 
en död hand över boende, 
företag, marker och friluftsliv 
för tiotusentals människor i 
fem kommuner har kon-
sekvenserna och det breda 
motstånd som finns tidigare 
fått ett begränsat utrymme 
i media.  Men alla protes-
ter och det stora intresset 
för informationsmötet som 
arrangerades av vår förening 
”Regional Motström” gjorde 
att kritiken nu fick medial 
uppmärksamhet, vilken också 
tvingade Svenska Kraftnäts 
pressekreterare Olof Kling-
vall att komma ut med en 

kommentar.
Hans uppdrag är att vara 

informationsansvarig. Men 
granskar vi vad han hade att 
säga i Västnytt och P4 Radio 
Göteborg tycks han se sitt 
uppdrag som att mest sprida 
desinformation:

”Skälet till att man inte 
kan använda de ledningar 
som redan finns är att de re-
dan används i dag”, hävdade 
Klingvall först i Västnytt. 
Självklart, det vet alla. Men 
vad Regional motström säger 
är att dessa mycket väl kan 
uppgraderas. Det finns redan 
två kraftledningsgator på den 
aktuella sträckan, varav den 
ena är i starkt behov av en re-
novering. I samband med en 
sådan, som ändå måste göras, 
skulle denna kunna uppgra-
deras genom ett sambygge 
för att klara av hela den ka-
pacitetsökning som Svenska 
Kraftnät önskar – och detta 
med en teknik som redan är 
tillgänglig! 

Om man säger att en väg 
kan breddas i stället för det 
sämre alternativet att bygga 
en helt ny ett stycke bredvid, 
inte kan man då mötas av be-
skedet att det redan kör bilar 
på den gamla vägen? Vad vi 
vill är att alternativet med 
sambyggnad och en uppgra-

dering ska utredas på allvar.
Klingvall fortsatte sedan 

med att vända upp och ner på 
det som är Svenska Kraftnäts 
uppdrag:

 ”Skälet till att vi inte kan 
gräva ner ledningen är att det 
är en växelströmsledning vi 
behöver bygga för att förstär-
ka växelströmsnätet och då är 
inte en likströmsledning som 
skulle grävas ner i marken ett 
alternativ”.

Han har helt missuppfattat 
det egna företagets projekt. 
Vad Svenska Kraftnät säger 
sig behöva göra är inte alls att 
bygga en ny stor växelströms-
ledning som skulle drämma 
ner denna stora döda hand i 
fem kommuner, utan uppdra-
get handlar i sak bara om att 
överföra mer el från Trollhät-
tan till Lerum. Om detta görs 
med växelström eller likström 
är i sig ointressant. Klart är 

att växelström kan transfor-
meras till likström, för att 
sedan transformeras tillbaka 
till växelström, en teknik 
som Svenska Kraftnät redan 
använder.  Företagets strategi 
är att säkra stamnätet! Vilken 
taktik, eller teknik, som sedan 
används är naturligtvis bara 
avhängigt av vad som påver-
kar oss människor och miljön 
på minst skadliga sätt.

Vad vi vill är att alternati-
vet med nedgrävd likströms-
kabel utreds lika förutsätt-
ningslöst som frågan om en 
möjlig uppgradering av redan 
befintliga ledningar. Redan 
nästa år inviger Svenska 
kraftnät själv den långa del av 
nybyggda Sydvästlänken där 
alternativet med nedgrävd 
likström framgångsrikt har 
använts! Företaget informa-
tionsavdelning har till och 
med producerat en egen 

liten reklam-
film där vi får 
reda på hur bra 
det kan vara 
med likström i 
stället för växel-
ström…

Riksdags-
politikerna är 
nu tillbaka i 
Stockholm och, 
som vi hoppas, 
kommer de att 
driva vårt krav 
om att Svenska kraftnät, över-
vakat av Energimarknadsin-
spektionen (vilken från den 
nya regeringsbildningens sida 
leds av Miljödepartementet 
och Ibrahim Baylan) gör ett 
rejält omtag och utreder al-
ternativen till sitt skräckpro-
jekt med en ny åtta mil lång 
400 kV-ledning som trasar 
sönder våra samhällen. Vi vet 
också att berörda kommun-

ledningar – oavsett partifärg 
– samordnar sig när det gäller 
motståndet. Länsstyrelsen 
finns också med i bilden med 
mycket skarpa invändningar 
mot det tilltänkta projektet. 
Väl framme är det sedan 
viktigt att dessa utredningar 
granskas av en objektiv tredje 
part.

Majvor Johansson
Ordförande Regional Motström

Medial uppmärksamhet kring planerad luftledning

Paula Örn, kan anting-
en trolla fram pengar 
ur tomma luften – 

eller så kan hon inte stå för 
den nedmontering av kultur 
och fritid som nu väntar. 
Man kan nämligen inte 
bygga hur mycket som helst 
utan att betala för det, något 
som kan tyckas självklart för 
alla, utom Paula. 

På fullmäktigemötet i 
måndags ställde jag flera 
frågor till Paula Örn, som 
hon inte kunde svara på. Jag 
undrar fortfarande, och vill 
ha svar på följande:

Vi har sedan länge 
planerat att investera i ett 
nytt bibliotek i Älvängen 
centrum. Ditt skäl att inte 
öka budgeten för kultur och 
fritid 2015 är att ”investe-
ringar kostar när de börjar 
användas”. Helt riktigt 
Paula. Eftersom vi dock är 
redo att etablera ett biblio-

tek redan i början av 2015 
kommer alltså kostnaden 
samtidigt, och min fråga är 
helt enkelt hur du då tänker 
betala för de ökade kostna-
derna? Ska ni kanske ge er 
på ett nytt försök att flytta 
Surte bibliotek? 

Ni säger att ni vill ha 
bredd på föreningslivet 
genom att bygga nytt ridhus 
och ny friidrottsanlägg-
ning på Jennylund. Detta 
är ju kanonbra, men vad 
ska skäras bort i budgeten 
för att finansiera detta? 
Liksom med bibliotek i 
Älvängen finns inga pengar 
i driftsbudgeten för att täcka 
några ökade kostnader för 
anläggningarna. Ska ni kan-
ske stänga några fritidsgår-
dar? Ska föreningsbidragen 
bli färre? Hur skapar man 
en bredd i föreningslivet på 
det sättet? Eller ska ni se till 
att varken ridhus eller frii-

drottsanläggning blir klart 
under nästa år, så att inte 
heller kostnaden kommer 
då?

Ett sista orosmoln rör 
konstgrässatsningen i 
Nödinge. Under de senaste 
åren har vi arbetat för att 
komma igång med konst-
gräs i Nödinge. Så här på 
mållinjen, när allt förarbete 
är klart och det enda som 
behövs är en satsning i 
budgeten (som alliansen och 
FiA har med), så snubblar 
Paula. Hon föreslog fören-
ingen NSK hela två konst-
gräsplaner i Nödinge, men 
utan en enda krona i drifts- 
eller investeringsbudget för 
detta lär det inte bli en enda. 
Föreningen NSK har behov 
av, och förväntar sig, nya 
träningsytor redan nästa år. 
Har du, Paula, förklarat för 
föreningen att du lovade lite 
för mycket, lite för snabbt 

och att det inte blir något 
konstgräs 2015 i Nödinge?

Paula Örns och ADs bud-
get, som antogs med hjälp 
av SD, visar på en enorm 
okunskap om kultur och 
fritid. Jag kan bara beklaga 
å Alebornas vägnar den 
nedmontering som nu kom-
mer ske av våra befintliga 
verksamheter. För framtiden 
vill jag skicka med vår nya 
majoritet att man måste vara 
påläst, man måste kunna be-
tala för ”nya satsningar” och 
det är smakligt att berätta 
för Aleborna precis vad som 
ska tas bort när nysatsningar 
ska göras. 

Isabell Korn (M)
Ordförande i Kultur-
och fritidsnämnden

Många frågor – inga svar

I de senaste numren av 
Alekuriren och även 
i andra medier får vi 

Moderater, Alliansvänner 
och FiA veta av dig Paula 
Örn, frontfiguren i den nya 
majoriteten S+V+MP+AD 
(med stöd av SD) att du 
anser oss vara truliga barn-
ungar som tjurar. För det 
första måste jag säga att det 
förvånar mig att du Paula, 
ens uttrycker dig så om po-
litiska kollegor! Visserligen 
är vi inte medlemmar av 
ditt gäng och vi tackade nej 
till att fortsätta de samtal 
du ville locka oss in i, men 
kom igen, större respekt 
än så har vi väl gentemot 
varandra? Nä vi är inga 
tjuriga truliga barnungar! 
Vi vill ta ansvar för en stark 
och tydlig oppositionspoli-
tik. Låt mig förklara vikten 
av det...

Som det parlamentariska 
läget är nu i vår kommun så 
skulle det kunna innebära 
ett hot mot demokratin att 
ta fram en budget mer er 
som inte levererar det vi 

lovade väljarna! När våra 
väljare röstar på de olika 
partierna så förväntar de 
sig att partiet man känner 
förtroende för och röstar 
på tar hand om ens röst 
väl. Jag skulle kunna skriva 
spaltmeter om hur flera 
väljare som röstat på de 
partier som utgör den nya 
röran berättar om hur de 
känner misstro och oro! 
Var en röst på S en röst på 
AD, vars starke man är före 
detta moderat? Och var en 
röst på Aledemokraterna en 
röst på Vänsterpartiet som 
i normalfallet tänker tvär-
temot i massa ideologiska 
frågor? Spelar det någon 
roll om en väljare avlägger 
sin röst i demokratisk anda, 
när partierna sen gör som 
de vill ändå?

Under våra kampanjer 
inför valet så gav vi ett antal 
vallöften till Aleborna. 
Valde man att rösta på oss 
moderater så skulle man 
känna säkerhet på vad man 
röstade på och för. Det kan 
vi med stolthet meddela 

våra väljare att de kan 
göra! I verksamhetsplanen 
och budgeten har vi med 
vartenda vallöfte vi gav. Vi 
står för vår politik! För oss 
moderater är det visserligen 
mycket glädjande att du 
Paula och ditt gäng tyckte 
att saker i Alliansen och 
Fias verksamhetsplan var så 
bra att ni rent av kopierade 
det och tog med det i ert 
dokument! Det är helt rätt 
väg för Ale kommun, att 
kunna samverka om viktiga 
frågor för Aleborna, så 
som det drogförebyggan-
de arbetet från skolår 5, 
nytt bibliotek i Älvängen 
centrum och anställa en 
sommarjobbsförmedlare! 

Hur glada vi än är 
över att ni tagit med en 
hel del av vår politik i er 
verksamhetsplan, så kan vi 
bara beklaga å era väljares 
vägnar att ni gjort avkall på 
hjärtefrågor och ideologin. 
Det blir skrämmande när 
era partier så hårt jobbar 
för att begränsa valfrihet 
(LOV) och sedan strunta i 

det bara för att få stöd i en 
budget och på så sätt kunna 
sitta kvar vid makten. Är 
makten målet, eller medlet 
för dig Paula? Likväl 
som att AD ger avkall på 
deras viktiga frågor (osund 
konkurrens, gynna det 
kommunala gentemot det 
privata) för att få makt! För 
mig luktar det illa! Men 
det kan jag överleva… det 
som oroar mig är att den 
majoritet vi idag har i Ale 
inte verkar förstå vikten av 
att det krävs en opposition 
i en demokrati! Vägen till 
diktatur är inte så lång 
nämligen…. Alla kan inte, 
bör inte och vill inte dansa 
med alla… Det är vi skyldi-
ga våra väljare!

Carina Zito Averstedt
Gruppledare Moderaterna i Ale

Ledamot kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott

Du behöver inte be om ursäkt Paula…

I förra veckan fattade Ale 
kommunfullmäktige 
beslut om att uppdra åt 

omsorgsnämnden att teckna 
nytt avtal med migrations-
verket om att ta emot så 
kallade ensamkommande 
barn. Sverigedemokraterna 
med våra 5 mandat var det 
enda parti i fullmäktige som 
röstade emot detta. Enligt 
den lag som trädde i kraft 
vid årsskiftet blir numera 
alla kommuner tvingade att 
ta emot ensamkommande 
barn. Ett fördelningstal 
beräknas bland annat utifrån 
befolkningen i kommunen 
och beroende på söktrycket 
fyller migrationsverket på 
tills att fördelningstalet är 
uppfyllt. I och med detta är 
kommunernas självbestäm-
mande på området numera 
mycket begränsat och 
genom att inte teckna något 
nytt avtal vill vi skicka en 
signal till regeringen om att 
vi inte klarar av ett mottag-
ande i den omfattning som 
det nu är frågan om.

I september i år beräkna-
des fördelningstalet för Ale 
kommun till 11 ensam-
kommande barn, men på 
bara två månader har denna 
siffra räknats upp till 16. 
Fördelningstalet inne-
bär att kommunen måste 
tillhandahålla 16 boende-
platser under året. Enligt 
de beräkningar som gjorts 
kommer dessa boendeplat-
ser att omsättas 2,5 gånger 
per år vilket innebär ca 40 
ensamkommande barn till 
Ale kommun. Utöver detta 
förbinder sig kommunen att 
tillhandahålla 20 platser för 

de som beviljats permanent 
uppehållstillstånd.

I den budget som antogs 
av kommunfullmäktige 
den 24 november finns 
en ambition att bygga 50 
hyreslägenheter. Om vi för-
utsätter att alla 40 personer 
så småningom ska slussas 
ut på bostadsmarknaden, 
vilket måste vara slutmålet, 
och att de flesta sannolikt 
börjar i en hyreslägenhet 
är snart ambitionen om 
nybyggnation helt uppäten 
av kvoten ensamkommande 
barn. Till detta kommer 
sedan mottagandet av vuxna 
asylsökande.

Alltfler unga tvingas idag 
bo hemma längre än någon-
sin tidigare. I dagsläget finns 
ingen seriös plan för att lösa 
bostäder åt våra unga, korta 
bostadskön samtidigt som 
invandringen till kommunen 
slår nya rekord och kräver 
än fler bostäder. Detta är 
en ekvation som idag är 
olöst och där våra unga blir 
förlorarna. 

Det är alltså en veritabel 
asylindustri som växer fram 
när massinvandringen slår 
till med full kraft även mot 
Ale kommun. Vi står om 
detta blir verklighet som 
delaktiga i att spä på den 
redan havererade massin-
vandringen vilket är direkt 
skadligt för Ale och för 
Sverige!

Robert Jansson 
Gruppledare SD Ale
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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

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),

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

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-

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

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

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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Massinvandringen 
slår till med full kraft 
mot Ale kommun
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Måndagen 17 novem-
ber fick vara med 
om en smått histo-

riska händelse i lilla Alafors. 
Trots att kommunhuset ligger 
i en avkrok långt bort från 
politikens vanliga huvudstråk 
träffades sju riksdagsledamö-
ter från fem partier tillsam-
mans med ledande kommun-
politiker i regionen för att ta 
del av och diskutera våra och 
sina egna kritiska synpunkter 
när det gäller hur Svenska 
Kraftnät driver sitt projekt 
om att förstärka stamnätet 
från Skogssäter i Trollhättan 
till Stenkullen i Lerum.

Trots att den tänkta 
stora luftledningen på 400 
kV skulle komma att lägga 
en död hand över boende, 
företag, marker och friluftsliv 
för tiotusentals människor i 
fem kommuner har kon-
sekvenserna och det breda 
motstånd som finns tidigare 
fått ett begränsat utrymme 
i media.  Men alla protes-
ter och det stora intresset 
för informationsmötet som 
arrangerades av vår förening 
”Regional Motström” gjorde 
att kritiken nu fick medial 
uppmärksamhet, vilken också 
tvingade Svenska Kraftnäts 
pressekreterare Olof Kling-
vall att komma ut med en 

kommentar.
Hans uppdrag är att vara 

informationsansvarig. Men 
granskar vi vad han hade att 
säga i Västnytt och P4 Radio 
Göteborg tycks han se sitt 
uppdrag som att mest sprida 
desinformation:

”Skälet till att man inte 
kan använda de ledningar 
som redan finns är att de re-
dan används i dag”, hävdade 
Klingvall först i Västnytt. 
Självklart, det vet alla. Men 
vad Regional motström säger 
är att dessa mycket väl kan 
uppgraderas. Det finns redan 
två kraftledningsgator på den 
aktuella sträckan, varav den 
ena är i starkt behov av en re-
novering. I samband med en 
sådan, som ändå måste göras, 
skulle denna kunna uppgra-
deras genom ett sambygge 
för att klara av hela den ka-
pacitetsökning som Svenska 
Kraftnät önskar – och detta 
med en teknik som redan är 
tillgänglig! 

Om man säger att en väg 
kan breddas i stället för det 
sämre alternativet att bygga 
en helt ny ett stycke bredvid, 
inte kan man då mötas av be-
skedet att det redan kör bilar 
på den gamla vägen? Vad vi 
vill är att alternativet med 
sambyggnad och en uppgra-

dering ska utredas på allvar.
Klingvall fortsatte sedan 

med att vända upp och ner på 
det som är Svenska Kraftnäts 
uppdrag:

 ”Skälet till att vi inte kan 
gräva ner ledningen är att det 
är en växelströmsledning vi 
behöver bygga för att förstär-
ka växelströmsnätet och då är 
inte en likströmsledning som 
skulle grävas ner i marken ett 
alternativ”.

Han har helt missuppfattat 
det egna företagets projekt. 
Vad Svenska Kraftnät säger 
sig behöva göra är inte alls att 
bygga en ny stor växelströms-
ledning som skulle drämma 
ner denna stora döda hand i 
fem kommuner, utan uppdra-
get handlar i sak bara om att 
överföra mer el från Trollhät-
tan till Lerum. Om detta görs 
med växelström eller likström 
är i sig ointressant. Klart är 

att växelström kan transfor-
meras till likström, för att 
sedan transformeras tillbaka 
till växelström, en teknik 
som Svenska Kraftnät redan 
använder.  Företagets strategi 
är att säkra stamnätet! Vilken 
taktik, eller teknik, som sedan 
används är naturligtvis bara 
avhängigt av vad som påver-
kar oss människor och miljön 
på minst skadliga sätt.

Vad vi vill är att alternati-
vet med nedgrävd likströms-
kabel utreds lika förutsätt-
ningslöst som frågan om en 
möjlig uppgradering av redan 
befintliga ledningar. Redan 
nästa år inviger Svenska 
kraftnät själv den långa del av 
nybyggda Sydvästlänken där 
alternativet med nedgrävd 
likström framgångsrikt har 
använts! Företaget informa-
tionsavdelning har till och 
med producerat en egen 

liten reklam-
film där vi får 
reda på hur bra 
det kan vara 
med likström i 
stället för växel-
ström…

Riksdags-
politikerna är 
nu tillbaka i 
Stockholm och, 
som vi hoppas, 
kommer de att 
driva vårt krav 
om att Svenska kraftnät, över-
vakat av Energimarknadsin-
spektionen (vilken från den 
nya regeringsbildningens sida 
leds av Miljödepartementet 
och Ibrahim Baylan) gör ett 
rejält omtag och utreder al-
ternativen till sitt skräckpro-
jekt med en ny åtta mil lång 
400 kV-ledning som trasar 
sönder våra samhällen. Vi vet 
också att berörda kommun-

ledningar – oavsett partifärg 
– samordnar sig när det gäller 
motståndet. Länsstyrelsen 
finns också med i bilden med 
mycket skarpa invändningar 
mot det tilltänkta projektet. 
Väl framme är det sedan 
viktigt att dessa utredningar 
granskas av en objektiv tredje 
part.

Majvor Johansson
Ordförande Regional Motström

Medial uppmärksamhet kring planerad luftledning

Paula Örn, kan anting-
en trolla fram pengar 
ur tomma luften – 

eller så kan hon inte stå för 
den nedmontering av kultur 
och fritid som nu väntar. 
Man kan nämligen inte 
bygga hur mycket som helst 
utan att betala för det, något 
som kan tyckas självklart för 
alla, utom Paula. 

På fullmäktigemötet i 
måndags ställde jag flera 
frågor till Paula Örn, som 
hon inte kunde svara på. Jag 
undrar fortfarande, och vill 
ha svar på följande:

Vi har sedan länge 
planerat att investera i ett 
nytt bibliotek i Älvängen 
centrum. Ditt skäl att inte 
öka budgeten för kultur och 
fritid 2015 är att ”investe-
ringar kostar när de börjar 
användas”. Helt riktigt 
Paula. Eftersom vi dock är 
redo att etablera ett biblio-

tek redan i början av 2015 
kommer alltså kostnaden 
samtidigt, och min fråga är 
helt enkelt hur du då tänker 
betala för de ökade kostna-
derna? Ska ni kanske ge er 
på ett nytt försök att flytta 
Surte bibliotek? 

Ni säger att ni vill ha 
bredd på föreningslivet 
genom att bygga nytt ridhus 
och ny friidrottsanlägg-
ning på Jennylund. Detta 
är ju kanonbra, men vad 
ska skäras bort i budgeten 
för att finansiera detta? 
Liksom med bibliotek i 
Älvängen finns inga pengar 
i driftsbudgeten för att täcka 
några ökade kostnader för 
anläggningarna. Ska ni kan-
ske stänga några fritidsgår-
dar? Ska föreningsbidragen 
bli färre? Hur skapar man 
en bredd i föreningslivet på 
det sättet? Eller ska ni se till 
att varken ridhus eller frii-

drottsanläggning blir klart 
under nästa år, så att inte 
heller kostnaden kommer 
då?

Ett sista orosmoln rör 
konstgrässatsningen i 
Nödinge. Under de senaste 
åren har vi arbetat för att 
komma igång med konst-
gräs i Nödinge. Så här på 
mållinjen, när allt förarbete 
är klart och det enda som 
behövs är en satsning i 
budgeten (som alliansen och 
FiA har med), så snubblar 
Paula. Hon föreslog fören-
ingen NSK hela två konst-
gräsplaner i Nödinge, men 
utan en enda krona i drifts- 
eller investeringsbudget för 
detta lär det inte bli en enda. 
Föreningen NSK har behov 
av, och förväntar sig, nya 
träningsytor redan nästa år. 
Har du, Paula, förklarat för 
föreningen att du lovade lite 
för mycket, lite för snabbt 

och att det inte blir något 
konstgräs 2015 i Nödinge?

Paula Örns och ADs bud-
get, som antogs med hjälp 
av SD, visar på en enorm 
okunskap om kultur och 
fritid. Jag kan bara beklaga 
å Alebornas vägnar den 
nedmontering som nu kom-
mer ske av våra befintliga 
verksamheter. För framtiden 
vill jag skicka med vår nya 
majoritet att man måste vara 
påläst, man måste kunna be-
tala för ”nya satsningar” och 
det är smakligt att berätta 
för Aleborna precis vad som 
ska tas bort när nysatsningar 
ska göras. 

Isabell Korn (M)
Ordförande i Kultur-
och fritidsnämnden

Många frågor – inga svar

I de senaste numren av 
Alekuriren och även 
i andra medier får vi 

Moderater, Alliansvänner 
och FiA veta av dig Paula 
Örn, frontfiguren i den nya 
majoriteten S+V+MP+AD 
(med stöd av SD) att du 
anser oss vara truliga barn-
ungar som tjurar. För det 
första måste jag säga att det 
förvånar mig att du Paula, 
ens uttrycker dig så om po-
litiska kollegor! Visserligen 
är vi inte medlemmar av 
ditt gäng och vi tackade nej 
till att fortsätta de samtal 
du ville locka oss in i, men 
kom igen, större respekt 
än så har vi väl gentemot 
varandra? Nä vi är inga 
tjuriga truliga barnungar! 
Vi vill ta ansvar för en stark 
och tydlig oppositionspoli-
tik. Låt mig förklara vikten 
av det...

Som det parlamentariska 
läget är nu i vår kommun så 
skulle det kunna innebära 
ett hot mot demokratin att 
ta fram en budget mer er 
som inte levererar det vi 

lovade väljarna! När våra 
väljare röstar på de olika 
partierna så förväntar de 
sig att partiet man känner 
förtroende för och röstar 
på tar hand om ens röst 
väl. Jag skulle kunna skriva 
spaltmeter om hur flera 
väljare som röstat på de 
partier som utgör den nya 
röran berättar om hur de 
känner misstro och oro! 
Var en röst på S en röst på 
AD, vars starke man är före 
detta moderat? Och var en 
röst på Aledemokraterna en 
röst på Vänsterpartiet som 
i normalfallet tänker tvär-
temot i massa ideologiska 
frågor? Spelar det någon 
roll om en väljare avlägger 
sin röst i demokratisk anda, 
när partierna sen gör som 
de vill ändå?

Under våra kampanjer 
inför valet så gav vi ett antal 
vallöften till Aleborna. 
Valde man att rösta på oss 
moderater så skulle man 
känna säkerhet på vad man 
röstade på och för. Det kan 
vi med stolthet meddela 

våra väljare att de kan 
göra! I verksamhetsplanen 
och budgeten har vi med 
vartenda vallöfte vi gav. Vi 
står för vår politik! För oss 
moderater är det visserligen 
mycket glädjande att du 
Paula och ditt gäng tyckte 
att saker i Alliansen och 
Fias verksamhetsplan var så 
bra att ni rent av kopierade 
det och tog med det i ert 
dokument! Det är helt rätt 
väg för Ale kommun, att 
kunna samverka om viktiga 
frågor för Aleborna, så 
som det drogförebyggan-
de arbetet från skolår 5, 
nytt bibliotek i Älvängen 
centrum och anställa en 
sommarjobbsförmedlare! 

Hur glada vi än är 
över att ni tagit med en 
hel del av vår politik i er 
verksamhetsplan, så kan vi 
bara beklaga å era väljares 
vägnar att ni gjort avkall på 
hjärtefrågor och ideologin. 
Det blir skrämmande när 
era partier så hårt jobbar 
för att begränsa valfrihet 
(LOV) och sedan strunta i 

det bara för att få stöd i en 
budget och på så sätt kunna 
sitta kvar vid makten. Är 
makten målet, eller medlet 
för dig Paula? Likväl 
som att AD ger avkall på 
deras viktiga frågor (osund 
konkurrens, gynna det 
kommunala gentemot det 
privata) för att få makt! För 
mig luktar det illa! Men 
det kan jag överleva… det 
som oroar mig är att den 
majoritet vi idag har i Ale 
inte verkar förstå vikten av 
att det krävs en opposition 
i en demokrati! Vägen till 
diktatur är inte så lång 
nämligen…. Alla kan inte, 
bör inte och vill inte dansa 
med alla… Det är vi skyldi-
ga våra väljare!

Carina Zito Averstedt
Gruppledare Moderaterna i Ale

Ledamot kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott

Du behöver inte be om ursäkt Paula…

I förra veckan fattade Ale 
kommunfullmäktige 
beslut om att uppdra åt 

omsorgsnämnden att teckna 
nytt avtal med migrations-
verket om att ta emot så 
kallade ensamkommande 
barn. Sverigedemokraterna 
med våra 5 mandat var det 
enda parti i fullmäktige som 
röstade emot detta. Enligt 
den lag som trädde i kraft 
vid årsskiftet blir numera 
alla kommuner tvingade att 
ta emot ensamkommande 
barn. Ett fördelningstal 
beräknas bland annat utifrån 
befolkningen i kommunen 
och beroende på söktrycket 
fyller migrationsverket på 
tills att fördelningstalet är 
uppfyllt. I och med detta är 
kommunernas självbestäm-
mande på området numera 
mycket begränsat och 
genom att inte teckna något 
nytt avtal vill vi skicka en 
signal till regeringen om att 
vi inte klarar av ett mottag-
ande i den omfattning som 
det nu är frågan om.

I september i år beräkna-
des fördelningstalet för Ale 
kommun till 11 ensam-
kommande barn, men på 
bara två månader har denna 
siffra räknats upp till 16. 
Fördelningstalet inne-
bär att kommunen måste 
tillhandahålla 16 boende-
platser under året. Enligt 
de beräkningar som gjorts 
kommer dessa boendeplat-
ser att omsättas 2,5 gånger 
per år vilket innebär ca 40 
ensamkommande barn till 
Ale kommun. Utöver detta 
förbinder sig kommunen att 
tillhandahålla 20 platser för 

de som beviljats permanent 
uppehållstillstånd.

I den budget som antogs 
av kommunfullmäktige 
den 24 november finns 
en ambition att bygga 50 
hyreslägenheter. Om vi för-
utsätter att alla 40 personer 
så småningom ska slussas 
ut på bostadsmarknaden, 
vilket måste vara slutmålet, 
och att de flesta sannolikt 
börjar i en hyreslägenhet 
är snart ambitionen om 
nybyggnation helt uppäten 
av kvoten ensamkommande 
barn. Till detta kommer 
sedan mottagandet av vuxna 
asylsökande.

Alltfler unga tvingas idag 
bo hemma längre än någon-
sin tidigare. I dagsläget finns 
ingen seriös plan för att lösa 
bostäder åt våra unga, korta 
bostadskön samtidigt som 
invandringen till kommunen 
slår nya rekord och kräver 
än fler bostäder. Detta är 
en ekvation som idag är 
olöst och där våra unga blir 
förlorarna. 

Det är alltså en veritabel 
asylindustri som växer fram 
när massinvandringen slår 
till med full kraft även mot 
Ale kommun. Vi står om 
detta blir verklighet som 
delaktiga i att spä på den 
redan havererade massin-
vandringen vilket är direkt 
skadligt för Ale och för 
Sverige!

Robert Jansson 
Gruppledare SD Ale
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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

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),

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

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-

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

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

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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Massinvandringen 
slår till med full kraft 
mot Ale kommun

Budgetfullmäktige 
och politisk ledning 
är på plats. Det blev 

precis som socialdemokra-
terna förutsåg efter valet. 
Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna skulle 
stötta en gruppering. De 
stöttade den röd-gröna 
sidan. Det vi nu upplever 
är en väldigt bräcklig majo-
ritet som utgörs av Paula 
och Pressfeldt. Det är 
oroväckande att en budget 
har klubbats igenom som 
formats för att tillmötesgå 
varandra istället för en 
offensiv politik för Ales 
bästa. 

Samarbetet mellan S och 
Aledemokraterna vinner 
kanske Pressfeldt på kort-
siktigt. S har alltid varit 
tydliga med att det som är 
bra för Pressfeldt är dåligt 
för Ale kommun. Andra 
värderingar verkar ha styrt 

och inte minst utökningen 
i samhällsbyggnadsnämn-
dens arbetsutskott som S 
förslår skvallrar om det. 

Budget och verksamhet 
innehåller ändå en del bra 
saker. Vi har fått gehör i 
vår budget för näringslivet, 
föreningslivet, trygghets-
paket och tvärpolitiskt 
drogförebyggande forum. 
Det sistnämnda plockade 
AD-sossarna med i sitt 
förslag vilket är myck-
et glädjande. Framtid 
i Ale gillar sänkningen 
av borgensavgiften för 
Alebyggen. Dessvärre kom 
förslaget väldigt sent från 
S vilket gjorde att vi inte 
kunde överblicka konse-
kvenserna i vår budget vid 
ett bifall. Vår förhoppning 
är att sänkningen kommer 
Alebyggens hyresgäster 
till del!

Med tanke på den sköra 

majoritet vi ser så ställs 
krav på alla partier att ta 
ansvar för Ale kommun, 
med genomarbetade och 
skarpa finansierade förslag. 

Framtid i Ale välkomnar 
trots allt läget som det ser 
ut i fullmäktige och nämn-
derna. Alla kommer att bli 
tvungna att prata med alla. 
Förslag kommer att testas 
och omformuleras för att 
få stöd. Visst hade framtid 
i Ale kunnat ge sina två 
mandat till de röd-gröna. 
Vilket hade inneburit egen 
majoritet. Hade S då varit 
så noga med att poängtera 
samverkan och samarbete? 
Självklart inte! 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Budget med flera sidor

Det rådde länge stor 
osäkerhet om vilken 
budget och verk-

samhetsplan Ale kommun 
skulle få 2015. Nu är dock 
budgeten antagen. S, V och 
MP gjorde upp med ärke-
fienden Aledemokraterna. 
Men hägrande makt brukar 
överbrygga kilometerbreda 
klyftor. Även Sverigedemo-
kraterna röstade med. Vi 
blev anklagade för att inte 
vilja vara med och ta ansvar. 
Barockt! 

Alliansen + Fia hade en 
träff med de rödgröna om 
samverkan men vi beslutade 
att lägga en egen budget och 
vara en stark och ansvarsfull 
opposition – en blåslampa 
i ”häcken” på majoriteten. 
Det är svårt att samverka 
med partier som ej vill ha 
tillväxt (MP) och partier 
som vill avskaffa valfriheten. 
Vi kallar vår verksamhets-
plan ”Tillsammans för 
tillväxt”.

Det är individen som ska 
bestämma över sitt eget liv 
och dess innehåll – inte poli-
tikerna!

Några av Folkpartiets 
hjärtefrågor i vår budget:

Ale kommun ska vara 
en öppen kommun som 
välkomnar nya invånare, 
en kommun där vi oavsett 
ursprung skapar en gemen-
sam framtid. Möjligheten 
till egen försörjning är 
nyckeln till god integration. 
Kommunen ska hjälpa alla 
som flyttar hit att få de 
nödvändiga kontakterna 
med näringslivet och den 
utbildning som behövs. Vi 
ska också fortsättningsvis 
ta emot ensamkommande 
flyktingbarn och utveckla 
vårt arbete med mottagande, 
och vidare stöd, så att de 
unga människorna får en 
trygg tillvaro och möjlighet 
till en bra framtid. De röd-
gröna har överhuvudtaget 
inget om integration i sin 
verksamhetsplan. 

Skolan är vår viktigaste 
prioritering. Skolan har 

ansvar för varje elev och ska 
ha tydliga mål med tydlig 
uppföljning. Det systema-
tiska kvalitetsarbetet måste 
fungera på alla nivåer och är 
prioriterat i varje lärares och 
rektors arbete.

Vi har en förskola med 
god kvalité i Ale men vi 
ska fortsätta sträva efter att 
minska barngrupperna i 
förskolan och öka personal-
tätheten.  Det pedagogiska 
arbetet i förskolan lägger 
grunden för ett livslångt 
lärande och det systema-
tiska kvalitetsarbetet måste 
fungera även för de yngsta 
barnen. Samverkan är avgö-
rande såväl inom politiken 
som mellan sektorerna.  

Forskning har visat att 
en avgörande faktor för vart 
man flyttar är kvaliteten på 
skolan vilket ställer krav på 
bättre skolresultat. 

Ett fortsatt arbete med att 
erbjuda alternativa utförare 
inom bland annat äldre-
omsorgen är viktigt. Vi vill 
att våra äldre ska kunna välja 
den mat de vill ha. Vi vill ha 
kvar Lagen om valfrihet.

Ett nytt äldreboende ska 
byggas centralt i Älväng-
en. Fram till år 2025 ökar 
antalet Alebor över 80 år 
med mer än 50 procent 
enligt prognosen. Offentlig 
upphandling ska göras av 
både ägandet av byggnaden 
och driften av verksamheten 
för att nå så hög kvalitet på 
verksamheten för våra äldre 
som möjligt, till en låg kost-
nad. En utredning ska göras 
om möjligheten att anställa 
anhöriga i stället för att ge 
anhörigbidrag. 

Reglerna för färdtjänst- 
och riksfärdtjänst håller 
på att ses över för att dels 
bättre harmoniera med de 
krav som finns, dels under-
lätta såväl handläggning som 
ansökan. Det välkomnas av 
många men det skulle ha 
varit klart i våras. Än har vi 
inget sett.

Vi vill ha ett nytt biblio-
tek centralt i Älvängen. Det-

ta nappade de rödgröna på 
och lade som tilläggsförslag 
till sin verksamhetsplan.

Det ska vara naturligt att 
vilja etablera sig i Ale. För 
att kunna möta näringslivets 
behov är ett aktivt sam-
arbete nödvändigt för att 
etablering inte ska erbjuda 
hinder utan möjligheter. 

Fler bostäder är också 
viktigt för att erbjuda ett 
bättre kundunderlag.

Även kultur och fritids-
utbudet är en faktor som 
spelar stor roll för vart 
människor och företag väljer 
att flytta. 

Vi arbetar med att vidare-
utveckla vårt goda närings-
livs- och företagarklimat 
som underlättar och stödjer 
nyetablering och utveckling 
av det befintliga näringsli-
vet.

Fler åtgärder måste vidtas 
för att öka tryggheten. 
Belysning längs med otryg-
ga stråk måste förbättras 
och en trygghetsplan ska 
arbetas fram. Nattvandra-
re och trygghetsvärdar på 
våra pendeltågsstationer 
gör viktiga insatser för att 
skapa ett tryggare samhälle. 
Nattvandrare ska stödjas och 
trygghetsvärdarna ska bli 
fler. För att öka tryggheten 
på våra tågstationer, i syn-
nerhet kring resecentrum i 
Älvängen, ska kameraöver-
vakningen utökas. Detta har 
enligt forskning inte bara 
en preventiv effekt, utan 
tjänar också som bevisning 
om olyckan är framme.  En 
utredning ska göras för att 
se om det är möjligt att an-
ställa medarbetare som kan 
skapa goda relationer med 
de unga personer som rör 
sig i vårt samhälle och som 
också har en ordningsvakts 
befogenheter. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ulla Wahlberg fanns på plats 
vid Furustugan i Alafors dit 
många kom för att promenera 
för Världens Barn.

Förra söndagen var en 
typisk grå och lite råkall 
novemberdag. Men trots det 
så var det drygt 70 personer 
som vågade sig ut och gå 
för Världens Barn. Vi fick 
in 3 708 kronor sammanlagt 
i bössor och serveringar, 
vilket vi är mycket tacksam-
ma för.

På Jennylund var det 
bara ett fåtal personer som 
gick, men i Dammekärr och 
Furulund var det ganska 
många. På alla tre ställena 
kunde man köpa fika efter 
sin promenad. Några fikade 
till och med både före och 
efter sin långpromenad.

Kristina, som jobbar i 
Furustugan, var väldigt bra 
på att få med sina ”stav-
gångare”. Hon ser redan 
fram emot nästa tillfälle då 
vi kan göra något för barn i 
Furulund.

Varje gång som man 
träffar människor i samband 
med insamlingar till Värl-

dens Barn så får man frågan. 
Hur funkar det här med 
Världens Barn egentligen?

Världens Barnorga-
nisationen består av 21 
olika hjälporganisationer. 
I Ale har vi en Världens 
Barngrupp som består av 
representanter från Lions, 
PMU, Svenska kyrkan 
och Röda Korset och från 
och med november har vi 
också en representant från 
Rädda Barnen och två från 
Diakonia. 

Alla pengar vi får in 
skickas till Radiohjälpens 
Pg/Bg 90 1950-6 och märks 
med Världens Barn och Ale 
kommun. Sedan får varje 
organisation söka pengar till 
sina projekt.  Insamlingen 
pågår hela året ut.

Ett stort tack till alla 
som bidrar till insamlingen 
och gör livet lite lättare för 
många barn i Världen.

Världens Barn i Ale

3 708 kronor till Världens Barn
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Ale kommun äger en 
bergknalle, Döskullen i 
Nödinge, som gränsar 

mot ett område med tio par-
hus. Skogsbeståndet består 
av barrskog, men främst av 
ädelskog med allergiframkal-
lande lövträd såsom ek, lind, 
hassel, bok etcetera. Krönet, 
östra sluttningen och skiftet i 
övrigt ser ut som en ”rishög”! 

Stora allergiframkallande 
träd växer i parhusfastighe-
ternas absoluta närhet. Sedan 
byggnationen år 1993 har 
muntliga framställningar 
från de boende om åtgärder 
gått som en röd tråd genom 
områdets historia. Begärda 

åtgärder på krönet och östra 
sluttningen om nödvändig 
gallring, röjning och bro-
ssling, skulle ha minskat aller-
giproblemen och området 
skulle ha undvikit att gå in i 
ett successivt mörker, samt 
kunnat ge skiftet ett estetiskt 
vackrare intryck.

Problemen kan inte vara 
okända för Ale kommun. En 
numera sparkad kommunchef 
och diverse politiker har 
under årens lopp kontaktats 
och lovat att ”ta en titt”, men 
aldrig ”tittat”! Kommunala 
tjänstemän har liksom boende 
kommit och gått genom åren, 
men problemen kvarstår. För 

ett par år sedan avslogs en 
skriftlig begäran om nedtag-
ning av träd.

Ale kommun föredrar att 
låta sin allmänhets skog växa 
igen, med allergiframkallande 
träd och ett ständigt ökat 
mörker i området som följd. 
Istället för att ”stoppa huvu-
det i sanden” borde kom-
munen haft och ha som mål, 
att ge sina medborgare en 
ständigt förbättrad boende-
miljö/kvalitet, utan risker för 
fysiska och psykiska åkommor 
och obehag.

Anne-Marie Hedbom
Trollevik, Nödinge

Lätt att leva i Ale? Knappast!Tillsammans för tillväxt!

fd GeKå

Nu rear vi  
allt i ”gamla” butiken 

Minst 50% rabatt
ALLT SKA BORT INNAN JUL!
Endast kortbetalning gäller i våra butiker.

Derome Byggvaror Lilla Edet 
Måndag-fredag 6.30-16.30

slutrea! 

50-70%
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Jag lyssnar noga till allt 
vad Herren säger. Han 
lovar sitt heliga folk frid 

om de bara upphör med sin 
synd. 10. Hans frälsning är 
verkligen nära dem som ärar 
honom. Vårt land ska då 
fyllas av hans godhet. 11. Då 
kommer godhet och trofast-
het att mötas, och rättvisa 
och frid att kyssas. 12. 
Sanningen ska spira upp ur 
jorden, och rättfärdigheten 
ska le mot oss från himlen. 
13. Ja, Herrens välsignelser 
ska strömma över landet 
och ge goda skördar. 14. 
Och rättfärdigheten ska gå 
före Herren, och bana väg 
för honom. (Nya Levande 
Bibeln)

Hur står det egentligen 
till med Sverige nuförtiden? 
Kännetecknas vårt land 
av godhet och trofasthet, 
rättvisa och frid? Som jag 
ser det är svaret dessvärre 
ett otvetydigt nej - läget 
i Sverige är allvarligt och 
försämras alltmer.

Även om vi helst vill 
blunda inför obehagliga 
sanningar blir det svårare 
och svårare att förneka (även 
om många politiker gärna 
gör det) att korruption, 
oärlighet, svekfullhet och 
våld tilltar hos oss som i den 
övriga världen. Så gör också 
hot, misshandel, organiserad 
brottslighet, skjutningar och 
våldtäkter.

Dagligen sker kränkning-
ar i våra skolor och på soci-
ala medier. Arbetslösheten i 
Sverige är fortsatt hög, sjuk-
skrivningarna pga psykisk 
ohälsa ökar liksom självmor-
den och var fjärde graviditet 
avslutas viljemässigt (Sverige 
har den ojämförligt högsta 
abortstatistiken i Norden).

Missbruk av alkohol 
ökar bland äldre medan 
våra ungdomar röker ihjäl 
sig på ”lagliga” nätdroger 
som Spice etc. Övergrepp 
förekommer allt oftare på 
dagis under det att åtskilliga 
åldringar ängslas i sina hem, 
tveksamma att ens ge sig ut 
på gator och torg.

Förvisso är detta en 

mycket sorglig uppräkning 
av något av det som sker i 
vårt land och listan skulle 
tyvärr kunna göras mycket 
längre. Hotbilderna mot 
nationen ökar både utifrån 
och inifrån, Sverige präglas 
alltmer av minskande 
framtidshopp och samman-
hållning.

Men finns det då inget 
hopp? Jo, ett hopp finns, 
en möjlighet till förändring 
innan det är för sent - att vi 
vänder om till den Gud som 
erbjuder oss nåd och barm-
härtighet i frälsaren Kristus 
Jesus. Han är den som var 
och som är och som skall 
komma, honom är given all 
makt i himmel och på jord! 

  ”... och mitt folk då öd-
mjukar sig och ber till mig 
och söker mig och vänder 
om från sina ogudaktiga 
vägar, ska jag lyssna till dem 
från himlen och förlåta 
deras synder och hela deras 
land.”  2 Krönikeboken 7:14 
(Nya Levande Bibeln)

Lars Löfdahl
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

BETRAKTELSE

Psaltaren 85:9-14

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs Församlingshem  
Söndag 7 december kl. 16.00

Pilgrimsträff

Dag Hammarskjöldsleden
Pilgrimsträff om en vandring från Abisko 

till Nikkaloukta. 
Marie Lumsden, pilgrimsledare från 

Pilgrimscentrum i Göteborg visar bilden 
och berättar om sin vandring.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Som traditionen bjuder 
dukade SPF Skepplanda 
Hålanda upp sitt julbord 
i Skepplanda bygdegård 
i torsdags. Drygt 120 
medlemmar tog plats vid 
de vackert dukade borden 
i den julsmyckade lokalen. 
Vid scenen stod en vacker 
nyhuggen julgran klädd i 
glitter och ljus.

Efter hälsningsanförande 
av ordförande Laila Johans-
son hade Åke Larsson lottat 
i vilken turordning borden 
skulle hämta den välsmak-
ande maten. Julmaten stod 

Kock-Malin för med god 
hjälp av sina medarbetare.

 Underhållningen stod 
Verna Pettersson och Lal-
la Jonasson för till tonerna 
från Thorsten Johanssons 
dragspel.

Det var ett verkligt trev-
ligt framförande av en trio 
som på grund av sjukdom 
fått rycka in med kort varsel. 
Nästa år kommer nog årets 
lucia få många röster...

Vi ses igen den 11 decem-
ber då Ale Lucia gästar oss.

 Olle Magnusson

Julbord i Skepplanda bygdegård

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
 

JULKONSERT
Onsdag 10 dec kl 19 i Surte kyrka 
Kören Vokalerna under ledning av 
Johanna Werder. Åke Andreasson.

JULFEST MED LUCIATÅG
Torsdag 11 dec kl 17 Nödinge kyrka 
Luciatåg med barnkörerna Rookies, 
Singing kids, Popkören, Young voices, 
Singing Angels och förskolan Noas Ark. 
Reine Bäck. Därefter fortsätter festen i 
församlingshemmet med fika och glad 
gemenskap.

LUCIATÅG OCH 
Gudstjänst för stora och små med luciatåg och musikalen ”Men just den natten” av 
Thomas Öberg. Henny Forsberg, förskolan Paradiset, barnkörerna Peacedrums och 
Fortsättningskören under ledning av Ida Andersson samt Lowe Pettersson, piano.

JULKONSERT  
Måndag 8 dec kl 18 i Nödinge kyrka
Sångelever under ledning av 
Johanna Werder. Henny Forsberg.

ONSDAGSTRÄFF
Onsdag 10 dec kl 13-15  
i Nödinge församlingshem 
”Viskar en bön” – stämningsfull musik 
inför julhelgen. Karin Nilsson, piano 
och sång, Ing-Marie Juliusson, flöjt och 
sång. Fika och trevlig gemenskap. Alla är 
välkomna!

Lödösetraktens hem-
bygdsförening hade sitt 
årliga höstsamkväm den 21 
november i Tunge bygde-
gård. Ett 50-tal åhörare 
hade samlats för att höra 
”Mjölnaren i Tun”, Tom-
my Johansson från Tun 
nära Såtenäs berätta om sin 
kvarn.

Kvarnen i Tun är en elk-
varn som och byggdes 1914 
när bygden fick elström, det 
vill säga för 100 år sedan. 
Tidigare var kvarnar drivna 
av vind eller vatten, men 
med en kvarn som gick med 
elektricitet var man inte 
beroende av väder eller vind 

för att mala. 
Tommy 
tog över 
kvarnen 
1980 och är 
den tredje 
ägaren i 
kvarnens 
historia. Det 
är en av få 
landsbygd-
skvarnar 
som fortfa-
rande är i 

aktiv drift. 
Tommy visade en film om 

kvarnen och berättade också 
om hur mjölnararbetet gick 
till förr och nu. Fortfarande 
är det mycket av arbetet som 
sker manuellt i hans kvarn, 
inte minst själva paketering-
en av mjölet. Spannmålet 
köps in från närliggande 
gårdar och mjölet levereras 
till butiker i närområdet. 
Det är alltså verkligen 
”närproducerat”. Det fanns 
också påsar med mjöl till 
försäljning, vilka hade en 
strykande åtgång.

Hillevi Petersson som 
tidigare varit lärare i Tunge 
och Göta visade planscher 
sammanställda av en skol-
klass för några år sedan. De 
hade fått var sitt gammalt 
kort med ett motiv från 
bygden och hade själva tagit 
nya kort på samma platser 
och också forskat i histori-
en om platserna, vem som 
hade bott där mm. De hade 
beskrivit både torpställen, 
”slott”, affärer, fabriker och 
mycket annat.

Claes-Göran Wikström

Höstsamkväm i Tunge bygdegård

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ett stort tack  
till Er alla som på olika sätt 

bidrog till den stora gåvan på 
54.100 kr vid vår försäljning

Skepplanda Kyrkliga Syförening
Outtagna vinster:  

Grön lott serie G 84
Blåprickig lott serie J 78

Kontakta Anita 33 61 59 senast 
den 23 dec 2014

Luciafirande  
i Lödöse

S:t Peders församlingshem
Onsdag 10 december kl 18.00

Luciatåg av Änglakören
Kaffeservering

Julfest  
i Skepplanda församlingshem 
Onsdag 10 december kl 18.30

Vi börjar med mässa, därefter äter 
vi julgröt och umgås.

Kvällen är slut senast 21.30.
Ingen anmälan.

VÄLKOMNA!



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

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort 
att många fler klarar sig idag än för bara några decennier sedan. Tre av fyra 
barn överlever. Men i var fjärde familj inträffar fortfarande det ofattbara. Var 
med och kämpa för livet. Stöd Barncancerfonden. 

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

PG 90 20 90-0   

www.barncancerfonden.se    

Tel 020-902090

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 3/12 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.
Tors 4/12 Älvängens kyrka kl 
18 Öppet kyrkorådsmöte om 
ny kyrka i Älvängen. Sön 7/12
Nols kyrka kl 11 Mässa, 
Andersson. Starrkärrs kyrka kl 
11 Mässa, Holmgren Martins-
son. Älvängens kyrka kl 16.15 
Julkonsert, Andersson, Holm-
gren Martinsson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 7/12 kl 10 
Familjegudstjänst  (kyrkan) V 
Wetterling. Hålanda sön 7/12 
kl 12 Mässa V Wetterling. S:t 
Peder lör 6/12 kl 11 Jul I byn
sönd 7/12 se övriga. Tis 9/12 kl 
18 Mässa med inspirationskväll.
Ons 10/12 kl 18 Luciafirande 
med Änglakören, kaffeserve-
ring. Ale-Skövde se övriga.
Tunge sön 7/12 10 Mässa I 
Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 2 dec kl 8.30-9.30 Bön 
kl 14 Bibelsamtalsgruppen 
kl 19 Styrelsemöte. Ons 3 dec 
kl 10-12.30 SmyrnaCaféet kl 
18-19 Bön. Tor 4 dec kl 15 
Sångstund på Vikadamm. Fre 
5 dec kl 18.30 Greenhouse 
On Tour. Lör 6 dec kl 10-13 
Second Hand & Café. Sön 
7 dec kl 12-16 Second Hand 

& Café kl 14 Smyrnakören 
sjunger julens sånger. Tis 9 dec 
kl 8.30-9.30 Bön.
Nödinge Församling
Mån 8/12 kl 18 i Nödinge 
kyrka: Julkonsert. Sångelever 
under ledning av Johanna 
Werder. Henny Forsberg. 
Ons 10/12 kl 19 i Surte kyrka: 
Kören Vokalerna under led-
ning av Johanna Werder. Åke 
Andreasson. Tors 11/12 kl 17 i 
Nödinge kyrka: Julfest, Reine 
Bäck. Luciatåg med barnkö-
rerna Rookies, Singing kids, 
Popkören, Young voices, Sing-
ing Angels och förskolan Noas 
Ark. Därefter fortsätter festen i 
Nödinge församlingshem med 
fika och glad gemenskap. Andra 
advent, sön 7/12 kl 11 i Surte 
kyrka: Mässa i adventstid, Reine 
Bäck. Kl 15 i Bohus servicehus: 
Gudstjänst i adventstid, Reine 
Bäck. Kl 17 i Nödinge kyrka: 
Gudstjänst i adventstid, Reine 
Bäck.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 3/12 kl 18.30 Tonår.
Ons 3/12 kl 21 Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!
Sön 7/12 kl 11 2:a advent. 
Gudstjänst. Göran Andreasson. 
MBL- Malte, Bodil och Lasse. 
Nattvard. Missionsoffer. Fika.
Mån 8/12 kl 19 Musikkåren, 

Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Tis 9/12 19.00. Köröv-
ning inför fjärde advent. Ons 
10/12 kl 15 Onsdagsträff: Jul-
fest. Ons 10/12 kl 18.30 Tonår.
Ons 10/12 kl 21 Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!
Lilla Edet pastorat. 
Sön 7/12 kl 10 Högmässa, Isac-
son. Tis 9/12 kl 9 Mässa i förs 
hem, Westergaard. Ons 10/12  
kl 18.30 Mässa, Nordblom. Tor
11/12 kl 14 Gemenskapsträff.

Guntorps Missionskyrka
Ons 3/12 kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Sön 7/12 kl 16 
GUDSTJÄNST i Advent. Lars 
Gunther m.fl. Tis 9/12 kl 15.45 
Konfa i Älvängen. Ons 10/12 kl 
18.30 Luciakväll 3.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 7/12 kl 18 Cafégudstjänst  
Leif Jöngren, Sång Samuel 
Ingvarsson. Söndagsskola Ser-
vering. Utgångskollekt till mis-
sionsarbetet, ”Tänd ett ljus”.
Mån 8/12 kl 18 Scouterna. Tis 
9/12 kl 10 Tisdagsbön kl 10-13 
Stickcafé, kl 16 Konfirman-
derna.

Bohus pingstkyrka
Ons 3/12 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 7/12 kl 11 Leif 
Karlsson HHN. Försam-
lingsmöte.

JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

Vår Käre

Rolf

Johannesson

* 5 maj 1928

har stilla insomnat 
i hemmet.

Bohus 
24 november 2014

INGA
LARS-INGE och 
BRITT-MARIE

ANN och SIXTEN
LENA

JAN och ULLA-MAIJA
CAMILLA och NICLAS

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 18

december kl. 13.00 i Surte
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i Församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Begravningstjänst 
tel. 0303-144 77 senast

måndagen 15 december. 
I stället för blommor tänk

på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.

Ingemar Teg, Nödinge har 
avlidit. Född 1946 och efter-
lämnar sambon Ingeborg som 
närmast sörjande.

Stig Johansson, Kattleberg 
har avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar makan Anita samt 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

Monica Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 26 
november begravningsguds-
tjänst för Monica Johansson, 
Alafors. Officiant var pastor-
sadjunkt Catarina Holmgren 
Martinsson.

Gary Gustafsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 28 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Gary Gustafsson, Nol. Offici-
ant var Roland Svantesson.
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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

Beg. elemement 230 V 
Tel. 0303-37 43 93

Svarta dambyxor nya fina 
storlek 46, Desraad + samma 
modell, storlek 44 som nya. 
Skor Merell fina storlek 41,5 
BRA PRIS.
Tel. 0738-00 03 54

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

Vedklyv 7 ton, lite använd, 
3 fas. 

Tel. 0703-17 00 86 efter 18.00

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
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

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

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

Hundvakt sökes till snäll 
blandrastik i Alafors. Ca 2 
dagar/veckan. Hundvana 
krävs. Betalning efter överens-
kommelse. 
Tel. 0707-45 44 31

Bostadsrättslägenhet i Surte 
på 95 kvm med 3 rum. altan i 
väster och garageplats. Bytes 
mot villa med garage i Surte 
eller Nödinge. 
Tel. 031-32 21 42

Två bra sängar, 80x200 med 
ben och extra bäddmaddrass 
bortskänkes mot avhämtning.
Tel. 0705-40 92 22

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDA

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk Mattläggare 
Golv & Mattläggning. Vi  
fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
trädgård, företag. Rut och Rot
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi-  
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

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
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärsta-
tion ). Boka målning före nyår 
och få 25% rabatt. Rådgiv-
ning inom heminteriör/sty-
ling, köper, värderar, tömmer, 
städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Ett stort grattis till våran 
underbara Robin som fyller 

8 år den 5/12 -14.
Många varma kramar från 

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin o Peter

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!

Ebba har fått en lillebror. 
Rasmus kom till 
världen 4/10-14

Lyckliga föräldrar är
Veronica o Markus

Nu när du den
1 dec 50 år fylla,

vi dig i familjen vill hylla, 
en fantastisk mormor, 

sambo och mamma du är 
och vi älskar dig precis 

för den du är.

Silverbröllop!
Chloé och Mårten Tyllström 

firar 25-årig bröllopsdag 
11/11 2014

VECKANS ROS

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

Tack till alla som bidrog till 
att göra Ales RF tjugoårs-
jubileum till en så trevlig 
fest i Skepplanda försam-
lingshem. Tack till Torsten 
och Kent som underhöll. Vi 
satte oss till bords till ett 
vackert dukat bord, med en 
god förtäring. Tack till Ale-
kuriren Per-Anders Klöver-
sjö. Tack till Kerstin Nils-
son ordf. i Ulricehamns RF:s 
distrikt, som medverkade 
med lotteri med fina vin-
ster från sin förening. Tack 
till styrelsen och till dig Leif 
för ditt fina tack till Kerstin. 
Nu ser vi fram emot att till-
sammans med DHR ALE fira 
lucia.

Reumatikerföreningen 
Barbro Hamlet

TACK

Ett varmt tack till Bernt 
och Ingvar för en rolig och 
intressant tur på Repslagar-
museet, den 22 november. 
”Toppen killar”.

70-åringen  
med tokiga släkten

Veckans ros till er föräldrar 
som åkte med oss på vår 
utflykt till Lek & Buslandet. 
Grymma är ni!

Elever och personal från 
Alboskolan klass 5B

Dagens ros till Bohus Scout-
kår som ordnade en mycket 
trevlig kväll när kåren 
firade sitt 50-årsjubileum.

Lena & Christina

Tack du goda bilist som 
ställde upp när jag krockade 
med ett rådjur på väg till 
Älvängen i söndags. Du stod 
bakom mig. 

MVH Chister

Grattis 
Per Håkansson 60 år! 

Öppet Hus 
(nytt försök, helst tjejer)

Lördag 6/12 från 
kl 12.00 till sent.

ÖPPET HUS
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

Bil köpes från årsmodell 

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

Beg. elemement 230 V 
Tel. 0303-37 43 93

Svarta dambyxor nya fina 
storlek 46, Desraad + samma 
modell, storlek 44 som nya. 
Skor Merell fina storlek 41,5 
BRA PRIS.
Tel. 0738-00 03 54

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

Vedklyv 7 ton, lite använd, 
3 fas. 

Tel. 0703-17 00 86 efter 18.00

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
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

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

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

Hundvakt sökes till snäll 
blandrastik i Alafors. Ca 2 
dagar/veckan. Hundvana 
krävs. Betalning efter överens-
kommelse. 
Tel. 0707-45 44 31

Bostadsrättslägenhet i Surte 
på 95 kvm med 3 rum. altan i 
väster och garageplats. Bytes 
mot villa med garage i Surte 
eller Nödinge. 
Tel. 031-32 21 42

Två bra sängar, 80x200 med 
ben och extra bäddmaddrass 
bortskänkes mot avhämtning.
Tel. 0705-40 92 22

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDA

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk Mattläggare 
Golv & Mattläggning. Vi  
fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
trädgård, företag. Rut och Rot
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi-  
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

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
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärsta-
tion ). Boka målning före nyår 
och få 25% rabatt. Rådgiv-
ning inom heminteriör/sty-
ling, köper, värderar, tömmer, 
städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Ett stort grattis till våran 
underbara Robin som fyller 

8 år den 5/12 -14.
Många varma kramar från 

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin o Peter

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!

Ebba har fått en lillebror. 
Rasmus kom till 
världen 4/10-14

Lyckliga föräldrar är
Veronica o Markus

Nu när du den
1 dec 50 år fylla,

vi dig i familjen vill hylla, 
en fantastisk mormor, 

sambo och mamma du är 
och vi älskar dig precis 

för den du är.

Silverbröllop!
Chloé och Mårten Tyllström 

firar 25-årig bröllopsdag 
11/11 2014

VECKANS ROS

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

Tack till alla som bidrog till 
att göra Ales RF tjugoårs-
jubileum till en så trevlig 
fest i Skepplanda försam-
lingshem. Tack till Torsten 
och Kent som underhöll. Vi 
satte oss till bords till ett 
vackert dukat bord, med en 
god förtäring. Tack till Ale-
kuriren Per-Anders Klöver-
sjö. Tack till Kerstin Nils-
son ordf. i Ulricehamns RF:s 
distrikt, som medverkade 
med lotteri med fina vin-
ster från sin förening. Tack 
till styrelsen och till dig Leif 
för ditt fina tack till Kerstin. 
Nu ser vi fram emot att till-
sammans med DHR ALE fira 
lucia.

Reumatikerföreningen 
Barbro Hamlet

TACK

Ett varmt tack till Bernt 
och Ingvar för en rolig och 
intressant tur på Repslagar-
museet, den 22 november. 
”Toppen killar”.

70-åringen  
med tokiga släkten

Veckans ros till er föräldrar 
som åkte med oss på vår 
utflykt till Lek & Buslandet. 
Grymma är ni!

Elever och personal från 
Alboskolan klass 5B

Dagens ros till Bohus Scout-
kår som ordnade en mycket 
trevlig kväll när kåren 
firade sitt 50-årsjubileum.

Lena & Christina

Tack du goda bilist som 
ställde upp när jag krockade 
med ett rådjur på väg till 
Älvängen i söndags. Du stod 
bakom mig. 

MVH Chister

Grattis 
Per Håkansson 60 år! 

Öppet Hus 
(nytt försök, helst tjejer)

Lördag 6/12 från 
kl 12.00 till sent.

ÖPPET HUS
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

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

VÄLKOMMEN TILL
GRILLEN I ÄLVÄNGEN
Må-fre kl 10-19 / lörd kl 11-19

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!
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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


