
Snabba sillar 
till jul

Åldersgräns
för energidryck

Regnet föll på 
julmarknaden

Gunilla Johansson sätter ljuskronan på huvudet som förkunnar att Josefin Thorbjörnson från Alafors blivit Ale Lucia 2014.

Josefin Ale Lucia 2014
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NUMMER 46         VECKA 50         2014         ÅR 19         100% TÄCKNING| | | |

Fredag
12 dec

Knallarna 
kommer!

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

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS FÖR 

VINTERDÄCK!
Vi har däck i alla prislägen  

och till alla modeller!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

KESELLA
För lussebaket

/st
Vanilj och original, 250g

varje dag!
Matglädje

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

Ale Torg

JULKAFFE
ICA 500g. Jfr. pris 40kr/kg

Max 3 paket/Hushåll

20ª
TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

25%
PÅ ALLA ORDINARIE 

PRISER I BUTIKEN!
(gäller ej klubb, 

beställningsvaror eller 

presentkort)

Torsdag 11 dec 
kl 10-21

Vi fortsätter 25års jubileumet!

JULKLAPPS-
DAG!

KOM OCH JULMYS MED OSS!
Önskar Claes med personal



Ett supervalår som 
2014 kunde väl egent-
ligen bara sluta på ett 

sätt? Genom att statsminis-
tern utlyser ett nyval… Det 
var kronan på verket för ett 
turbulent politiskt år och 
ska vi tro statsvetarna ser 
inte 2015 ut att bli lugnare. 
Mycket tyder på att valut-
gången i mars inte kommer 
att skilja sig något nämnvärt 
åt från det som nyligen 
genomfördes. Då duger det 
att skicka tillbaka ansvaret 
till väljarna. Det krävs mer 
än så, vilket de flesta redan 
har insett fast det innebär 
att ta emot en passning från 
svenska folket som inte rik-
tigt sitter som klistrad på fo-
ten. Tvärtom är passningen 
riktigt obekväm. Lösningen 
finns i politikens kärna. Det 
handlar om att samtala.

Politiskt engagemang 
innebär att vilja och att slåss 
för sina idéer. För att lyckas 
krävs det att man lyssnar på 
sin omgivning, formulerar 
sig väl för att övertyga om 
vilken väg som är rätt väg att 
gå. Att inte lyssna, att inte 
samtala har aldrig varit en 
framkomlig väg – därför står 
Sverige nu inför ett nyval. 
Jag tycker personligen att 
det är pinsamt, snudd på 
oförskämt amatörmässigt – 
för att inte säga fegt! Bara 
för att väljarnas passning till 
den ledande politiken inte 
satt klockrent på bröstet kan 

du inte blåsa eld upphör. 
Situationen måste hanteras 
mer professionellt. Än så 
länge väljer de två huvud-
blocken att peka på varandra 
och anklagelserna om brist 
på ansvar haglar. Den hu-
vudsakliga anledningen att 
båda parter vägrar samtala 
med den tredje parten tystas 
ner. Det egentliga skälet till 
nyvalet i mars 2015 är och 
förblir oviljan att samtala 
med Sveriges tredje största 
parti, det vill säga 800 000 
väljare. Det ställningsta-
gandet måste snart upp på 
dagordningen. Att samtala 
handlar inte om att hålla 
med, men så länge man 
vägrar prata med varandra 
kommer en hållbar poli-
tisk lösning för Sverige att 
vara långt borta. Jag håller 
med statsministern Stefan 
Löfvén om att vi har en 
ny politisk karta i Sverige. 
Hantera den då, medans du 
kan. Efter nyvalet ser det 
kanske ännu värre ut och då 
är chansen att ropa efter ett 
nyval knappast realistiskt. 
Det kortet är redan kastat.  

Jag lider med alla ideellt 
hårt kämpande valarbeta-
re som nu tvingas ut på 
gator och torg under de 
kalla vintermånaderna 
med hopp om att försöka 
förändra det parlamenta-
riska läget i Sverige. Ris-
ken är uppenbar att för-
troendet för de som anser 

sig kapabla att regera landet 
har förlorat förtroendet och 
att nyvalet blir ett fiasko 
både sett till valutgången för 
de etablerade partierna samt 
till valdeltagandet. Det är 
ett högt spel som demokra-
tins spelregler nu slussar in 
landets väljare i.

Påverkar nyvalet Ale? 
Självklart. Kommunens 
budgetar styrs delvis av 
vilka statliga satsningar och 
bidrag som genomförs. På 
samma sätt påverkas utgif-
terna för kommunerna av 
vilka avgifter som kommer 
att gälla. Låga eller höga 
arbetsgivaravgifter, riktade 
medel till ungdomsarbets-
löshet och så vidare. Så visst 
har vi skäl att sätta oss in i 
politiken igen!

Nyval imponerar inte

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 50         NUMMER 46|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

Ale 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!

lansforsakringar.se

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

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

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde den 25 november 2014  
är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 3 december 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

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

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan
Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54 

EXTRAÖPPET mån-fre 10-18, lör-sön kl 11-15

STOR REA

30% 
PÅ LJUSSTAKAR 
OCH STJÄRNOR 

MED KVALITÉ

KEMTVÄTT LÄMNA DIN TVÄTT HOS OSS

Älvängens
Företagarförening

Barnens  
önskelista

Av de som lämnade in önskelista hos  
tomten på Coop vann följande presentkort 

hos Lekia och Älvfoto:

Presentkortet finns att hämta hos  
Manufakturen i Älvängen.

1:a pris 300 kr – Edith Nordqvist
2:a pris 200 kr – Arvid Hagström
3:e pris 100 kr – Saturnina Taka



Ett supervalår som 
2014 kunde väl egent-
ligen bara sluta på ett 

sätt? Genom att statsminis-
tern utlyser ett nyval… Det 
var kronan på verket för ett 
turbulent politiskt år och 
ska vi tro statsvetarna ser 
inte 2015 ut att bli lugnare. 
Mycket tyder på att valut-
gången i mars inte kommer 
att skilja sig något nämnvärt 
åt från det som nyligen 
genomfördes. Då duger det 
att skicka tillbaka ansvaret 
till väljarna. Det krävs mer 
än så, vilket de flesta redan 
har insett fast det innebär 
att ta emot en passning från 
svenska folket som inte rik-
tigt sitter som klistrad på fo-
ten. Tvärtom är passningen 
riktigt obekväm. Lösningen 
finns i politikens kärna. Det 
handlar om att samtala.

Politiskt engagemang 
innebär att vilja och att slåss 
för sina idéer. För att lyckas 
krävs det att man lyssnar på 
sin omgivning, formulerar 
sig väl för att övertyga om 
vilken väg som är rätt väg att 
gå. Att inte lyssna, att inte 
samtala har aldrig varit en 
framkomlig väg – därför står 
Sverige nu inför ett nyval. 
Jag tycker personligen att 
det är pinsamt, snudd på 
oförskämt amatörmässigt – 
för att inte säga fegt! Bara 
för att väljarnas passning till 
den ledande politiken inte 
satt klockrent på bröstet kan 

du inte blåsa eld upphör. 
Situationen måste hanteras 
mer professionellt. Än så 
länge väljer de två huvud-
blocken att peka på varandra 
och anklagelserna om brist 
på ansvar haglar. Den hu-
vudsakliga anledningen att 
båda parter vägrar samtala 
med den tredje parten tystas 
ner. Det egentliga skälet till 
nyvalet i mars 2015 är och 
förblir oviljan att samtala 
med Sveriges tredje största 
parti, det vill säga 800 000 
väljare. Det ställningsta-
gandet måste snart upp på 
dagordningen. Att samtala 
handlar inte om att hålla 
med, men så länge man 
vägrar prata med varandra 
kommer en hållbar poli-
tisk lösning för Sverige att 
vara långt borta. Jag håller 
med statsministern Stefan 
Löfvén om att vi har en 
ny politisk karta i Sverige. 
Hantera den då, medans du 
kan. Efter nyvalet ser det 
kanske ännu värre ut och då 
är chansen att ropa efter ett 
nyval knappast realistiskt. 
Det kortet är redan kastat.  

Jag lider med alla ideellt 
hårt kämpande valarbeta-
re som nu tvingas ut på 
gator och torg under de 
kalla vintermånaderna 
med hopp om att försöka 
förändra det parlamenta-
riska läget i Sverige. Ris-
ken är uppenbar att för-
troendet för de som anser 

sig kapabla att regera landet 
har förlorat förtroendet och 
att nyvalet blir ett fiasko 
både sett till valutgången för 
de etablerade partierna samt 
till valdeltagandet. Det är 
ett högt spel som demokra-
tins spelregler nu slussar in 
landets väljare i.

Påverkar nyvalet Ale? 
Självklart. Kommunens 
budgetar styrs delvis av 
vilka statliga satsningar och 
bidrag som genomförs. På 
samma sätt påverkas utgif-
terna för kommunerna av 
vilka avgifter som kommer 
att gälla. Låga eller höga 
arbetsgivaravgifter, riktade 
medel till ungdomsarbets-
löshet och så vidare. Så visst 
har vi skäl att sätta oss in i 
politiken igen!

Nyval imponerar inte

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 50         NUMMER 46|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

Ale 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!

lansforsakringar.se

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

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

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde den 25 november 2014  
är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 3 december 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

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

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan
Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54 

EXTRAÖPPET mån-fre 10-18, lör-sön kl 11-15

STOR REA

30% 
PÅ LJUSSTAKAR 
OCH STJÄRNOR 

MED KVALITÉ

KEMTVÄTT LÄMNA DIN TVÄTT HOS OSS

Älvängens
Företagarförening

Barnens  
önskelista

Av de som lämnade in önskelista hos  
tomten på Coop vann följande presentkort 

hos Lekia och Älvfoto:

Presentkortet finns att hämta hos  
Manufakturen i Älvängen.

1:a pris 300 kr – Edith Nordqvist
2:a pris 200 kr – Arvid Hagström
3:e pris 100 kr – Saturnina Taka

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VEVECCKK
SSHOPEHOPE

S

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

FRÅN DELIKATESSEN

790
/HG

GRILLAD
KYCKLING

2990
/ST

VÅR EGEN
RÖDBETS-

SALLAD

GRILLJERAD
SKINKA

/ST

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

NYKOKTA
HAVSKRÄFTORKRÄFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOR

99/KG
:-

KOKT KRABBA

FÄRSK
STRÖMMINGFILÉ

FLÄSKKOTLETT

29/ST
90

39/KG
9049/KG

90
Max 2 kg/kund

89/KG
:-

FÄRSK LAXFILÉ

39/KG
90

SVENSK JULSKINKA 
KOKT/RIMMAD

SKINNFRI LUTFISK POTATIS FAST 
SORT I PÅSE

MEDLEMSPRIS

SKINNFRI LUTFISK

59/KG
90

Klädesholmen 15/ST
:-

5 KG

20:-
3 FÖR

JULMUST, COOP
BREGOTT

Läsk 200 cl 
Coca-cola
Välj mellan 
olika sorter.

5 FÖR

55:-Plus pant

20ST
:-

25ST
:-

1490
/HG

KOM OCH SMAKA PÅ DESSA  
2 OLIKA BAKELSER PÅ  
FREDAG KL 16.00–18.00!

MOUSSEBAKELSER

       
              

       2 PACK
LUCIA

FÖR EN
TIA

10:-
29:- 3 FÖR

ÄGG 24-PACK

/ST2990



VECKA 50         NUMMER 46|04

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

SURTE. Green Village, 
ett hållbart boende nära 
Göteborg city, har fått 
vänta på sitt förverkli-
gande.

Nu reser sig tre av de 
åtta femvåningshusen 
och skvallrar om en 
bedårande utsikt.

– Det kommer att gå 
undan, en våning var 
elfte dag, säger plats-
chef Jan Svensson.

Byggherren FO Peterson & 
Söner kan äntligen se sitt 
bostadsområde på höjden vid 
Keillers damm i södra Surte 
ta ordentlig form. Förutom 
att tre av punkthusen nu tar 
höjd har marken för de 21 
radhusen preparerats. Dis-
kussioner om en eventuell 
förskola har intensifierats.

– Som det ser ut just nu 
kommer 60 nya barn att flyt-
ta in i området. Medelåldern 
är 36,5 år, vilket vittnar om 
ett familjeboende. Det måste 
kommunen självklart förbe-
reda sig på och visst vore det 

en fantastisk plats att anlägga 
en förskola på, säger Lars 
Wååg, Green Village.

Projektet har redan från 
start haft en tydlig miljö-
stämpel och när byggnatio-
nen är full gång finns det 
mycket som sticker ut.

– Det här är den första 
byggarbetsplatsen som för-
sörjs med grön byggel och 
när bergvärmen tas i bruk 
kommer de boende att kun-
na skryta med att även vär-
mepumpen drivs med el från 
det egna vindkraftverket 
i Värmland, berättar Lars 
Wååg.

Punkthusen har kommit 
till våning två och lokaltid-
ningen får kliva ut på den 
blivande terrassen. Utsikten 
över älvdalen är imponeran-
de.

– Det här kommer ingen 
att kunna konkurrera med, 
synd att antalet med just den 
här utsikten är begränsade. 
Å andra sidan är det nästan 
lika fint åt alla håll. Keillers 

damm med sin omgivning 
är bedårande, menar Lars 
Wååg.

Det är Strömstadsföreta-
get Conform som levererar 
en färdigisolerad husstomme 
med fönster och för betong-
arna har väderleken varit 
toppen. Under rådande om-
ständigheter med rätt kom-
bination av fukt och värme 
härdar betongen som bäst. 
Fasaden på punkthusen blir 
av tegel.

I februari åker taken på 
och arbetet flyttar inomhus.

– Intresset är stort och 
flera av köparna är här var-
je veckoslut och följer hus-
bygget. 85% av dem är från 
Göteborg och de förbluffas 
fortfarande av att det bara 
tar drygt tio minuter från 
centrum till Surte.

Utsikten lär ingen i alla 
fall klaga på!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Jan Svensson, platschef och Alecsander Bengtsson visar upp utsikten från terrassen på våning två 
i Green Village.

Thomas Berggren, drogförebyggare i Ale.

– Green Village tar form i Surte
De första husen har tagit plats

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Peters- 
son förverkligar ett unikt 
boendekoncept i södra 
Surte vid natursköna Keil- 
lers damm. Hållbarhet och 
miljön har stått i centrum i 
valet av material och kon- 
struktion. Hushållen kom- 
mer att ha ursprungsgaran- 
terad el från vindkraftverk, 
bergvärme och varmvatt- 
net värms med solenergi. 
Green Village blev den 
första byggarbetsplatsen 
med grön byggel genom ett 
samarbete med Ale El. När 
området är färdigbyggt ska 
det finnas 91 lägenheter, 21 
radhus och 9 villor.

De tre första femvåningshusen reser sig nu i Green Village.
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VISBY. Det drogföre-
byggande arbetet i Ale 
genom Vakna-projektet 
agerar nu gott föredöme 
på Gotland.

I veckan som gick fö-
redrog drogförebyggare 
Thomas Berggren om 
vad som skett i Ale.

Bland åhörarna i 
Visby fanns regions-
tyrelsens ordförande, 
socialdirektören och 
polisen.

Det var 2004 som politiken 
i Ale reagerade på polisens 
larm om ett ökat drogmiss-
bruk bland unga i Ale. Tho-
mas Berggren rekryterades 
till projektledare och fick 
250 dagar på sig att göra 
skillnad.

– Det jag förstod var att 
det var bråttom. Poltiken 
ville se resultat. Vi inledde 
arbetet med att peka ut för-
äldrarna som målgrupp och 
involverade samtidigt ung-
domarna i jobbet med att be-
skriva hur det är att vara ung. 
Tommy Moberg, erkänd 
forskare, gav sin syn på all-
varet i en föreställning som 
lockade 1300 föräldrar. Sam-
tidigt var vi oerhört tydliga i 
vårt informationsarbete och 
ingen kunde undgå att Ale 
tog drogerna på största all-

var, säger Thomas Berggren.
Skyltar med texten ”Vak-

na – droger dödar” väckte 
uppmärksamhet och alebor 
började engagera sig. En 
konsert till minne av Elvis 
70-årsdag gav 25 000 kronor 
i intäkter som skänktes oav-
kortat till Vaknas arbete. Det 
blev grundplåten till det som 
idag kallas Vaknafonden och 
som förvaltar alla ekonomis-
ka bidrag från näringslivet.

– Vår samverkan mellan 
föreningsliv, näringsliv och 
kommun är unikt i Ale. Just 
på den punkten sticker vi 
ut. Det är runt detta som de 
flesta frågorna kretsar när 
jag föreläser för andra kom-
muner. Jag tror att många 
har mycket att lära av detta. 
En annan vanlig fråga är om 
vilka effekter Vakna har haft 
för Ale. Det är en svårare 
fråga att besvara, men frå-
gan är hur situationen hade 
varit om vi inte gjort något? 
Drogmissbruket är fortfa-
rande ett hot, men i Ale har 
vi i alla fall kommit så långt 
att vi har förstått att det inte 
enbart är en fråga för kom-
munen. Det är en gemensam 
angelägenhet som vi måste 
jobba med tillsammans, av-
slutar Thomas Berggren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

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

Gotland lär av Ale
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God jul&
Gott nytt år

Önska dina kunder

stora         julnummeott ny r
ssom distribueras

tisdag 23 decemb
23 decemberr!

Kent: 0704-38 52 58
Per-Anders: 0704-92 35 07

BOKA NU!

– lokaltidningen alla läser!
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Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

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

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

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

www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

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

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Vi arbetar med implantat 
och protetik från

SURTE. Green Village, 
ett hållbart boende nära 
Göteborg city, har fått 
vänta på sitt förverkli-
gande.

Nu reser sig tre av de 
åtta femvåningshusen 
och skvallrar om en 
bedårande utsikt.

– Det kommer att gå 
undan, en våning var 
elfte dag, säger plats-
chef Jan Svensson.

Byggherren FO Peterson & 
Söner kan äntligen se sitt 
bostadsområde på höjden vid 
Keillers damm i södra Surte 
ta ordentlig form. Förutom 
att tre av punkthusen nu tar 
höjd har marken för de 21 
radhusen preparerats. Dis-
kussioner om en eventuell 
förskola har intensifierats.

– Som det ser ut just nu 
kommer 60 nya barn att flyt-
ta in i området. Medelåldern 
är 36,5 år, vilket vittnar om 
ett familjeboende. Det måste 
kommunen självklart förbe-
reda sig på och visst vore det 

en fantastisk plats att anlägga 
en förskola på, säger Lars 
Wååg, Green Village.

Projektet har redan från 
start haft en tydlig miljö-
stämpel och när byggnatio-
nen är full gång finns det 
mycket som sticker ut.

– Det här är den första 
byggarbetsplatsen som för-
sörjs med grön byggel och 
när bergvärmen tas i bruk 
kommer de boende att kun-
na skryta med att även vär-
mepumpen drivs med el från 
det egna vindkraftverket 
i Värmland, berättar Lars 
Wååg.

Punkthusen har kommit 
till våning två och lokaltid-
ningen får kliva ut på den 
blivande terrassen. Utsikten 
över älvdalen är imponeran-
de.

– Det här kommer ingen 
att kunna konkurrera med, 
synd att antalet med just den 
här utsikten är begränsade. 
Å andra sidan är det nästan 
lika fint åt alla håll. Keillers 

damm med sin omgivning 
är bedårande, menar Lars 
Wååg.

Det är Strömstadsföreta-
get Conform som levererar 
en färdigisolerad husstomme 
med fönster och för betong-
arna har väderleken varit 
toppen. Under rådande om-
ständigheter med rätt kom-
bination av fukt och värme 
härdar betongen som bäst. 
Fasaden på punkthusen blir 
av tegel.

I februari åker taken på 
och arbetet flyttar inomhus.

– Intresset är stort och 
flera av köparna är här var-
je veckoslut och följer hus-
bygget. 85% av dem är från 
Göteborg och de förbluffas 
fortfarande av att det bara 
tar drygt tio minuter från 
centrum till Surte.

Utsikten lär ingen i alla 
fall klaga på!

PER-ANDERS
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Jan Svensson, platschef och Alecsander Bengtsson visar upp utsikten från terrassen på våning två 
i Green Village.

Thomas Berggren, drogförebyggare i Ale.

– Green Village tar form i Surte
De första husen har tagit plats

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Peters- 
son förverkligar ett unikt 
boendekoncept i södra 
Surte vid natursköna Keil- 
lers damm. Hållbarhet och 
miljön har stått i centrum i 
valet av material och kon- 
struktion. Hushållen kom- 
mer att ha ursprungsgaran- 
terad el från vindkraftverk, 
bergvärme och varmvatt- 
net värms med solenergi. 
Green Village blev den 
första byggarbetsplatsen 
med grön byggel genom ett 
samarbete med Ale El. När 
området är färdigbyggt ska 
det finnas 91 lägenheter, 21 
radhus och 9 villor.

De tre första femvåningshusen reser sig nu i Green Village.
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VISBY. Det drogföre-
byggande arbetet i Ale 
genom Vakna-projektet 
agerar nu gott föredöme 
på Gotland.

I veckan som gick fö-
redrog drogförebyggare 
Thomas Berggren om 
vad som skett i Ale.

Bland åhörarna i 
Visby fanns regions-
tyrelsens ordförande, 
socialdirektören och 
polisen.

Det var 2004 som politiken 
i Ale reagerade på polisens 
larm om ett ökat drogmiss-
bruk bland unga i Ale. Tho-
mas Berggren rekryterades 
till projektledare och fick 
250 dagar på sig att göra 
skillnad.

– Det jag förstod var att 
det var bråttom. Poltiken 
ville se resultat. Vi inledde 
arbetet med att peka ut för-
äldrarna som målgrupp och 
involverade samtidigt ung-
domarna i jobbet med att be-
skriva hur det är att vara ung. 
Tommy Moberg, erkänd 
forskare, gav sin syn på all-
varet i en föreställning som 
lockade 1300 föräldrar. Sam-
tidigt var vi oerhört tydliga i 
vårt informationsarbete och 
ingen kunde undgå att Ale 
tog drogerna på största all-

var, säger Thomas Berggren.
Skyltar med texten ”Vak-

na – droger dödar” väckte 
uppmärksamhet och alebor 
började engagera sig. En 
konsert till minne av Elvis 
70-årsdag gav 25 000 kronor 
i intäkter som skänktes oav-
kortat till Vaknas arbete. Det 
blev grundplåten till det som 
idag kallas Vaknafonden och 
som förvaltar alla ekonomis-
ka bidrag från näringslivet.

– Vår samverkan mellan 
föreningsliv, näringsliv och 
kommun är unikt i Ale. Just 
på den punkten sticker vi 
ut. Det är runt detta som de 
flesta frågorna kretsar när 
jag föreläser för andra kom-
muner. Jag tror att många 
har mycket att lära av detta. 
En annan vanlig fråga är om 
vilka effekter Vakna har haft 
för Ale. Det är en svårare 
fråga att besvara, men frå-
gan är hur situationen hade 
varit om vi inte gjort något? 
Drogmissbruket är fortfa-
rande ett hot, men i Ale har 
vi i alla fall kommit så långt 
att vi har förstått att det inte 
enbart är en fråga för kom-
munen. Det är en gemensam 
angelägenhet som vi måste 
jobba med tillsammans, av-
slutar Thomas Berggren.
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ÄR DU SUGEN PÅ ATT VARA 
MED OCH SKAPA 2015 
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ARRANGEMANG I ALE?

ÄR DU FÖDD 2001-1995?
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TISDAG 16/12 KL 17.30 
CAFETERIAN ALE KULTURRUM NÖDINGE

VÄNLIGA HÄLSNINGAR ALE FRITID 
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God jul&
Gott nytt år

Önska dina kunder

stora         julnummeott ny r
ssom distribueras

tisdag 23 decemb
23 decemberr!

Kent: 0704-38 52 58
Per-Anders: 0704-92 35 07

BOKA NU!

– lokaltidningen alla läser!

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Ale kommun byter höjdsystem
Från och med TISDAG 9 DECEMBER använder Ale kommun 
höjdsystemet RH 2000 istället för Göteborgs Lokala 
höjdsystem. Anledningen till bytet är att alla Sveriges 
kommuner ska ha samma höjdsystem. För mer information 
kontakta kommunens kartavdelning.

Ale rehab
TORSDAG 1 JANUARI upphör Ale kommuns avtal om 
poliklinisk arbetsterapi och logopedi på grund av Västra 
Götalandsregionens vårdval rehab. 

Från årsskiftet ska Ale rehab ansvara för rehabilitering av 
personer som är inskrivna i kommunens hemsjukvård, för 
dem som bor i kommunens särskilda boendeformer och 
för dem som använder kommunens dagliga verksamheter. 
Dessutom ansvarar Ale rehab för att dessa personer får 
hjälpmedel. 

Om du ska lämna tillbaka hjälpmedel ringer du till 
Vikadamm i Älvängen och avtalar en tid, tfn 0303-
33 05 95. Du kan också lämna tillbaka hjälpmedel på 
någon av de två vårdvalsenheterna i Ale kommun och på 
Hjälpmedelscentralen i Mölndal.

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.

Ordinarie hämtdag v 52 töms 21–26 december

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie hämtdag v 1 töms 28 dec–2 jan

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie hämtdag v 2 töms 5–9 januari

måndag måndag

tisdag tisdag

onsdag onsdag

torsdag torsdag

fredag fredag

Sopkörning under jul, nyår
och trettondagen 2014–2015
Äntligen vinter och helger igen! Det innebär att vi tömmer 
sopkärlen andra dagar än vanligt. Kom ihåg att skotta och 
sanda så vi kan ta oss fram till kärlen. Tänk också på att säcken 
får väga max 15 kilo. Utgå från din ordinarie hämtningsdag. 
Läs i tabellen när vi i stället kommer under helgveckorna. 

Om två veckodagar står angivna tömmer 
vi så många kärl som möjligt den första 
dagen. Resten töms nästa angivna dag. 
OBS! Ställ ut kärlet senast kl 06.30 på 
angiven hämtningsdag och låt det stå 
tills det blivit tömt.

Öppettider Sörmossen

 Vecka 51 Vecka 1 Vecka 2

Måndag 07.00–15.45 07.00–15.45 07.00–15.45

Tisdag 07.00–15.45 07.00–20.00 Stängt

Onsdag Stängt Stängt 07.00–15.45

Torsdag Stängt Stängt 07.00–15.45

Fredag Stängt 07.00–15.45 07.00–15.45

Lördag 09.00–16.00 09.00–16.00 09.00–16.00

Söndag Stängt Stängt Stängt

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. På webbplatsen kan du 
till exempel beställa ditt återvinningskort (ÅVC-kort) genom 

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. 

KONSTUTSTÄLLNING
Kulturskolans bildelever visar upp sina 
alster på biblioteket i Nödinge mellan den 8 
december 2014 och den 20 januari 2015.

Tack!
Till alla våra frivilliga. Som förgyller dagarna för våra 
omsorgstagare med alla dessa trevliga aktiviteter både 

oss i både ur och skur. Alla er vill vi tacka och tillönska 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
 
/Birgit med personal på Klockareängen

Leta komvuxaffischer  
och vinn lotter
Mellan den 6 OCH 14 DECEMBER kan du leta efter 

Skicka in dina svar till Ale kommun, komvux, Stefan 
Hagman, 449 80 Ala fors senast den 19 december. Du 
kan också skicka e-post till stefan.hagman@ale.se.

www.ale.se/komvux

KOMVUX

Unna dig  
en kunskaps- 

injektion

www.ale.se/komvux

KOMVUX

Skaffa dig 
permanenta 

kunskaper

KOMVVKOMVKOMVUXUXUXUX

naaaa ddig 
unnnssskaps-
ekkkkktttion

www.ale.se/komvux

Skafffffffffaa
permmmmaaan

kunnsssssk

Träna  
huvudet 
också!

www.ale.se/komvux

KOMVUX

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 
metallförpackning. Men var för sig 

kan de läggas i vanliga soppåsen. 

Tack för hjälpen! Läs mer om avfallshantering och 
förebyggande på www.sopor.nu
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Kontaktperson: Kim Wilhelmsson 
Tel: 0707-94 34 06, 

kim@elkraftteamet.se
Sista ansökningsdag 2015-01-16

VI SÖKER NYA MEDARBETARE

Vi är ett elföretag som jobbar med ”allt inom el”
Installationsarbeten. Linjearbeten. Hög & låg- 

 
Vi är medlem i eio.

ELEKTRIKER 
-Erfaren och självgående.  

Heltid- månadslön. En person.
GRÄVMASKINIST 

-Erfaren och självgående.  
 

Heltid- månadslön. En person.

ANLÄGGNINGSARBETARE 
-Driftig och självgående. 

Heltid- månadslön. En person.

LEDIGA TJÄNSTER

SKEPPLANDA. I dagarna 
har 300 anställda i Ales 
förskolor fått prova ut 
sina framtida arbetsklä-
der.

Satsningen om totalt 
800 000 kronor är inte 
en dag för tidigt menar 
socialdemokraten Den-
nis Ljunggren.

– Jag tror inte det är 
många män som hade 
gått till jobbet på park-
avdelningen om de inte 
fått arbetskläder. Det 
är hög tid att de kvin-
nodominerade yrkes-
grupperna får samma 
rättigheter.

Utbildningsnämndens bli-
vande ordförande, Dennis 
Ljunggren (S), lyfte frågan 
om arbetskläder inom för-
skolans verksamheter för 
åtta år sedan.

– Det är en stor reform 
och inte heller en engångs-
kostnad. I år finansierar vi 
satsningen med hjälp av 
pengar ur utvecklingsfon-
den, men på sikt måste det 
in i driftsbudgeten. Vi er-
bjuder kläder för hela dagen, 
inomhus som utomhus. Det 
är naivt att tro att kläderna 
håller för evigt. Vi kommer 
att behöva avsätta en slant 

årligen till det här. Första 
uppsättningen kostar 2400 
kronor/person, säger Dennis 
Ljunggren när han hälsar på 
Gunnarsgårdens förskola i 
Skepplanda.

Lärarna har fått prova ut 
rätt storlekar och kommen-
tarerna är odelat positiva.

– Det här är efterlängtat. 
Vi har väntat på det här i 
flera år, säger förskollärare, 
Lena Hörnlund.

Förutom att lärarna slip-
per slita på och anpassa sin 
egen garderob för jobbet 
finns det fler fördelar med 
gemensamma arbetskläder.

– Nu får personalen en 
identitet och det blir lätt för 
föräldrar att känna igen dem, 
menar Katrin Busck, verk-
samhetschef för Ales försko-
lor.

Det som saknas än så 
länge är skor.

– Ja, det måste vi försöka 
få till så snart ekonomin till-
låter. Det kommer definitivt 
att ha prioritet, lovar Dennis 
Ljunggren.

Arbetskläder inom för-
skolan är ingen självklarhet i 
landets kommuner.

– Vi säger att vi vill ha fler 
män i förskolan och detta är 
ett sätt att höja statusen på 
yrket. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elisabeth Errind, Lena Hörnlund, lärare på Gunnarsgårdens för-
skola i Skepplanda, gläds över beskedet om arbetskläder. Ut-
bildningsnämndens blivande ordförande, Dennis Ljunggren (S), 
berättar om satsningen.

Nu blir arbetskläder 
självklart i förskolan

ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
förstärks den positiva vågen. 
I både ämnena och för båda 
könen visar Ales skolor ett 
resultat som är klart bättre 
än snittet för riket.

– Det är självfallet oerhört 
glädjande och ger hela sek-

torn arbetsro. Vi vet att sko-
lan är ett komplext system 
och allt förändringsarbete 
måste vara långsiktigt. Det 
tar tid att nå resultat, men nu 

ser vi att vi är på rätt väg och 
det gör resan betydligt lätt-
are, menar Joakim Östling.

Rektorerna jobbar med 
tre övergripande utveck-

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs 
tre i svenska och matte. De senaste nationella proven visar att Ales skolor är bättre än rikssnittet.
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lingsområden. Systematiskt 
långsiktigt kvalitetsarbete i 
klassrummet, pedagogiskt 
ledarskap och arbete med att 
öka elevernas lust att lära.

– Det är elevernas inre 
lust och vilja att lära sig mer 
som vi behöver arbeta med, 
bland annat handlar det om 
att lärandet ska ske i en so-
cial miljö istället för på egen 
hand.  Det handlar också om 
att göra eleverna mer med-
vetna om sin egen förståelse, 
berättar Joakim Östling.

Närvaron i Ales skolor 
stack tidigare ut negativt, 
men ett systematiskt arbete 
enligt 1-2-3-modellen, där 
såväl föräldrar som social-
tjänst kunde involveras har 
givit resultat.

– Sett över tid har vi nått 
en betydligt bättre nivå och 
vi kommer att utveckla mo-
dellen med en SMS-tjänst 
direkt till ansvarig vårdnads-
havare när någon saknas i 
skolan, säger Joakim Östling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fredagen den 5 de-
cember ringde jag ett 
kommunalt direkt-

nummer och fick beskedet 
att vederbörande kommer 
tillbaka klockan 20.00. Vilka 
på kommunen som normalt 
arbetar dagtid kommer åter 
klockan 20.00 en fredags-
kväll? Personen ifråga har 
chefsställning. 

Detta har jag påtalat för 
kommunledningen, men 
inget händer. Det vanliga 

svaret man får om man 
ringer på förmiddagen 
”är på möte återkommer 
klockan 12”. Klockan 12 har 
alla lunch till klockan 13. 
Eftersom jag vet det ringer 
jag inte, men den stora 
allmänheten uppfattar, med 
rätta, att klockan 12 kan jag 
ringa och förväntas få ett 
svar, men tji får den som 
försöker.

Detta bör inte vara så 
svårt att rätta till i dagens 

IT-samhälle. Ale kom-
mun bör föregå med gott 
exempel och lämna en 
korrekt upplysning till sina 
medborgare. Det finns en 
nämndsekreterare som har 
fattat galoppen och som 
lämnar en riktig tidsangi-
velse. Lycka till Ni andra 
också!

Sven Rydén (AD)

Dessa automatiska telefon- 
svarare på Ale kommunSorgsen blir man över 

den feghet som strålar 
ut över medborgarna i 

Robert Janssons, gruppleda-
re i Sverigedemokraterna i 
Ale, insändare. Att föreställa 
sig en kommun som säger 
att man inte klarar av att 
ta hand om ett litet antal 
flyktingbarn därför att unga 
som bor i Ale måste bo 
hemma längre och längre 
ger bilden av en irrationell 
och lättskrämd kommun. 
Skulle dessa ensamma flyk-
tingbarn ”slå till med full 
kraft mot Ale”?

Lena Frantzén

Feghet som strålar ut

» 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
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Kontaktperson: Kim Wilhelmsson 
Tel: 0707-94 34 06, 

kim@elkraftteamet.se
Sista ansökningsdag 2015-01-16

VI SÖKER NYA MEDARBETARE

Vi är ett elföretag som jobbar med ”allt inom el”
Installationsarbeten. Linjearbeten. Hög & låg- 

 
Vi är medlem i eio.

ELEKTRIKER 
-Erfaren och självgående.  

Heltid- månadslön. En person.
GRÄVMASKINIST 

-Erfaren och självgående.  
 

Heltid- månadslön. En person.

ANLÄGGNINGSARBETARE 
-Driftig och självgående. 

Heltid- månadslön. En person.

LEDIGA TJÄNSTER

SKEPPLANDA. I dagarna 
har 300 anställda i Ales 
förskolor fått prova ut 
sina framtida arbetsklä-
der.

Satsningen om totalt 
800 000 kronor är inte 
en dag för tidigt menar 
socialdemokraten Den-
nis Ljunggren.

– Jag tror inte det är 
många män som hade 
gått till jobbet på park-
avdelningen om de inte 
fått arbetskläder. Det 
är hög tid att de kvin-
nodominerade yrkes-
grupperna får samma 
rättigheter.

Utbildningsnämndens bli-
vande ordförande, Dennis 
Ljunggren (S), lyfte frågan 
om arbetskläder inom för-
skolans verksamheter för 
åtta år sedan.

– Det är en stor reform 
och inte heller en engångs-
kostnad. I år finansierar vi 
satsningen med hjälp av 
pengar ur utvecklingsfon-
den, men på sikt måste det 
in i driftsbudgeten. Vi er-
bjuder kläder för hela dagen, 
inomhus som utomhus. Det 
är naivt att tro att kläderna 
håller för evigt. Vi kommer 
att behöva avsätta en slant 

årligen till det här. Första 
uppsättningen kostar 2400 
kronor/person, säger Dennis 
Ljunggren när han hälsar på 
Gunnarsgårdens förskola i 
Skepplanda.

Lärarna har fått prova ut 
rätt storlekar och kommen-
tarerna är odelat positiva.

– Det här är efterlängtat. 
Vi har väntat på det här i 
flera år, säger förskollärare, 
Lena Hörnlund.

Förutom att lärarna slip-
per slita på och anpassa sin 
egen garderob för jobbet 
finns det fler fördelar med 
gemensamma arbetskläder.

– Nu får personalen en 
identitet och det blir lätt för 
föräldrar att känna igen dem, 
menar Katrin Busck, verk-
samhetschef för Ales försko-
lor.

Det som saknas än så 
länge är skor.

– Ja, det måste vi försöka 
få till så snart ekonomin till-
låter. Det kommer definitivt 
att ha prioritet, lovar Dennis 
Ljunggren.

Arbetskläder inom för-
skolan är ingen självklarhet i 
landets kommuner.

– Vi säger att vi vill ha fler 
män i förskolan och detta är 
ett sätt att höja statusen på 
yrket. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elisabeth Errind, Lena Hörnlund, lärare på Gunnarsgårdens för-
skola i Skepplanda, gläds över beskedet om arbetskläder. Ut-
bildningsnämndens blivande ordförande, Dennis Ljunggren (S), 
berättar om satsningen.

Nu blir arbetskläder 
självklart i förskolan

ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
förstärks den positiva vågen. 
I både ämnena och för båda 
könen visar Ales skolor ett 
resultat som är klart bättre 
än snittet för riket.

– Det är självfallet oerhört 
glädjande och ger hela sek-

torn arbetsro. Vi vet att sko-
lan är ett komplext system 
och allt förändringsarbete 
måste vara långsiktigt. Det 
tar tid att nå resultat, men nu 

ser vi att vi är på rätt väg och 
det gör resan betydligt lätt-
are, menar Joakim Östling.

Rektorerna jobbar med 
tre övergripande utveck-

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs 
tre i svenska och matte. De senaste nationella proven visar att Ales skolor är bättre än rikssnittet.
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lingsområden. Systematiskt 
långsiktigt kvalitetsarbete i 
klassrummet, pedagogiskt 
ledarskap och arbete med att 
öka elevernas lust att lära.

– Det är elevernas inre 
lust och vilja att lära sig mer 
som vi behöver arbeta med, 
bland annat handlar det om 
att lärandet ska ske i en so-
cial miljö istället för på egen 
hand.  Det handlar också om 
att göra eleverna mer med-
vetna om sin egen förståelse, 
berättar Joakim Östling.

Närvaron i Ales skolor 
stack tidigare ut negativt, 
men ett systematiskt arbete 
enligt 1-2-3-modellen, där 
såväl föräldrar som social-
tjänst kunde involveras har 
givit resultat.

– Sett över tid har vi nått 
en betydligt bättre nivå och 
vi kommer att utveckla mo-
dellen med en SMS-tjänst 
direkt till ansvarig vårdnads-
havare när någon saknas i 
skolan, säger Joakim Östling.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fredagen den 5 de-
cember ringde jag ett 
kommunalt direkt-

nummer och fick beskedet 
att vederbörande kommer 
tillbaka klockan 20.00. Vilka 
på kommunen som normalt 
arbetar dagtid kommer åter 
klockan 20.00 en fredags-
kväll? Personen ifråga har 
chefsställning. 

Detta har jag påtalat för 
kommunledningen, men 
inget händer. Det vanliga 

svaret man får om man 
ringer på förmiddagen 
”är på möte återkommer 
klockan 12”. Klockan 12 har 
alla lunch till klockan 13. 
Eftersom jag vet det ringer 
jag inte, men den stora 
allmänheten uppfattar, med 
rätta, att klockan 12 kan jag 
ringa och förväntas få ett 
svar, men tji får den som 
försöker.

Detta bör inte vara så 
svårt att rätta till i dagens 

IT-samhälle. Ale kom-
mun bör föregå med gott 
exempel och lämna en 
korrekt upplysning till sina 
medborgare. Det finns en 
nämndsekreterare som har 
fattat galoppen och som 
lämnar en riktig tidsangi-
velse. Lycka till Ni andra 
också!

Sven Rydén (AD)

Dessa automatiska telefon- 
svarare på Ale kommunSorgsen blir man över 

den feghet som strålar 
ut över medborgarna i 

Robert Janssons, gruppleda-
re i Sverigedemokraterna i 
Ale, insändare. Att föreställa 
sig en kommun som säger 
att man inte klarar av att 
ta hand om ett litet antal 
flyktingbarn därför att unga 
som bor i Ale måste bo 
hemma längre och längre 
ger bilden av en irrationell 
och lättskrämd kommun. 
Skulle dessa ensamma flyk-
tingbarn ”slå till med full 
kraft mot Ale”?

Lena Frantzén

Feghet som strålar ut

» 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
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vastsvenskapaketet.se

Trängselskatten* är en del av Västsvenska paketet och har tre 

syften. Den skapar en bättre miljö med friskare luft, minskar 

trängseln och är med och finansierar Västsvenska paketet. 

Det är en av de största satsningar som görs på vägar, järn  -

vägar, kollektivtrafik och cykelbanor i Västsverige. Paketet 

beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). 

När möjligheterna att resa förbättras, blir det enklare att bo 

där man trivs och samtidigt nå jobb eller skola inom rimlig 

tid. Det blir också lättare att ta sig till skog, hav, stad, nöjen 

och allt som bidrar till ett gott liv.

Trängselskatten höjs den 1 januari 2015

I Västsvenska paketet ingår även pendelparkeringar, cykelbanor, bullerskydd med mera.

Perrongförlängningar
Ger plats för längre tåg 
och fler resenärer.

Västlänken
Tågtunnel under Göteborg 
som gör det möjligt att utöka 
tågtrafiken och skapa 
direktresor i regionen.  
Tre stationer ger Göteborg 
nya förutsättningar att skapa 
framtidens stad.

Busskörfält
Gör kollektivtrafiken 
punktligare och mer 
tillförlitlig.

Hisingsbron
Ersätter den utslitna Götaälvbron. 
Ger mer plats för kollektiv-, gång-, 
cykeltrafik och ny bebyggelse nära 
vattnet på både sidor av älven.

Gamlestaden
Ett nytt resecentrum byggs 
som en del av en växande 
stadsdel.

Marieholmstunneln
En vägtunnel under Göta älv som 
avlastar Tingstadstunneln och 
förbättrar framkomligheten.

Höjd trängselskatt

Från 1 januari 2015 gäller nya belopp 
i Göteborg efter ett beslut som togs  
i riksdagen 2011. Det innebär en 
höjning med 1, 3, eller 4 kronor 
beroende på när du passerar. 
Det maximala beloppet per dag och 
fordon är fortfarande 60 kronor.

För mer info: 
www.transportstyrelsen.se

Tider Belopp
06:00 – 06:29  ............. 9 kr
06:30 – 06:59  ..........  16 kr
07:00 – 07:59  ...........  22 kr
08:00 – 08:29  ..........  16 kr
08:30 – 14:59  .............. 9 kr
15:00 – 15:29  ............  16 kr
15:30 – 16:59  ............  22 kr
17:00 – 17:59  ............  16 kr
18:00 – 18:29  .............. 9 kr
18:30 – 05:59  .............  0 kr

*  I samband med riksdagsvalet 2014 genomförde Göteborg en rådgivande 
folkomröstning om trängselskatt. Göteborgs Stad är en av de fem parter som 
har tecknat avtal om Västsvenska paketet, där trängselskatten är en del. 
Förändringar av trängselskatten kräver beslut i riksdagen.

ÄLVÄNGEN. Det var 
spralligt värre på Olof 
Persgårdens förskola i 
fredags.

Inte undra på.
Three against nature 

såg till att det blev 
sång, dans och fest på 
samma gång.

Ett knappt fyrtiotal barn 
från avdelningarna Vallmo, 
Konvaljen och Vårlöken 
rörde sig i takt med mu-
siken. Pippi-visan, Baloos 
sång och andra välkända 
nummer fick förskolebar-

nen att jubla av lycka och 
stämma upp i allsång.

– Jag känner medlem-
marna i Three against na-
ture och frågade om de ville 
komma till vår förskola och 
uppträda. De tände på idén 
vilket vi är jättetacksamma 
för, säger förskolelärare 
Petra Hall.

Glädjen gick inte att ta 
miste på och energin som 
barnen utstrålade var härlig 
att se.

– Vilken fart, konstatera-
de Petra Hall.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Insamlingen 
av julklappar pågår för 
fullt.

Paketen som givmilda 
alebor skänker ska de-
las ut till barn som an-
nars riskerar att bli utan 
presenter på julafton.

– Det är inte alla 
föräldrar som har råd 
att köpa julklappar till 
sina barn, konstaterar 
Susanne Bohman.

Det var Madelene Nijland 

som tog initiativet till jul-
klappsinsamlingen i fjol. Det 
blev succé. Flera hundra jul-
klappar lämnades in på Mo-
lins Café i Skepplanda och 
Magnolia i Älvängen.

– Det var en helt otrolig 
respons, förklarar Madelene 
som har hjälp av Susanne 
Bohman, som genom Fa-
cebook-gruppen Susannes 
änglar kommer i kontakt 
med hemlösa och familjer 
som lever under socialnor-
men.

– Hela mitt vardagsrum 

var fyllt av leksaker förra 
julen. Framförallt var det 
många gosedjur som kom in, 
berättar Susanne.

I år finns även möjlighet 
att lämna in paket på Tant 
Rut i Nödinge. Alla presen-
ter är välkomna.

– Det ska vara hela och 
rena saker. Vi är jättetack-
samma om man skriver 
lämplig ålder på julklappen 
och om det passar bäst till 
en kille eller tjej, säger Ma-
delene.

Susanne Bohman har fått 

in julklappslistor från 49 
barnfamiljer i Ale varför det 
inte råder någon tvekan om 
att behovet finns.

– Det är inte bara småbarn 
utan även tonåringar, poäng-
terar Susanne.

Sista dagen att lämna in 
paket hos Molins Café, Mag-
nolia eller Tant Rut är mån-
dagen den 22 december.

– Julen är barnens högtid 
och då vill vi att tomten ska 
komma till alla, avslutar Su-
sanne och Madelene.

JONAS ANDERSSON

Julklappsinsamlingen har startat
Madelene Nijland och Susanne Bohman har hand om den julklappsinsamling som pågår fram till och med den 22 december på 
Molins Café i Skepplanda, Magnolia i Älvängen och Tant Rut i Nödinge.
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Fredagsmorgon på Olof Persgårdens förskola med sång och 
dans.

Fartfylld morgon på
Olof Persgårdens förskola
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ALAFORS. I tisdags hade 
kommunens grannsam-
verkare bjudits in till en 
temakväll i Medborgar-
huset.

Bakom arrangemang-
et stod brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug tillsammans 
med polisman Johan 
Anderland.

– Sammankomsten 
ska ses som ett tack 
för den fina insats som 
dessa invånare gör i 
det brottsförebyggande 
arbetet i Ale, säger Lotti 
Klug.

180 personer hade anmält 
sitt intresse till tisdagskväl-
lens temakväll i Alafors, som 
inleddes med en gemensam 
fikastund innan Lotti Klug 
och Johan Anderland hälsa-
de välkommen. Besökarna 
gavs en rapport om den ak-
tuella brottsstatistiken och 
vikten av fortsatt grannsam-
verkan.

– Vi har cirka 130 grann-

samverkansgrupper. Vi 
hoppas självklart kunna star-
ta upp fler grupper under 
nästa år. Är man intresserad 
är det bara att höra av sig till 
mig, säger Lotti Klug.

Grannsamverkan bygger 
på teorin om att risken och 
rädslan för att bli upptäckt, 
minskar viljan att begå brott 
hos de flesta människor. 
Risken för att bli tagen på 
bar gärning förhindrar ofta 
gärningsmannen att gå till 
handling.

– Jag skulle önska att alla 
tjuvar tänkte: Vi åker förbi 

Ale, här finns ändå inget att 
hämta. 

Medverkade på mö-
tet gjorde också Christer 
Karlsson och Sven Lönn 
från KRIS – Kriminellas 
Revansch I Samhället. Sven 
berättade bland annat om sin 
uppväxt, hur han hamnade i 
fel sällskap och började begå 
brott.

– Det var ett känsloladdat 
anförande som var mycket 
intressant att ta del av, berät-
tar Lotti.

 Kvällen avrundades med 
en öppen frågestund där pa-

nelen svarade på åhörarnas 
frågor.

– Vi är duktiga på grann-
samverkan i Ale och det ska 
vi fortsätta att vara. Vågen 
av villainbrott är ett pro-
blem över hela landet och 
då är grannsamverkan en bra 
metod för att öka trygghe-

ten i området där man bor. 
Grannsamverkan går ut på 
att man håller extra uppsikt 
över sina grannars bostäder 
och är uppmärksam på vilka 
som rör sig i bostadsområ-
det, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Temakväll för grannsamverkare

INBROTT

• De flesta inbrott sker under 
dagtid, på vardagarna.
• En procent av alla hushåll 
drabbas av inbrott.
• De senaste fem åren har 
villainbrotten ökat med 50 
procent.
• Hösten är högsäsong för 
villainbrott – november är 
värst.
• 2011 anmäldes 22 200 

villainbrott. 4 procent av dem 
klarades upp.
• Risken att drabbas av 
inbrott är tre gånger lägre för 
dem som har ett larm.
• Grannsamverkan är en 
brottsförebyggande metod 
som minskar brottsligheten 
med upp till 26 procent.

Källa: BRÅ och Swelarm

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug och polisman Johan 
Anderland tillsammans med Christer Karlsson och Sven Lönn 
från KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället.

ALAFORS. Aningen 
kylslaget, men ändå ett 
för årstiden bra prome-
nadväder.

Trygghetsvandring-
en i Alafors lockade 
sammanlagt ett tjugotal 
personer.

– Det blev en bra 
dynamik i en lagom stor 
grupp, förklarar brotts- 
och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug.

Trygghetsvandring har nu 
genomförts i samtliga lite 
större samhällen i Ale. Al-
afors var sist ut. Samling 
skedde i Medborgarhuset 
där Alebyggen serverade fika 
samtidigt som Lotti Klug 
redogjorde för bakgrun-
den och detaljerna kring en 
trygghetsvandring.

– Vi har fått ett utökat 
uppdrag till nästa år. Istället 
för en vandring om året ska 
det bli fyra. Till våren pla-
neras det för en trygghets-
vandring i ett av kommunens 
större bostadsområden, för-
modligen blir det Klöversti-
gen i Nödinge, säger Lotti 
Klug.

Vandringen i Alafors gick 
via Himlaskolan och Ahla-
fors Fria Skola, förbi Godis-
bana för att sedan fortsätta 
ner mot spinneriet. Därefter 
promenerade deltagarna i 
samlad trupp i riktning mot 
Alingsåsvägen för att sedan 
vända tillbaka mot Medbor-

garhuset. Alla var försedda 
med reflexväst för att synas 
ordentligt.

– Ett och annat skym-
mande buskage uppmärk-
sammades efter vägen, men 
samtidigt konstaterades fle-
ra ljusglimtar i närmiljön, 
offentliga platser med god 
belysning till exempel. Öns-
kemål om papperskorgar vid 
busshållplatserna framkom, 
berättar Lotti Klug.

Såväl polis som rädd-
ningstjänst fanns represen-
terade denna onsdagskväll 
liksom tjänstemän från Ale 
kommun.

– Dessvärre hade några 
ur arrangörsgruppen fått 
förhinder, men det gick bra 
ändå. Ortsborna kunde få 
svar på de flesta frågor.

– Det är väldigt inspire-
rande att få komma ut och 
möta idel engagerade invå-
nare i samband med trygg-
hetsvandringar, ortsutveck-
lingsmöten och liknande. 
Det finns en vilja och en kraft 
i den här kommunen som är 
påtaglig, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Torka fötterna väl även 
mellan tårna, smörj in fötter-
na ofta men inte mellan tårna, 
manade fotvårdsterapeut Ulla 
Krafft från Fotälvan i Älväng-
en, som var en av föreläsarna 
på Ale DHR:s Friskvårdskväll 
i torsdags. Fötterna ska ju 
bära oss hela livet och även 
om man sitter i rullstol ska de 
ha sitt.

Hon gav många goda råd 
om hur man tar hand om sina 
fötter. Åhörarna fick även se 
några lite avskräckande bilder 
av hur det kan gå om man inte 
är aktsam.

Efter fikat kom Jonas 
Lundgren och Stina Lund-
blad från Träningsmagasinet 
i Kungälv och berättade om 
verksamheten de driver.

– Vårt mål var att skapa 
träningssituationer som 
anpassas till var och ens behov 
och möjligheter, berättar 
Jonas Lundgren.

– Är det en träningsmaskin 
som en rullstolsburen inte kan 
använda, försöker vi hitta en 
lösning så att det fungerar. 
Det viktiga är att man har lust 
att träna.

Avslutningsvis fick alla prö-
va på sitt-zumba med Stina 
Lundblad. Det var fart och 
fläkt, diskomusik och stora 
leenden bland deltagarna. En 
informativ och rolig kväll.

Col

Friskvård från 
topp till tå

Regn hör inte till vanligheten 
när SPF Alebygden är ute och 
vandrar. I fredags bröts dock 
traditionen. 12 medlemmar 
tog sig till Älvängen och gick 
till Furustugan. Här började 
det regna. Ingen tog sig vidare 
till Nol. Kent och Agneta 
Nilsson, som var med för för-
sta gången gick dock tillbaka 
till bilen och hämtade bilen.

Denna veckas fredagsvand-
ring är inte bestämd. Den 
kommer att meddelas på SPF 
Alebygdens hemsida – gäst-
boken.

Torsdagen den 11 december 
kommer Ale lucia till vår de-
cemberträff i Medborgarhuset.

Den 29 maj åker vi med 
Rolfs resor till Portugal.  Vi 
bor i Lissabon och Oporto 
samt gör en resa på floden 
Duoro. Det finns ett tiotal 
platser kvar till denna fantastis-
ka resa.

På planeringsstadiet finns 
en resa kring Gårdarna runt 
sjön i maj och båtutflykt i 
juni samt en längre bussresa i 
augusti/september. Hör av er 
till Axel Sager om ni har flera 
förslag till resor eller aktivi-
teter.

Träffpunkt Backaviks 
höstavslutning lockade ett 
25-tal som fick sig till dels en 
intressant bildberättelse om 
Peru av Leif Stensson.

Nu gör vi uppehåll till den 
27 januari.

Lennart Mattsson

En ovanlig dag med 
SPF Alebygden

Ett tjugotal personer medverkade på onsdagskvällens trygghetsvandring i Alafors. 

Arrangörsgruppen samlad utanför Medborgarhuset.

Alaforsbor vandrade i decem-
bermörkret.

– Men flera ljusglimtar framkom

Trygghetsvandring i decembermörkret
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ALAFORS. I tisdags hade 
kommunens grannsam-
verkare bjudits in till en 
temakväll i Medborgar-
huset.

Bakom arrangemang-
et stod brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug tillsammans 
med polisman Johan 
Anderland.

– Sammankomsten 
ska ses som ett tack 
för den fina insats som 
dessa invånare gör i 
det brottsförebyggande 
arbetet i Ale, säger Lotti 
Klug.

180 personer hade anmält 
sitt intresse till tisdagskväl-
lens temakväll i Alafors, som 
inleddes med en gemensam 
fikastund innan Lotti Klug 
och Johan Anderland hälsa-
de välkommen. Besökarna 
gavs en rapport om den ak-
tuella brottsstatistiken och 
vikten av fortsatt grannsam-
verkan.

– Vi har cirka 130 grann-

samverkansgrupper. Vi 
hoppas självklart kunna star-
ta upp fler grupper under 
nästa år. Är man intresserad 
är det bara att höra av sig till 
mig, säger Lotti Klug.

Grannsamverkan bygger 
på teorin om att risken och 
rädslan för att bli upptäckt, 
minskar viljan att begå brott 
hos de flesta människor. 
Risken för att bli tagen på 
bar gärning förhindrar ofta 
gärningsmannen att gå till 
handling.

– Jag skulle önska att alla 
tjuvar tänkte: Vi åker förbi 

Ale, här finns ändå inget att 
hämta. 

Medverkade på mö-
tet gjorde också Christer 
Karlsson och Sven Lönn 
från KRIS – Kriminellas 
Revansch I Samhället. Sven 
berättade bland annat om sin 
uppväxt, hur han hamnade i 
fel sällskap och började begå 
brott.

– Det var ett känsloladdat 
anförande som var mycket 
intressant att ta del av, berät-
tar Lotti.

 Kvällen avrundades med 
en öppen frågestund där pa-

nelen svarade på åhörarnas 
frågor.

– Vi är duktiga på grann-
samverkan i Ale och det ska 
vi fortsätta att vara. Vågen 
av villainbrott är ett pro-
blem över hela landet och 
då är grannsamverkan en bra 
metod för att öka trygghe-

ten i området där man bor. 
Grannsamverkan går ut på 
att man håller extra uppsikt 
över sina grannars bostäder 
och är uppmärksam på vilka 
som rör sig i bostadsområ-
det, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Temakväll för grannsamverkare

INBROTT

• De flesta inbrott sker under 
dagtid, på vardagarna.
• En procent av alla hushåll 
drabbas av inbrott.
• De senaste fem åren har 
villainbrotten ökat med 50 
procent.
• Hösten är högsäsong för 
villainbrott – november är 
värst.
• 2011 anmäldes 22 200 

villainbrott. 4 procent av dem 
klarades upp.
• Risken att drabbas av 
inbrott är tre gånger lägre för 
dem som har ett larm.
• Grannsamverkan är en 
brottsförebyggande metod 
som minskar brottsligheten 
med upp till 26 procent.
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– Det blev en bra 
dynamik i en lagom stor 
grupp, förklarar brotts- 
och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug.

Trygghetsvandring har nu 
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bana för att sedan fortsätta 
ner mot spinneriet. Därefter 
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berättar Lotti Klug.
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terade denna onsdagskväll 
liksom tjänstemän från Ale 
kommun.

– Dessvärre hade några 
ur arrangörsgruppen fått 
förhinder, men det gick bra 
ändå. Ortsborna kunde få 
svar på de flesta frågor.

– Det är väldigt inspire-
rande att få komma ut och 
möta idel engagerade invå-
nare i samband med trygg-
hetsvandringar, ortsutveck-
lingsmöten och liknande. 
Det finns en vilja och en kraft 
i den här kommunen som är 
påtaglig, avslutar Lotti Klug.
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manade fotvårdsterapeut Ulla 
Krafft från Fotälvan i Älväng-
en, som var en av föreläsarna 
på Ale DHR:s Friskvårdskväll 
i torsdags. Fötterna ska ju 
bära oss hela livet och även 
om man sitter i rullstol ska de 
ha sitt.

Hon gav många goda råd 
om hur man tar hand om sina 
fötter. Åhörarna fick även se 
några lite avskräckande bilder 
av hur det kan gå om man inte 
är aktsam.

Efter fikat kom Jonas 
Lundgren och Stina Lund-
blad från Träningsmagasinet 
i Kungälv och berättade om 
verksamheten de driver.

– Vårt mål var att skapa 
träningssituationer som 
anpassas till var och ens behov 
och möjligheter, berättar 
Jonas Lundgren.

– Är det en träningsmaskin 
som en rullstolsburen inte kan 
använda, försöker vi hitta en 
lösning så att det fungerar. 
Det viktiga är att man har lust 
att träna.

Avslutningsvis fick alla prö-
va på sitt-zumba med Stina 
Lundblad. Det var fart och 
fläkt, diskomusik och stora 
leenden bland deltagarna. En 
informativ och rolig kväll.

Col
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topp till tå

Regn hör inte till vanligheten 
när SPF Alebygden är ute och 
vandrar. I fredags bröts dock 
traditionen. 12 medlemmar 
tog sig till Älvängen och gick 
till Furustugan. Här började 
det regna. Ingen tog sig vidare 
till Nol. Kent och Agneta 
Nilsson, som var med för för-
sta gången gick dock tillbaka 
till bilen och hämtade bilen.

Denna veckas fredagsvand-
ring är inte bestämd. Den 
kommer att meddelas på SPF 
Alebygdens hemsida – gäst-
boken.

Torsdagen den 11 december 
kommer Ale lucia till vår de-
cemberträff i Medborgarhuset.

Den 29 maj åker vi med 
Rolfs resor till Portugal.  Vi 
bor i Lissabon och Oporto 
samt gör en resa på floden 
Duoro. Det finns ett tiotal 
platser kvar till denna fantastis-
ka resa.

På planeringsstadiet finns 
en resa kring Gårdarna runt 
sjön i maj och båtutflykt i 
juni samt en längre bussresa i 
augusti/september. Hör av er 
till Axel Sager om ni har flera 
förslag till resor eller aktivi-
teter.

Träffpunkt Backaviks 
höstavslutning lockade ett 
25-tal som fick sig till dels en 
intressant bildberättelse om 
Peru av Leif Stensson.

Nu gör vi uppehåll till den 
27 januari.

Lennart Mattsson

En ovanlig dag med 
SPF Alebygden

Ett tjugotal personer medverkade på onsdagskvällens trygghetsvandring i Alafors. 

Arrangörsgruppen samlad utanför Medborgarhuset.

Alaforsbor vandrade i decem-
bermörkret.

– Men flera ljusglimtar framkom

Trygghetsvandring i decembermörkret
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NOL. Från och med nu 
gäller 15-årsgräns för 
den som vill handla 
energidryck i någon av 
Ales butiker.

Vissa handlare har till 
och med 18-årsgräns.

– Det är viktigt att 
förstå att energidryck-
er inte är hälsosamt 
och därav att vi tar ett 
gemensamt tag, säger 
drogförebyggare Tho-
mas Berggren.

Nyligen var representanter 
från Vakna ute på en tur-
né och hälsade på handlare 
som säljer olika typer av en-
ergidryck. Med sig hade de 
informationsblad om ener-
gidryckernas negativa inver-
kan på kroppen. I mappen 
som överlämnades låg också 
dekaler med 15-årsgräns att 
sätta upp i respektive butik.

– Med en intensiv mark-
nadsföring har energid-
rycker blivit väldigt popu-
lärt bland många barn och 
ungdomar. Energidrycker 
gör att man för stunden blir 
pigg och alert, men dessa 
drycker har precis som andra 
centralstimulerande medel 
biverkningar och kan med-
föra allvarliga hälsorisker, 
säger Nathali Altamirano 

som åkte runt i kommunen 
tillsammans med kollegan 
Nathalie Bjerke.

Flera barn och ungdomar 
har uppvisat symptom som 
hjärtklappning, ångest och 
sömnbesvär som en följd av 
konsumtion av energidryck-
er. Detta har fått Vakna att 
agera.

– Responsen från hand-
larna är odelat positiv, de in-
ser problematiken, förklarar 
Nathali Altamirano.

Thomas Berggren gläds 
över handlarnas mottagande 
och att de är med på tåget i 
det mer restriktiva förhåll-
ningssättet till energidryck-
er.

– Att vi får till stånd en 
15-årsgräns i de allra flesta 
butiker och att en del hand-
lare till och med har gått 
steget längre och har 18-års-
gräns är förträffligt. Det är 
en utopi att tro att energid-
rycker skulle försvinna från 
marknaden, men vi kan åt-
minstone begränsa tillgäng-
ligheten för våra barn och 
ungdomar.

– Faktum är att energid-
rycker inte är nyttigt för 
någon, vare sig barn eller 
vuxna, avslutar Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON

Nathalie Bjerke och Nathali Altamirano på besök hos Parisa 
Kharazi Abhari på Sydney Livs i Nol, som ställer sig bakom 
Vaknas initiativ till 15-årsgräns vid köp av energidrycker.

– Handlare i Ale med på tåget

Gemensamt tag
mot energidrycker
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ALAFORS. Komvux Ale 
genomför just nu en 
marknadsföringskam-
panj.

En tävling har utlysts 
med trisslotter i pris-
potten.

– Vi vill visa att Kom-
vux finns kvar i kommu-
nen, säger initiativtaga-
ren Stefan Hagman.

Under perioden 6-14 de-
cember pågår tävlingen. Ale-
borna uppmanas att hitta 13 
affischer med olika budskap 
som satts upp i butiker, hos 
företag och olika servicein-
rättningar i kommunen.

– Marknadsföringskam-
panjen syftar till att upp-
märksamma aleborna på att 
möjligheten till vuxenstudier 
på hemmaplan finns. Det 
första steget i kampanjen 
bygger på att synas på publi-
ka ställen med små affischer, 
förklarar Stefan Hagman.

– Det finns 13 olika bud-
skap på affischerna. Det gäl-
ler att gå runt och leta, hitta 
så många som möjligt. De 
tio personer som hittar flest 
vinner varsin trisslott. Om 
många har samma resultat 
lottar vi tio vinnare bland 
dessa, betonar Stefan Hag-
man.

Budskapen på affischerna 
innehåller ett visst mått av 
humor, som förhoppningsvis 
kan få en och annan att dra 
på smilbanden.

– Det är lite Göteborgs-
humor, konstaterar Hagman.

Komvux Ale flyttade från 
Ale gymnasium till Himla-
skolan i Alafors efter semes-
tern. En tillfällig lösning var 
tanken från början, men som 
nu blivit till ett permanent 
boende.

– Någon flytt till före detta 
vårdcentralen i Älvängen blir 
det inte. Vi kommer att bli 
kvar här i Alafors tills vidare. 
Vi är mer anonyma här än 
vad som var fallet i Nödinge 
och då måste vi jobba aktivt 
med vår marknadsföring, be-
rätta att verksamheten lever 

vidare precis som tidigare, 
säger Stefan Hagman.

Noterbart i övrigt från 
Komvux horisont är att det 
efter den 1 juli 2015 inte 
längre går att få slutbetyg. 
Slutbetyget kommer att er-
sättas av en gymnasieexa-
men, som antingen kan vara 
en yrkesexamen eller en hög-
skoleförberedande examen.

– En sista chans till slutbe-
tyg ges kommande vårtermin 
med kursstart den 12 januari, 
hälsar Gunilla Johansson, 
utbildningshandläggare på 
Komvux Ale.
FOTNOT. Tävlingssvaren ska 
vara Komvux, Stefan Hag-
man, tillhanda med post 
eller mejl senast fredag 19 
december.

JONAS ANDERSSON

– Vill upplysa 
om möjligheten 
till vuxenstudier

Komvux arrangerar tävling

Stefan Hagman med en av de affischer som ingår i den tävling 
som Komvux Ale utlyst. Marknadsföringskampanjen sker med 
hjälp av butiker, företag och serviceinrättningar i kommunen. 
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 3 december
Stöld
Stöld ur villa i Älvängen. 
Dottern i familjen ligger och 
sover när hon plötsligt hör 
att någon rör sig inne i huset. 
Hon tror emellertid det är 
hennes pappa som är uppe. 
På morgonen konstateras att 
två bärbara datorer samt en 
ryggsäck blivit tillgripet. Tju-
varna har troligen tagit sig 
in via den olåsta altandörren 
på övervåningen.

Samma natt sker en stöld i 
en annan bostad i Älvängen. 
Målsägande ligger och sover 
när gärningsmännen går in 
via ytterdörren som glömt 
att låsas. En kamera och en 
mobiltelefon tillgrips.

En patrull kontrollerar 
en bil i Nödinge. En av 
passagerarna misstänks för 
narkotikabrott och brott mot 
vapenlagen.

Fredag 5 december
Narkotikabrott
En person, född 1994 och 
hemmahörande i Skepp-
landa, grips på Albotorget. I 
samband med en skyddsvi-
sitation hittar polisen miss-
tänkt narkotika.

Polisen griper en person i 
samband med ett förrådsin-
brott i Surte. Patrullen hittar 
då gods som kan härledas 
till ett inbrott i grannfast-
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Knutsväg 2, Skepplanda (gamla Mac Ripper´s lokal, Skepplanda industiområde)

OUTLET!
Välkommen att fynda keramik från Portugal

Den 13–14:e december

ÖPPETTIDER KL 10-14

Utvalda prissänkta produkter, visnings-
exemplar och 2:a sortering m.m.

Endast kontantbetalning

www.kulljus.se

ÖPPET SISTA HELGEN I VARJE MÅNAD FR.O.M JANUARI!

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Vaxad byxa
CREAM

498:-

SÖNDAGSÖPPET
SÖNDAG 14 & 21 DECEMBER  HAR VI ÖPPET KL 11-15

Skjorta & tröja
PARK LANE

599:-Tröja med dragkedja

2-pack boxer

OBJECT

SALMING

299:-

SALMING DEOSTICK 
UTAN KOSTNAD VID KÖP AV 
SALMING 2-PACK BOXER

2-pack
298:-

Ord pris 849:-

Ord pris 499:-
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önskar vi på Ale Torg!

God Jul & Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt fram
till jul och i mellandagarna.

Ale Torg • Tel 0303-33 67 30
handelsbanken.se/ale_torg

Så tycker de om nyvalet

Mikael Berglund (M):
Vi är förvånade över att S 
ger upp så snabbt och att 
man inte var bättre förbe-
red på en så viktig uppgift 
som att leda landet. Det 
förefaller som man ville ha 
makten, men inte visste vad 
man vill använda den till.

Vi har kampanjat sedan 
fredagen efter valet, det 
kommer vi givetvis att fort-
sätta med, men vi kommer 
utöka antalet tillfällen att 
möta aleborna för att kunna 
svara på frågor och ta emot 
synpunkter. Engagemanget 
är stort nu och vi får nya 
medlemmar som gärna vill 
ställa upp.

Elena Fridfelt (C):
Jag blev personligen för-
vånad över beskedet om 
extraval, men jag har också 
vänner inom partiet som 
inte blev förvånade. Helt 
överraskande var det ju 
inte, men det är en väldigt 
drastisk åtgärd. Nu när det 
har gått ett par dagar har 
beskedet landat och jag och 
Centerpartiet ser fram emot 
en valrörelse. Det är en hel 
del praktiskt som ska sättas, 
såsom nya riksdagslistor. 
Centerpartiet i Ale kommer 
inom kort att lägga upp en 
plan inför vårvinterns val-
rörelse. Vi kommer att vara 
mycket aktiva och berätta 
om hur vi vill arbeta för en 
mer närodlad politik.

Rose-Marie Fihn (FP):
Det var med blandade 
känslor som vi tog emot 
nyheten om nyval. De röd-
gröna gick dock till val på 
en antitillväxtpolitik som är 
direkt skadlig för Sverige. 
Högre skatter på jobb och 
företag ger mindre tillväxt 
och sämre välfärd. Det blev 
ett rödgrönt haveri. Alli-
ansen har ett ansvar inför 
våra väljare att driva den 
politik som vi anser vara 
bäst för Sverige. Valet är en 
möjlighet att skapa en stabil 
regering för framtiden. Det 
är en möjlighet att göra 
Sverige till ett mer liberalt 
land. Vi kommer givetvis att 
jobba för ett ökat liberalt 
inflytande i svensk politik.

F
Tyrone Hansson (FA):
Inte helt oväntat. Det finns 
ett politiskt vakuum där SD 
frodas ohejdat. Att börja 
prata med dom är nog ett 
måste annars riskerar Sve-
rige nyval var sjätte månad. 
Framtid i Ale engagerar 
sig säkert på något sätt, 
särskilt när det handlar om 
nya konstellationer och val-
deltagandet.

Robert Jansson (SD):
Efter att regeringen nu kört 
i diket och vägrat tala med 
såväl Alliansen som Sveriges 
tredje största parti mottog 
vi beskedet om ett nyval 
med stor glädje. Vi räds inte 
nyval, vi är övertygade om 
att det kommer att gynna 
oss. Det är helt uppenbart 
att regeringen inte klarar 
av att styra Sverige och få 
igenom sina förslag i riksda-
gen på grund av att man är 
oförmögen att förankra sina 
förslag. Sverige står inför 
ett vägval. Valet handlar om 
massinvandring eller väl-
färd! Svenska folket får nu 
en behövd folkomröstning 
om Sveriges invandrings-
politik.
Vi går in med full kraft 
och energi i nyvalrörelsen. 
Vi kommer att gå ”all in”. 
Vår valrörelse kommer att 
omfatta alla sedvanliga 
valrörelseaktiviteter så 
som att synas på gator och 
torg, flygbladsutdelning, 
insändare, affischering och 
annonsering med mera. Vi 
står redo och bättre rustade 
än tidigare. Vi har nu ännu 
fler aktiva medlemmar än 
före valet.

Johnny Sundling (V):
Den första reaktionen var 
naturligtvis en stark besvi-
kelse över att budgeten som 
innehöll en tydlig satsning 
på de grupper i samhället 
som fått stå tillbaka de 
senaste åren blev nedröstad. 
Vi känner oss dock taggade 
att gå ut i en valrörelse som 
kommer att vara ett väldigt 
tydligt vägval för Sverige. 
Ett mer inkluderande och 
solidariskt samhälle där vi 
tar hand om varandra eller 
en fortsättning på den väg 
Alliansen lett landet och 
som skapat ökade klyftor i 
samhället. Jag tror att den 
turbulenta tiden efter valet 
visat väldigt tydligt vilket 
parti som är det säkra valet 
för den som vill rösta för 
solidaritet och mot vinster 
i välfärden. Vi får även en 
möjlighet att ta ett tydligt 
ställningstagande för de 
mänskliga rättigheterna. Och 
vissa att Sverige, ett av värl-
dens rikaste länder, står för 
medmänsklighet.

Paula Örn (S):
Det är en utomordentligt 
allvarlig situation när SD 
i sin vågmästarroll lovar 
att fälla alla regeringar 
som inte anpassar sig SDs 
främlingsfientliga politik. 
Det fanns som vi ser det 
ingen annan väg att gå än 
ett extraval, där väljarna 
får ta ställning i detta helt 
nya politiska läge. Självklart 
kommer vi socialdemokra-
ter här i Ale att möta väl-
jarna på alla möjliga sätt för 
att berätta om vår politik 
och vår vilja till blocköver-
skridande lösningar i poli-
tiken. Både i riksdagen och 
i Ale!

Jan A Pressfeldt (AD):
Varför släppte Alliansen 
fram Stefan Löfven (S) som 
statsminister utan att ge 
honom i vart fall indirekt 
stöd och varför lät man 
politisk prestige gå före 
Sveriges bästa? För medan 
våra riksdagsmän och – 
kvinnor från såväl Allians-
partierna som de rödgröna 
bråkar om hur man ska 
hålla Sverigedemokraterna 
borta från makten står 
Sverige stilla. Ett pinsamt, 
kostsamt och farligt spek-
takel utspelas i riksdagen, 
det svenska parlamentet, 
och drar ett löjets skim-
mer över all politik. Det 
är dags att dra huvudena 
ur sandlådan och komma 
överens om en politik som 
för Sverige framåt, precis 
som vi gjort i Ale kommun 
där Aledemokraterna och 
de rödgröna tagit ansvar 
och gjort upp om en politik 
för Ale kommuns bästa 
medan Alliansen valde att 
sätta sig på läktaren! Och 
en slutsats av både valet i 
september och den efter-
kommande och farsartade 
riksdagsbehandlingen visar 
med all önskvärd tydlig-
het att det är dags ta SD 
på allvar och börja prata 
med partiet.  Den makt 
riksdagspartierna till varje 
pris försöker hindra SD 
från att få, serverar man 
för varje misslyckande 
och för varje val, SD på ett 
silverfat när man vägrar 
inse att partiet finns. Och 
att inte ens diskutera det 
kanske största problemet 
vi har i Sverige idag, den 
stora invandringen och den 
totala avsaknaden av en 
integrationspolitik kommer 
att straffa sig ännu mer än 
vad den redan gjort. Vad 
händer efter extravalet om 
SD blir ännu starkare? Vad 
händer om valresultatet 
blir ungefär detsamma? I 
samtalet löser man pro-
blem!

Vi lät företrädarna för partierna i Ale kommunfullmäktige svara på frågorna om  
hur de reagerade på beskedet om nyval samt hur de planerar att engagera sig.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet har inte svarat.

Vi socialdemokrater har inga problem med 
att man ingår politiska kompromisser, men 
då får man också stå för vad man gör.
STINA-KAJSA MELIN (S)

VICE ORDFÖRANDE I ALEBYGGEN
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 27
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NÖDINGE. I tisdags vi-
sades Postkodlotteriets 
tv-program Deal or No 
Deal med miljonjakten 
i TV4. 

Högsta vinsten i varje 
program är 10 miljoner 
kronor som en person 
i studion har chans att 
vinna. 

Fem lottköpare från 
Nödinge fanns med i 
förra veckans program, 
men någon större lycka 
hade de inte.

I Deal or No Deal med mil-
jonjakten är det Postkodlot-
teriets lottköpare som sitter 
i studion. Publikplatserna 
lottas ut och på plats i var-
je program finns totalt 40 
lottköpare från åtta olika 
postnummer. I tisdags fanns 
en kvintett från Nödinge, 
postnummer 449 35, på plats 
i studion. Lottköparna fick 
också ha med sig varsin en 
vän.

Hemliga belopp
Tv-programmet består av 
tre delar. I den första delen 
slumpas åtta lottköpare fram 
ur studiopubliken, en från 
varje postnummer, som möts 
i ett utslagningsmoment. En 
av dessa åtta personer går vi-
dare till del två där han eller 
hon får spela finalspelet och 
har chans att vinna 10 miljo-
ner kronor. De sju som åker 
ut i detta moment vinner 10 
000 kronor, 20 000 kronor 
eller 40 000 kronor beroen-
de på hur tidigt de åker ut. 

Efter ett utslagsmoment 
är det dags för finalspelet 
där finalisten får välja en av 
26 väskor. Väskorna innehål-
ler hemliga belopp mellan 
1 krona och toppvinsten på 
10 miljoner kronor. I spelet 
väljer deltagaren bort väska 
efter väska och får regel-
bundet bud från banken som 
vill köpa deltagarens väska. 
Spelet pågår tills dess att 

deltagaren gör en deal och 
tar bankens bud, eller står 
kvar med värdet i den egna 
väskan. 

I den tredje delen, som 
lottköparna spelar hemifrån, 
vinner den person som först 
får en full spelbricka. Samt-
liga lottköpare i den postko-
den får dela på samma belopp 
som finalspelaren vinner i 
studion, men alltid minst en 
miljon kronor. De överraskas 
hemma av en vinstutdelare 
och ett tv-team. 

Nödinges representanter 
i studion hade ingen större 
lycka. Nives Skaro, som var 
ombud för en annan, var den 
enda att nå slutomgången. 
Nives svarade rätt på första 
frågan, men åkte sedan ut på 
den andra av totalt fyra. Där-
med fick hon nöja sig med 20 

000 kronor.
Göran Holmberg, en av 

de medverkande Nödinge-
borna, var trots de uteblivna 
pengarna tillfreds med vis-
telsen i huvudstaden.

– Det blev en trevlig över-
nattning på Sheraton med 
väldigt god mat. I studion 
förärades vi dessutom en 
present med diverse teknik-
prylar, berättar Göran.

Är du en trogen köpare 
av Postkodlotteriet?

– Ja, jag har haft lotter de 
senaste sex åren. För några 
år sedan hade jag turen att 
kamma hem 400 000 kronor 
och därutöver har det blivit 
några småvinster, avslutar 
Göran Holmberg.

JONAS ANDERSSON

– Men storvinsten uteblev
Nödingebor spelade om miljoner

I förra veckan medverkade ett antal Nödingebor i TV 4-pro-
grammet Deal or no deal med miljonjakten.

Fo
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V

4

Torsdagen den 4 decem-
ber var det dags för den 
traditionella julgröten på 
hembygdsgården Grönköp 
där hjälpsamma medlemmar 
i Skepplanda Hembygdsför-
ening, som har engagerat sig 
i föreningens arbete på olika 
sätt under året, var inbjud-
na till julfest. De bjöds på 
glögg och pepparkakor och 
därefter risgrynsgröt, skinka 
och hembakat vörtbröd. 

Det var en härlig stäm-
ning i det gamla sockenma-
gasinet på hembygdsgården 
när alla aktiva med respek-
tive träffades så här i advent 
för att smaka på julens 
godsaker. Adventsljusstakar-
na i fönstren bidrog med sitt 
varma sken till att alla kom 
i julstämning. Föreningens 
ordförande Sten Olsson 
tackade för allas insatser 
under årets evenemang 
och hälsade välkommen till 

bords. Hembygdsförening-
ens Erna Johansson hade 
även i år lyckats med både 
risgrynsgröten och brödet. 
Allt smakade fantastiskt.

Framåt kvällen var det 
dags för lotterier och många 
fina vinster skulle lottas 
ut. Det var mycket skratt 
och glam och lotterna 
hade en strykande åtgång. 
Vinnarna fick gå fram 
och välja en vinst från det 
dignande vinstbordet. För 
lottdragningen ansvarade 
föreningens medlemskassör 
Sven-Erik Björklund.

Samtliga ledamöter i 
styrelsen var mycket nöjda 
med kvällen och ser fram 
emot nya utmaningar under 
kommande år. Styrelsen 
hoppas att alla engagerade 
och hjälpsamma medlemmar 
fortsätter sitt viktiga arbete 
med de evenemang som 
föreningen arrangerar. Det 

är valborgsmässofirande, 
midsommarfirande, och 
den årliga hembygdsdagen 
i september vilken är höjd-
punkten. 

Arrangemangen har fö-
regåtts av mycket planering 
och stora arbetsinsatser av 
alla inblandade, en särskild 
eloge går till föreningens 
Gun-Britt Eliasson som 
samordnar med den äran. 
Skepplanda hembygdsför-
ening består av eldsjälar som 
brinner för verksamheten 
och lägger ner mycket tid 
och engagemang för att 
vårda vårt kulturarv. Alla är 
hjärtligt välkomna att delta 
i föreningen på olika sätt, ta 
del av glädjen och att njuta 
av den vackra miljön på vår 
fina hembygdsgård Grön-
köp.

Siv Grahn

Jultradition på Grönköp

FANTASTISKT ERBJUDANDE TILL 
ALLA ALE KOMMUNS BUTIKER!
Gratis medlemskap fram till 2016 för din butik på  
ButikerLevererar.se då medlemskap tecknas under 

 
i webbshoppen. 

Butiker Levererar i Sverige AB grundades  
i Ale kommun. Var med oss och starta upp.

ButikerLevererar.se Vi vill visa vad 
organisationen har att erbjuda för hela landet.

1.  Handla i lugn  
och ro

2.  Vi levererar  
hem till dig

3.  Bekvämt, snabbt  
och enkelt

VAR MED OCH STARTA SVERIGES 
STÖRSTA ONLINEHANDEL!

butikerlevererar.se
info@butikerlevererar.se
Tel: 0708-59 97 97

DETTA ERBJUDER VI
 

mark-

 

 
skötas av ButikerLevererar.se
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Du tillhör dem som även 
har jobbat utomlands för 
Handelsbanken, berätta!
– Min man reser mycket i 
tjänsten och fick 2002 erbju-
dande om ett jobb i Singapo-
re. Vi flyttade dit och bodde 
där i sex år. Jag kombinerade 
mammaledighet med att job-
ba på Handelsbankens kon-
tor i stan. Det är en rolig er-
farenhet. Idag hade det varit 
lättare, sett till hur datasyste-
men har utvecklats. Hur som 
helst, borta bra, men hemma 
bäst.

Du utbildade dig till 
ekonom på högskolan i 

Karlstad och började på 
Sparbankens kontor i 
Nordstan. Hur hamnade du 
på Handelsbanken?
– Kontoren låg mittemot 
varandra och jag tyckte det 
såg ut som om de hade ro-
ligare, så jag chansade och 
gick över. Det har jag inte 
ångrat.

Hela ditt yrkesliv har varit 
inom bank. Vad är det som 
fängslar dig?
– Min mormor var postkas-
sörska och henne såg jag 
upp till dig. Det har säkert 
bidragit till att jag är där jag 
är. Självklart måste du gilla 

ekonomi och siffror. Sedan 
är det ett fritt och väldigt 
socialt yrke. Som chef är du 
mest ett stöd för din perso-
nal. Det gillar jag. 

Om du inte blivit bankman 
vad hade du då gjort nu?
– Jag hade nog varit språk-
lärare eller kanske veterinär. 
Som liten var jag tokig i djur.

Du har en tvillingbror 
som har bosatt sig i San 
Fransisco. Hur klarar du 
avståndet?
– Som de flesta tvillingar är 
vi väldigt tajta och det var 
väl lite jobbigt först, men 
numera ser jag bara fördelar. 
Vi reser till dem på vintrar-
na och de kommer till oss på 
somrarna. Vi har en gemen-
sam lägenhet i franska Nice, 
vilket känns väldigt bra. Det 
binder oss samman ännu 
mer. Med dagens teknik är 
det dessutom lätt att hålla en 
nära kontakt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Från Singapore 
till Surte

När Marie Erlandsson först tillfrågades om Handelsbankens 
vakanta chefstjänst i Surte tvekade hon.

– Jag tillhörde dem som trodde att det låg i världens ände, 
men en kväll svängde jag upp och var där på nolltid.

Sedan september är Marie ny kontorschef i Surte och stortrivs redan på jobbet.

MARIE ERLANDSSON

Ålder: 48
Bor: Fiskebäck
Yrke: Ny kontorschef för 
Handelsbanken i Surte
Stjärntecken: Skytten
Familj: Gift, tre barn, två 
söner och en dotter.
Intressen: Segling, språk och 
resor. 

Tre egenskaper:  En social och 
språkintresserad prick som 
har nära till skratt.
Så firar jag jul: Eftersom vi 
har bott utomlands länge har 
vi vant oss vid att inte fira 
traditionell jul. I år åker vi till 
Miami och träffar min bror 
och hans familj.

VECKANS PROFIL

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

Claes  
Tevell 

Lena  
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Karin 
Sundqvist

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Det är vi
som är
Axelssons!

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

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

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

10 av
 15 bo

kade!
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ALAFORS. Himlen börjar 
mörkna ute på parkeringen 
utanför Medborgarhuset 
i Alafors. Andedräkten 
bildar små rökmoln och 
skapar tillsammans med de 
uppsluppna rösterna som 
slipprar ut genom entrédör-
ren en första begynnande 
julstämning.

Innanför dörrarna råder 
full aktivitet och kön till 
registreringsbordet ringlar 
sig långt ut i hallen. Att det 
än så länge bara är slutet av 
november glömmer man 
snabbt när man kommer in 
genom dörrarna och möts 
av traditionella julsånger 
från dragspel och gitarr och 
långbord dukade för nästan 
100 personer.

Det är Ale FUB som står 
för denna årliga julfest som 
i år har lockat ett rekorddel-
tagande.

– Det är så roligt att vi 

kan arrangera julfesten för 
den betyder mycket för våra 
medlemmar, säger Carl 
Heinz Schneider, ordfö-
rande för Ale FUB. 

– Vi har fått stöd både 
från Lions och Rotary och 
dessutom har butiker och 
föreningar i Ale hjälpt till 
genom att skänka mångder 
av priser till vårt lotteri.

För FUB:s medlemmar är 
festligheten helt kostnadsfri 
och de medlemmar som 
har en eller flera ledsagare 
får ta med även dessa utan 
kostnad.

– Lions har sponsrat 
FUB:s julfest i många år 
och det är lika härligt att 
se vilken glädje det sprider 
varje gång, säger Monica 
Nilsson, aktiv inom Lions 
klubb Ale.

– Men idag är vi inte i 
första hand här som repre-
sentanter för Lions, inflikar 

hennes man Bosse Nils-
son, utan som föräldrar till 
Jessica.

Monica själv ler stort och 
trots att hon inte kan berätta 
det med egna ord så ser hon 
ut att verkligen njuta av den 
uppsluppenhet som växer sig 
allt starkare ju närmare den 
spännande lottdragningen 
och julklappsutdelningen vi 
kommer.

Så drar dansen igång. 
Först med en liten ring 
tvekande små grodor, men 
snart stiger temperaturen 
när alla gungar i takt till de 
välkänd sångerna. Om man 
sedan kan hoppa och dansa 
eller sjunga med i texten 
spelar mindre roll – här är 
det känslan av delaktighet 
och julglädje som är det 
viktiga.

Kristin Fridholm

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!

med 
riktigt 
bra priser!

Ale Optik
       God Jul

em dmmed m d 

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

Sann julstämning på FUB:s julfest

Sebastian och Hanna njöt av 
god mat och varandras sällskap. Dans runt granen på FUB:s julfest.

Å
ALE

Ale Torg 7
Telefon: 0303-972 76
www.smycka.se  

Julklappskväll11 DECEMBER KL. 19–21

HALVA PRISET
på håltagning

VisningRepresentant  
på plats med  
erbjudanden 
och nyheter!



VECKA 50         NUMMER 46|12

Du tillhör dem som även 
har jobbat utomlands för 
Handelsbanken, berätta!
– Min man reser mycket i 
tjänsten och fick 2002 erbju-
dande om ett jobb i Singapo-
re. Vi flyttade dit och bodde 
där i sex år. Jag kombinerade 
mammaledighet med att job-
ba på Handelsbankens kon-
tor i stan. Det är en rolig er-
farenhet. Idag hade det varit 
lättare, sett till hur datasyste-
men har utvecklats. Hur som 
helst, borta bra, men hemma 
bäst.

Du utbildade dig till 
ekonom på högskolan i 

Karlstad och började på 
Sparbankens kontor i 
Nordstan. Hur hamnade du 
på Handelsbanken?
– Kontoren låg mittemot 
varandra och jag tyckte det 
såg ut som om de hade ro-
ligare, så jag chansade och 
gick över. Det har jag inte 
ångrat.

Hela ditt yrkesliv har varit 
inom bank. Vad är det som 
fängslar dig?
– Min mormor var postkas-
sörska och henne såg jag 
upp till dig. Det har säkert 
bidragit till att jag är där jag 
är. Självklart måste du gilla 

ekonomi och siffror. Sedan 
är det ett fritt och väldigt 
socialt yrke. Som chef är du 
mest ett stöd för din perso-
nal. Det gillar jag. 

Om du inte blivit bankman 
vad hade du då gjort nu?
– Jag hade nog varit språk-
lärare eller kanske veterinär. 
Som liten var jag tokig i djur.

Du har en tvillingbror 
som har bosatt sig i San 
Fransisco. Hur klarar du 
avståndet?
– Som de flesta tvillingar är 
vi väldigt tajta och det var 
väl lite jobbigt först, men 
numera ser jag bara fördelar. 
Vi reser till dem på vintrar-
na och de kommer till oss på 
somrarna. Vi har en gemen-
sam lägenhet i franska Nice, 
vilket känns väldigt bra. Det 
binder oss samman ännu 
mer. Med dagens teknik är 
det dessutom lätt att hålla en 
nära kontakt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Från Singapore 
till Surte

När Marie Erlandsson först tillfrågades om Handelsbankens 
vakanta chefstjänst i Surte tvekade hon.

– Jag tillhörde dem som trodde att det låg i världens ände, 
men en kväll svängde jag upp och var där på nolltid.

Sedan september är Marie ny kontorschef i Surte och stortrivs redan på jobbet.

MARIE ERLANDSSON

Ålder: 48
Bor: Fiskebäck
Yrke: Ny kontorschef för 
Handelsbanken i Surte
Stjärntecken: Skytten
Familj: Gift, tre barn, två 
söner och en dotter.
Intressen: Segling, språk och 
resor. 

Tre egenskaper:  En social och 
språkintresserad prick som 
har nära till skratt.
Så firar jag jul: Eftersom vi 
har bott utomlands länge har 
vi vant oss vid att inte fira 
traditionell jul. I år åker vi till 
Miami och träffar min bror 
och hans familj.

VECKANS PROFIL

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

Claes  
Tevell 

Lena  
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Karin 
Sundqvist

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Det är vi
som är
Axelssons!

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

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

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

10 av
 15 bo

kade!

NUMMER 46         VECKA 50| 13

ALAFORS. Himlen börjar 
mörkna ute på parkeringen 
utanför Medborgarhuset 
i Alafors. Andedräkten 
bildar små rökmoln och 
skapar tillsammans med de 
uppsluppna rösterna som 
slipprar ut genom entrédör-
ren en första begynnande 
julstämning.

Innanför dörrarna råder 
full aktivitet och kön till 
registreringsbordet ringlar 
sig långt ut i hallen. Att det 
än så länge bara är slutet av 
november glömmer man 
snabbt när man kommer in 
genom dörrarna och möts 
av traditionella julsånger 
från dragspel och gitarr och 
långbord dukade för nästan 
100 personer.

Det är Ale FUB som står 
för denna årliga julfest som 
i år har lockat ett rekorddel-
tagande.

– Det är så roligt att vi 

kan arrangera julfesten för 
den betyder mycket för våra 
medlemmar, säger Carl 
Heinz Schneider, ordfö-
rande för Ale FUB. 

– Vi har fått stöd både 
från Lions och Rotary och 
dessutom har butiker och 
föreningar i Ale hjälpt till 
genom att skänka mångder 
av priser till vårt lotteri.

För FUB:s medlemmar är 
festligheten helt kostnadsfri 
och de medlemmar som 
har en eller flera ledsagare 
får ta med även dessa utan 
kostnad.

– Lions har sponsrat 
FUB:s julfest i många år 
och det är lika härligt att 
se vilken glädje det sprider 
varje gång, säger Monica 
Nilsson, aktiv inom Lions 
klubb Ale.

– Men idag är vi inte i 
första hand här som repre-
sentanter för Lions, inflikar 

hennes man Bosse Nils-
son, utan som föräldrar till 
Jessica.

Monica själv ler stort och 
trots att hon inte kan berätta 
det med egna ord så ser hon 
ut att verkligen njuta av den 
uppsluppenhet som växer sig 
allt starkare ju närmare den 
spännande lottdragningen 
och julklappsutdelningen vi 
kommer.

Så drar dansen igång. 
Först med en liten ring 
tvekande små grodor, men 
snart stiger temperaturen 
när alla gungar i takt till de 
välkänd sångerna. Om man 
sedan kan hoppa och dansa 
eller sjunga med i texten 
spelar mindre roll – här är 
det känslan av delaktighet 
och julglädje som är det 
viktiga.

Kristin Fridholm

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!

med 
riktigt 
bra priser!

Ale Optik
       God Jul

em dmmed m d 

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

Sann julstämning på FUB:s julfest

Sebastian och Hanna njöt av 
god mat och varandras sällskap. Dans runt granen på FUB:s julfest.

Å
ALE

Ale Torg 7
Telefon: 0303-972 76
www.smycka.se  

Julklappskväll11 DECEMBER KL. 19–21

HALVA PRISET
på håltagning

VisningRepresentant  
på plats med  
erbjudanden 
och nyheter!



VECKA 50         NUMMER 46|14

ÄLVÄNGEN. Det regnade 
mer eller mindre kon-
stant under Älvängens 
julmarknad i söndags.

Ruskvädret till trots 
var lucian långt ifrån 
ensam att sprida värme 
på orten.

– Faktum är att det 
snurrade på bra inne i 
butikerna, men vi lider 
med alla de som en-
gagerat sig i att skapa 
utomhusaktiviteter, 
säger Ulf Abrahamsson 
på Manufakturen.

De paraplyburna kunderna 
traskade runt i Älvängen och 
även om det var blötare än på 
många år höll många modet 
uppe. Programmet tilldrog 
sig en hel del uppmärksam-
het och vad kan vara bättre 
på en julmarknad än att få 
besök av två änglar? Erik 
Salomonsson och Gustav 
Engvall, firade IFK-stjär-
nor, intervjuades på scen 
och visade också prov på sin 
skottförmåga inne på Coops 
lager. Emil hade bäst tryck i 
dojan och nådde 94 km/h.

– Jag vågade inte trycka på 
för fullt. Det hade ju varit en 
syn om jag kommit haltande 
till träningen imorgon!

IFK-spelarna ser fram 
mot en ny försäsong som 
detta år kommer att ledas av 
nye tränaren Jörgen Len-
nartsson.

– Det känns väldigt po-
sitivt. Jörgen är en erkänt 

duktig ledare och vi hyser 
goda förhoppningar om att 
truppen också breddas inom 
kort, sa Gustav Engvall.

Ales nykrönta lucia, Jo-
sefin Thorbjörnsson, med 
tärnor gästade som tradi-
tionen säger Älvängens jul-
marknad på eftermiddagen. 
Skönsången gjorde gott för 
den paraplyburna publiken.

Ale Lions uppmärksam-
made Emma Kvidal, 13, 

med ett utvecklingsstipendie 
om 5 000 kronor. Emma är 
bland annat aktiv inom Ale 
Aerobic och Dansstudio.

– Det är en väldigt ambi-
tiös och positiv tjej som har 
framtiden för sig. Vi hoppas 
kunna bidra till att sporra 
henne till fortsatta fram-
gångar inom till exempel 
tävlingsaerobic, säger Ger-
hard Andersson.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT 
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

En blöt julmarknad

Daniel Andersson, 10, från 
Skepplanda provade också 
skottlyckan.

Gustav Engvall trycker till. 
IFK-kompisen Emil Salomons-
son lät sig inte imponeras 
utan svarade själv för dagens 
hårdaste skott som mätte 94 
km/h.

Jonna Karlsson och Ebba 
Sporrong, Älvängen, provade 
Lions chokladhjul.

Paraplyer var det som gällde under söndagens julmarknad i Äl-
vängen.

Luciatruppen uppträdde på scenen i Älvängen centrum.

Emma Kvidal fick av Gerhard Andersson mottaga Lions stipen-
die om 5 000 kronor.

AnnTherese Johansson som ofta själv står bakom kassan 
på Lekextra blev den som drog vinstlotten i årets Hand-
la-och-vinn-lotteri som betyder en ny platt-tv. Lotten visade sig 
dock vara mammas… Rolf Ohlsson vann andrapriset, en elektri-
ker för en halvdag.

Fabian Holmgren, 10, från Älvängen, visar sina 
teckningstalanger för mamma Anna och Ulf 
Axelsson.

Elin Martinsson, 12, och lillebror 
Oscar, 9, hos hemvärnets Claes 
Billingsdal.

Änglar på julmarknad. IFK-stjärnorna Gustav Engvall och Emil Sa-
lomonsson intervjudades på scen av redaktör Jonas Andersson.

Pepparkaksbak på Coop i Älvängen. Alexander Gauttin, 6, 
mamma Susanne och pappa Patrik. Coops Sara Johansson an-
svarade för baket och Victor Franzén, 7, hjälpte till.

Duon Paper Dolls underhöll och samlade in 
pengar till Musikhjälpen. Erik Johansson och 
Benjamin Johansson gjorde gemensam sak.

Tomten Kent Carlsson fick 
besök av Anna Vechmanen, 5 
år från Älvängen, som över-
lämnade sin önskelista.

Martin Johansson köpte en gammal trattgrammofon från 20-
talet av Marcus Frahm på Smyrnas Second Hand med hjälp av 
pappa Tomas (mitten).

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

| Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Jultomten kommer till 
torget och samlar in 
barnens önskelistor

Alla
lördagar

kl 12-14

JUL PÅ 
ALE TORG!
LÖRDAG 13 DECEMBER

JULKLAPPSBORD
MED START KL 12

LUCIA MED TÄRNOR
UPPTRÄDER I 
BUTIKERNA

Köp din julklapp för 25 kronor och få 
ett paket till ett värde av minst 100 

kronor och upp till 5.000 kronor.

Söndagslotten
På söndag kan ni tävla om Kundvagnsracet – Handla för 

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

varje köptillfälle. (gäller ej på ICA, Systembolaget eller 

receptbelagda varor på Apoteket). Dragning 17 december.

JULKLAPPSKVÄLL I 
BUTIKERNA

PASSA PÅ ATT FYNDA!
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dojan och nådde 94 km/h.

– Jag vågade inte trycka på 
för fullt. Det hade ju varit en 
syn om jag kommit haltande 
till träningen imorgon!

IFK-spelarna ser fram 
mot en ny försäsong som 
detta år kommer att ledas av 
nye tränaren Jörgen Len-
nartsson.

– Det känns väldigt po-
sitivt. Jörgen är en erkänt 

duktig ledare och vi hyser 
goda förhoppningar om att 
truppen också breddas inom 
kort, sa Gustav Engvall.

Ales nykrönta lucia, Jo-
sefin Thorbjörnsson, med 
tärnor gästade som tradi-
tionen säger Älvängens jul-
marknad på eftermiddagen. 
Skönsången gjorde gott för 
den paraplyburna publiken.

Ale Lions uppmärksam-
made Emma Kvidal, 13, 

med ett utvecklingsstipendie 
om 5 000 kronor. Emma är 
bland annat aktiv inom Ale 
Aerobic och Dansstudio.

– Det är en väldigt ambi-
tiös och positiv tjej som har 
framtiden för sig. Vi hoppas 
kunna bidra till att sporra 
henne till fortsatta fram-
gångar inom till exempel 
tävlingsaerobic, säger Ger-
hard Andersson.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT 
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

En blöt julmarknad

Daniel Andersson, 10, från 
Skepplanda provade också 
skottlyckan.

Gustav Engvall trycker till. 
IFK-kompisen Emil Salomons-
son lät sig inte imponeras 
utan svarade själv för dagens 
hårdaste skott som mätte 94 
km/h.

Jonna Karlsson och Ebba 
Sporrong, Älvängen, provade 
Lions chokladhjul.

Paraplyer var det som gällde under söndagens julmarknad i Äl-
vängen.

Luciatruppen uppträdde på scenen i Älvängen centrum.

Emma Kvidal fick av Gerhard Andersson mottaga Lions stipen-
die om 5 000 kronor.

AnnTherese Johansson som ofta själv står bakom kassan 
på Lekextra blev den som drog vinstlotten i årets Hand-
la-och-vinn-lotteri som betyder en ny platt-tv. Lotten visade sig 
dock vara mammas… Rolf Ohlsson vann andrapriset, en elektri-
ker för en halvdag.

Fabian Holmgren, 10, från Älvängen, visar sina 
teckningstalanger för mamma Anna och Ulf 
Axelsson.

Elin Martinsson, 12, och lillebror 
Oscar, 9, hos hemvärnets Claes 
Billingsdal.

Änglar på julmarknad. IFK-stjärnorna Gustav Engvall och Emil Sa-
lomonsson intervjudades på scen av redaktör Jonas Andersson.

Pepparkaksbak på Coop i Älvängen. Alexander Gauttin, 6, 
mamma Susanne och pappa Patrik. Coops Sara Johansson an-
svarade för baket och Victor Franzén, 7, hjälpte till.

Duon Paper Dolls underhöll och samlade in 
pengar till Musikhjälpen. Erik Johansson och 
Benjamin Johansson gjorde gemensam sak.

Tomten Kent Carlsson fick 
besök av Anna Vechmanen, 5 
år från Älvängen, som över-
lämnade sin önskelista.

Martin Johansson köpte en gammal trattgrammofon från 20-
talet av Marcus Frahm på Smyrnas Second Hand med hjälp av 
pappa Tomas (mitten).

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

| Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Jultomten kommer till 
torget och samlar in 
barnens önskelistor

Alla
lördagar

kl 12-14

JUL PÅ 
ALE TORG!
LÖRDAG 13 DECEMBER

JULKLAPPSBORD
MED START KL 12

LUCIA MED TÄRNOR
UPPTRÄDER I 
BUTIKERNA

Köp din julklapp för 25 kronor och få 
ett paket till ett värde av minst 100 

kronor och upp till 5.000 kronor.

Söndagslotten
På söndag kan ni tävla om Kundvagnsracet – Handla för 

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

varje köptillfälle. (gäller ej på ICA, Systembolaget eller 

receptbelagda varor på Apoteket). Dragning 17 december.

JULKLAPPSKVÄLL I 
BUTIKERNA

PASSA PÅ ATT FYNDA!
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Förr tog det sin rundliga 
tid att lägga in sill.

En i vatten, en i 
ättikslag och till sist i 
olika smaksättningar.

Och visst, så kan man 
hålla på.

Själv väljer jag gen-
vägen via färdig in-
läggningssill och stökar 
av det hela på en dryg 
timme.

Fusk, ropar säkert en och an-
nan, men i dag är tiden före 
jul ett finsågat pussel som 
måste läggas med blixtens 
hastighet. Det handlar inte 
alltid om att göra som mor-
mor gjorde, men det skadar 
inte om det smakar som om 
hon fanns med i köket, om ni 
förstår.

1-2-3-lag
Inlagd sill är alla sillars sill. 
Den med rödlök, kryddpep-
par, morotsskivor och inte 
minst sötsyrlig ättikslag som 
ger den där rätta smaken. 
Man ska om inte studsa till så 
i alla fall reagera på kombina-
tionen sött och syrligt. Ingen 
av smakerna får ta överhand 
utan de ska balanseras. Och 
hur lyckas man med det då, 
kan man fråga sig?

I grunden till en vanlig 
sillinläggningslag är det pro-
portionerna 1, 2 och 3 som 
gäller. Eller omvänt: 3 deci-
liter vatten, 2 deciliter socker 
och 1 deciliter 12-procentig 
ättika, i tur och ordning. 
Smaka gärna av innan ätti-
kan tippas i, för sedan är det 
svårt att känna nyanserna. 
De är viktiga, inte minst nu 
när vi kan koncentrera oss på 
smakupplevelsen och förbise 
att den ska hålla i evigheter.

Kort hållbarhet
Dagens storsäljare i butik 
är krämiga sillar, gärna med 
mer kräm än sill. Hemma 
fixar man den med en bland-
ning av majonnäs och crème 
fraiche som sedan kan smak-
sättas med allt från senap och 
dill via vitlök till saffran. 

Tänk bara på att sill som 
läggs in i mejerivaror med 
förhållandevis kort hållbar-
het inte kan sparas lägre än 
kortast hållbara ingrediens, 
det vill säga crème fraichen. 
Det brukar inte vara något 
större problem, eftersom 
goda sillinläggningar ofta 
försvinner fortare än kvickt.

TEXT & FOTO
Dan Strandqvist TT

dan.strandqvist@tt.se

INLAGD SILL PÅ TIMMEN

KRÄMIGA SILLAR MED SENAP, VITLÖK ELLER CITRON

För 4 personer
230 g färdiginlagd sill eller 
neutral löksill
Till lagen:
2 dl vatten
1 dl strösocker
3 1/2 msk ättika, 12 %
1 liten rödlök
1/4 morot
1 tsk gula senapskorn
6-8 kryddpepparkorn
1 lagerblad
några dillkvistar

1. Låt sillen rinna av i 
durkslag men spola inte av 
den med vatten. Plocka bort 
eventuella rester av lök eller 
kryddor. I praktiken är sillen 

redan klar att äta och vi vill 
bara ge den en extra god 
och vacker lag att serveras i.
2. Blanda lagen av vatten, 
socker och ättika. Se till att 
sockret löser sig helt.
3. Skala och skär rödlöken 
i tunna skivor eller klyftor. 
Skala och skär moroten i 
mycket tunna skivor.
4. Skär sillen i 2 centimeter 
breda bitar, lite på snedden. 
Varva sillen med rödlök, 
morotsskivor, senapskorn, 
kryddpepparkorn, lagerblad 
och dillkvistar i en glasburk 
eller på fat. Slå lagen över. 
Ställ svalt en timme före 
servering.

För 4 personer
230 g färdiginlagd sill eller 
neutral löksill
Till såsen:
2 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
1 tsk vitvinsvinäger
2 msk vatten

Till senapssill:
2 msk strösocker
4 msk hackad dill
2 msk ljus, fransk senap
1 dl svensk senap

Till vitlökssill:
1 vitlöksklyfta
2 msk finhackad persilja

1 msk hackad, soltorkad 
tomat
1 tsk hackad, färsk timjan

Till citronsill:
1 citron
några droppar gul livsmed-
elsfärg

Låt sillen rinna av i 
durkslag men spola den 
inte av den med vatten. 
Skär sillen i bitar, lite på 
snedden.
Blanda crème fraiche med 
majonnäs, vitvinsvinäger 
och vatten. Denna majon-
näsblandning kan sedan 

smaksättas på flera sätt. 
Här tre alternativ:

Till senapssill - blanda 
socker och hackad dill i en 
skål. Tillsätt båda sorter-
nas senap och rör därefter 
i majonnäsblandningen. 
Vänd ned sillen och ställ 
kallt någon timme före 
servering.

Till vitlökssill - vänd ned 
pressad vitlök, finhackad 
soltorkad tomat, persilja 
och hackad timjan direkt 
i majonnäsblandningen. 
Avsluta med att vända ned 

sillen och ställ allt kallt en 
timme före servering.

Till citronsill - tvätta 
citronen noga och riv av 
ungefär en tesked från det 
yttersta gula skalet. Blanda 
skalraspet med majonnäs-
blandningen och färga den 
lätt med några droppar gul 
livsmedelsfärg. Tillsätt sil-
len och ställ kallt en timme 
före servering.

Grunden till de flesta krämiga sillar är crème fraiche och majonnäs. 
Sedan kan de smaksättas med senap, citron eller vitlök.

Utan sill blir det ingen riktig jul. Sillen har hängt med ända sedan de första julborden dukades upp i början av 1900-talet.

Senapssill är mångas favo-

rit. Här gör vi den extra krämig 

och mild.

Inlagd sill med rödlök, krydd-
peppar och dill. Lagen ska vara 
syrlig men ändå söt. Med kall-
rörd lag blir smaken bäst.

Snabba sillar
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SAFFRANSSILL

För 4 personer
230 g färdiginlagd sill eller 
neutral löksill
Till såsen:
1 kuvert saffran, 0,5 g
1 tsk vitvinsvinäger
1 krm socker
2 msk anisbrännvin eller 
vatten
2 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
2 msk finhackad rödlök
1 tsk stötta fänkålsfrön
2 msk finhackad dill
2 msk finhackad persilja

1. Låt sillen rinna av i 
durkslag utan att spola den 

med vatten.
2. Blanda saffran, vinäger, 
socker och anisbrännvin 
eller vatten i en liten skål. 
Se till att allt löser sig.
3. Blanda crème fraiche och 
majonnäs i en egen bunke. 
Rör ned saffransblandning-
en.
4. Skala och finhacka rödlök, 
stöt fänkålsfrön i mortel 
och hacka dill samt persilja. 
Vänd ned lök och kryddor i 
majonnäsblandningen. Skär 
sillen i bitar, lite på sned-
den, och vänd ned dem i 
blandningen. Ställ svalt en 
timme före servering.

SILLSALLAD

4 personer
230 g färdiginlagd sill eller neutral löksill
2 medelstora kokta potatisar av fast sort
2 syrliga äpplen
1 saltgurka
2 msk finhackad gul lök
2 1/2 dl tärnade, inlagda rödbetor
salt och svartpeppar

1. Låt sillen rinna av i durkslag och skär den 
sedan i små tärningar, cirka 5 millimeter i 
fyrkant. Skär de kokta potatisarna i lika stora 
bitar, skala och skär äpplena i samma storlek, 
likaså saltgurkan och de inlagda rödbetorna. 
Skala och finhacka gul lök.
2. Blanda allt och smaka av med salt och 
svartpeppar. Lägg upp sillsalladen i en skål. 
Förr var det brukligt att dekorera sillsalladen 
med hårdkokt ägg och ibland även majonnäs. 
Tyvärr blir garneringen snabbt missfärgad av 
rödbetorna. Vill man ha ägg och majonnäs till 
serveras det bäst i separata skålar.

Medelhavssill är julbordets 
uppstickare. Smakar lite som 
sydfranska fiskgrytor med saff-
ran, fänkålsfrön och en lätt vit-
löksdoft.

Till julens sillar är det öl och
eventuellt snaps som gäller. Även

om julöl traditionellt är mörk smakar
en ljus lager bättre till sill. Det mörka
ölet dricks helst till  skinka, vörtbröd
och revben. Serveras snaps räcker

det med öl från mataffären, 
det vill säga med en

alkoholhalt på
3,5 procent.

ATT DRICKA TILL

r till jul

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-
förseningar • Priserna gäller t o m v. 50 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

varje dag!
Matglädje

Ale Torg

FLÄSKKOTLETT
 Ursprung Sverige. Storpack.   

Med ben. I skivor. 
Max 2 köp/hushåll.

5990
/kg

svenskt

kött
Vi gillar

HERRGÅRD, 
PRÄST, GREVÉ

Ostexperten. Ca 700g. 28-35%
Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

POTATIS, GUL LÖK  
I SÄCK

Sverige. 5 kg. Klass 1-2. 
Jfr. pris 3:00/kg.

Max 3 köp/hushåll.

15ª/st

Öppet alla 
dagar 7–23

BLI GÄST PÅ DIN FEST! 
Låt oss hjälpa dig med maten. 

Beställ på www.ica.se/ale 
eller kom in och prata med oss 
som jobbar i delikatessdisken 

så hjälper vi er.

Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale

KYCKLINGBRÖSTFILÉ
ICA. 1,8 kg. Fryst. Jfr. pris 49:44/kg

Max 2 köp/hushåll.

89ª/st

Max 2 köp/hushåll.
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VÄNERSBORG. Pil-
grimslederna Göte-
borg-Vänersborg och 
Lödöse-Skara är nu 
uppmärkta. 

Förra fredagen samla-
des ett tjogotal intres-
senter i pilgrimslederna 
för ett lunchmöte i 
Vänersborg. 

Tillträdande ord-
förande i regionens 
kulturnämnd, Con-
ny Brännberg, höll 
invigningstalet och 
berättade att han har 
ett runt bord till vilket 
han kommer bjuda in 
dem som vill vara med 
om en spännande fort-
sättning. 

Syftet med lunchmötet var 
att redovisa utfallet av pro-
jektet, inte bara den nu 
aktuella leden Lödöse-Vä-
nersborg, utan även leder-
na Lödöse-Göteborg och 
Lödöse-Nossebro-Skara. 
Vidare lades det fram ett 
förslag att komplettera leder 
i Dalsland och Värmland, 
så att det skulle bli möjligt 
att vandra hela vägen Göte-
borg-Trondheim/Nidaros. 

– Kan man locka stora ska-

ror av människor att vandra 
till den södra ändpunkten 
Santiago de Compostela i 
Spanien borde man väl kun-
na intressera vandrare för 
den norra delen av den långa 
leden genom Europa, säger 
projektledare Bo Björklund 
som presenterade de genom-
förda projekten och delade 
ut en dokumentation med 
material från hemsidan, fol-
drar och annat material.

– Många ideella krafter 
har med glädje och enga-
gemang bidragit till ett väl 
genomfört projekt. Mar-
kägare och de tre berörda 
kommunerna Lilla Edet, 
Trollhättan och Väners-
borg har medverkat på olika 
sätt i det sista delprojektet. 
Pelle Dalberg har, mycket 
tack vare sin sällsynt goda 
kännedom om naturen i de 
aktuella områdena, utfört ett 
uppskattat arbete.

Informationsdatabas
Hemsidan är en omfattan-
de informationsdatabas, 
uppdelad på kartor, sevärd-
hetsbeskrivningar och his-
toriska fördjupningar. Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
erbjuder studiecirklar med 
hjälp av materialet som finns 
på hemsidan. 

Carina Frykman från 
Göteborgs stift berättade om 
Pilgrimscentrum i Göteborg 
och den invigningsvandring 
från Göteborg till Lödöse 
som gjordes i våras. Hon 
pekade på värdet av att för-
samlingarna även i fortsätt-
ningen kan vara delaktiga i 
driften av lederna. 

Utställning
Jan Johansson, Västarvet, 
berättade hur Västarvet och 
Lödöse museum har tagit 
till sig det faktum att Lödöse 
har blivit en knutpunkt med 
leder mot Göteborg, Skara 
och Vänersborg, precis som 
på medeltiden. 

– I sommar öppnar vi en 
pilgrimsutställning som på-
går till januari 2016. Där-
efter kommer en del av 
materialet arbetas in i mu-
seets basutställning där pil-
grimsvandring kommer att 
få större utrymme och tyd-
ligare framtoning, säger Jan 
Johansson.

Anders Nykvist, Tu-
ristrådet Västsverige, be-
skrev Turistrådets roll i 
marknadsföringen av be-
söksnäringen i Västra Göta-
landsregionen. 

– Fokusområden är mat, 
outdoor och kultur. Turistrå-

det kan bli en viktig samar-
betspartner för vandringstu-
rism i Göta älvdalen.

Avslutningsvis förklarade 
Ingmar Persson, ordfö-
rande i Leader Göta älv, att 
Leader planerar att fortsät-
ta stödja utvecklingsarbetet 
med pilgrimslederna.

JONAS ANDERSSON

Salen i Medborgarhuset i 
Alafors fylldes med vackra 
flerstämmiga julsånger när 
Ales luciakandidater tågade 
in tillsammans med Malin 
Haarala på gitarr. Det blev 
en stämningsfull början på 
julen när PRO Ale Norra 
bjöd in till sin traditionella 
julfest i veckan. Därefter 
tog Begonia Jazzband vid. 
Ett härligt svänggäng med 
inhoppande sångaren Kent 
Carlsson. Det spelades, 
sjöngs och berättades histo-
rier. Sorlet i salen tydde på 
att deltagarna hade roligt. 

Det var stor efterfrågan 

på lotter, inte minst ville 
många ha det fina hem-
bakade pepparkakshuset som 
Inger och Sten-Åke Karls-
son skänkt till föreningen. 
Den glada vinnaren blev 
Ulla-Britt Eliasson. Glad 
blev också Nisse Svensson 
som vann julosten. 

På det dukade bordet 
fanns det mesta som hör ett 
julbord till.  
Ett stort tack till styrelsen 
och alla de andra som såg till 
att det blev ännu ett lyckat 
arrangemang. God jul och 
väl mött nästa år!

Christel Olsson-Lindstrand

Stämningsfull och god start
på julen för PRO Ale Norra

– Och kickoff för en led till Nidaros

Pilgrimsavslutning
i Vänersborg

Projektledare Bo Björklund.

Pelle Dalberg har utfört ett 
uppskattat arbete i färdigstäl-
landet av pilgrimslederna.
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VÄNERSBORG. Pil-
grimslederna Göte-
borg-Vänersborg och 
Lödöse-Skara är nu 
uppmärkta. 

Förra fredagen samla-
des ett tjogotal intres-
senter i pilgrimslederna 
för ett lunchmöte i 
Vänersborg. 

Tillträdande ord-
förande i regionens 
kulturnämnd, Con-
ny Brännberg, höll 
invigningstalet och 
berättade att han har 
ett runt bord till vilket 
han kommer bjuda in 
dem som vill vara med 
om en spännande fort-
sättning. 

Syftet med lunchmötet var 
att redovisa utfallet av pro-
jektet, inte bara den nu 
aktuella leden Lödöse-Vä-
nersborg, utan även leder-
na Lödöse-Göteborg och 
Lödöse-Nossebro-Skara. 
Vidare lades det fram ett 
förslag att komplettera leder 
i Dalsland och Värmland, 
så att det skulle bli möjligt 
att vandra hela vägen Göte-
borg-Trondheim/Nidaros. 

– Kan man locka stora ska-

ror av människor att vandra 
till den södra ändpunkten 
Santiago de Compostela i 
Spanien borde man väl kun-
na intressera vandrare för 
den norra delen av den långa 
leden genom Europa, säger 
projektledare Bo Björklund 
som presenterade de genom-
förda projekten och delade 
ut en dokumentation med 
material från hemsidan, fol-
drar och annat material.

– Många ideella krafter 
har med glädje och enga-
gemang bidragit till ett väl 
genomfört projekt. Mar-
kägare och de tre berörda 
kommunerna Lilla Edet, 
Trollhättan och Väners-
borg har medverkat på olika 
sätt i det sista delprojektet. 
Pelle Dalberg har, mycket 
tack vare sin sällsynt goda 
kännedom om naturen i de 
aktuella områdena, utfört ett 
uppskattat arbete.

Informationsdatabas
Hemsidan är en omfattan-
de informationsdatabas, 
uppdelad på kartor, sevärd-
hetsbeskrivningar och his-
toriska fördjupningar. Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
erbjuder studiecirklar med 
hjälp av materialet som finns 
på hemsidan. 

Carina Frykman från 
Göteborgs stift berättade om 
Pilgrimscentrum i Göteborg 
och den invigningsvandring 
från Göteborg till Lödöse 
som gjordes i våras. Hon 
pekade på värdet av att för-
samlingarna även i fortsätt-
ningen kan vara delaktiga i 
driften av lederna. 

Utställning
Jan Johansson, Västarvet, 
berättade hur Västarvet och 
Lödöse museum har tagit 
till sig det faktum att Lödöse 
har blivit en knutpunkt med 
leder mot Göteborg, Skara 
och Vänersborg, precis som 
på medeltiden. 

– I sommar öppnar vi en 
pilgrimsutställning som på-
går till januari 2016. Där-
efter kommer en del av 
materialet arbetas in i mu-
seets basutställning där pil-
grimsvandring kommer att 
få större utrymme och tyd-
ligare framtoning, säger Jan 
Johansson.

Anders Nykvist, Tu-
ristrådet Västsverige, be-
skrev Turistrådets roll i 
marknadsföringen av be-
söksnäringen i Västra Göta-
landsregionen. 

– Fokusområden är mat, 
outdoor och kultur. Turistrå-

det kan bli en viktig samar-
betspartner för vandringstu-
rism i Göta älvdalen.

Avslutningsvis förklarade 
Ingmar Persson, ordfö-
rande i Leader Göta älv, att 
Leader planerar att fortsät-
ta stödja utvecklingsarbetet 
med pilgrimslederna.

JONAS ANDERSSON

Salen i Medborgarhuset i 
Alafors fylldes med vackra 
flerstämmiga julsånger när 
Ales luciakandidater tågade 
in tillsammans med Malin 
Haarala på gitarr. Det blev 
en stämningsfull början på 
julen när PRO Ale Norra 
bjöd in till sin traditionella 
julfest i veckan. Därefter 
tog Begonia Jazzband vid. 
Ett härligt svänggäng med 
inhoppande sångaren Kent 
Carlsson. Det spelades, 
sjöngs och berättades histo-
rier. Sorlet i salen tydde på 
att deltagarna hade roligt. 

Det var stor efterfrågan 

på lotter, inte minst ville 
många ha det fina hem-
bakade pepparkakshuset som 
Inger och Sten-Åke Karls-
son skänkt till föreningen. 
Den glada vinnaren blev 
Ulla-Britt Eliasson. Glad 
blev också Nisse Svensson 
som vann julosten. 

På det dukade bordet 
fanns det mesta som hör ett 
julbord till.  
Ett stort tack till styrelsen 
och alla de andra som såg till 
att det blev ännu ett lyckat 
arrangemang. God jul och 
väl mött nästa år!

Christel Olsson-Lindstrand

Stämningsfull och god start
på julen för PRO Ale Norra

– Och kickoff för en led till Nidaros

Pilgrimsavslutning
i Vänersborg

Projektledare Bo Björklund.

Pelle Dalberg har utfört ett 
uppskattat arbete i färdigstäl-
landet av pilgrimslederna.
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BOHUS. 7-4 och inte 
ens 20 minuter kvar att 
spela.

Surte såg ut att gå mot 
en säker seger.

Hela fem utvisning-
ar senare var festen 
förstörd.

Lördagens hemmamöte med 
Blåsut inleddes chockartat 
med två mål under loppet 
av två minuter. Matchen var 
bara 13 sekunder gammal 
när gästernas Fredrik Käll-
vist satte 0-1, men Carl-Os-
kar Bridholm kvitterade 
omgående på straff. Blåsuts 
fixstjärna Alexander May-
born gjorde sedan både 1-2 
och 1-3 innan tio minuter 
var spelade.

– Vi var inte alls med i 
matchen, men efter deras 
tredje mål vaknade vi till liv. 
Killarna fick igång benen 
och började släppa bollen i 
anfallsspelet. Det är det som 
gör att vi vänder på steken. 
Det såg länge bra ut även i 
andra halvlek och när vi gör 
7-4 finns det inget som tyder 
på att vi ska tappa poäng. Se-
dan ser domaren alla våra fel, 
men inget hos gästerna. Med 
tre man på utvisningsbänken 
hade vi självklart svårt för att 
försvara oss, säger Surtes trä-
nare, Johnny Samuelsson 
besviket.

Domarens insats ska med 
all rätt ifrågasättas, men 
samtidigt måste Surtespe-
larna ransaka sig själva. En 
del av utvisningarna var helt 
omotiverade regelbrott mot 
spelare på mittplan och långt 
ifrån att hota hemmamålet.

Gästerna jublade högt när 
7-7 placerades i nätmaskorna 
bakom en chanslös Alexan-
der Wetterberg. Jublet höll 
på att få ett hastigt slut, då 
Alexander Bergbacka fick 
ett gyllene läge i slutsekun-
den.

– Ja, det var verkligen 
synd. Det hade suttit fint 
med ett sent segermål, men 
vi får kriga vidare. Det var 
en svängig match och vi får 
kanske vara glada för att vi 
åtminstone lyckades vända 
ett hotande 1-3-underläge 
i första halvlek, summerar 
Samuelsson.

Noteras bör dock att även 
Blåsut brände finfina mål-
chanser. Alexander Wetter-
berg räddade bland annat ett 
straffslag fem minuter före 
slutsignalen.

På onsdag väntar borta-
match mot tabellsjuan Tran-
ås BOIS som ligger en poäng 
före Surte.

– Jag har en bra känsla i 
kroppen inför den matchen. 
Vi har spelat bra mot Tran-
ås tidigare i år och det känns 
som att de passar oss, avslu-
tar Johnny Samuelsson.

Nyckelmatcherna står på 
rad den kommande tiden. 

Efter Tranås är det Otter-
bäcken borta som gäller och 
nästa lördag gästas Ale Arena 
av klassiska BolticGöta. Det 
är dessa matcher som avgör 
var i tabellen Surte kommer 
att tampas.

Laget har på grund av 
skador och sjukdomar fått 
omdisponera i laget. Olle 
Hultvist har till exempel fått 
spela halv, men Johan Jane-
brink rapporteras snart vara 
redo för spel igen. Även för-
svarsresen Daniel Rydén är 
på gång.

Gyllene läge. Alexander Bergbacka var ytterst nära att bli matchhjälte när han i slutsekunden ser-
verades ett suveränt tillfälle att avgöra matchen.

Lagkapten Martin Östling satte 3-3 elegant efter att ha åkt igenom Blåsutförsvaret med sin sedvanligt rappa skridskoåkning.

Syndare. Surte hade hela fem utvisningar i andra halvlek, varav 
tre samtidigt. Då tappade hemmalaget 7-4 till 7-7.

Surte tappade segern
– Bara en pinne när utvisningarna förstörde festen

Allsvenskan södra
Surte BK – Blåsut/Vänersborg 7-7

BANDY

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Lördagen den 22 no-
vember avgjordes Svenska 
Mästerskapen i Taekwon-do 
ITF. Ale representerade av 
Beatrice Skyman. Hon vann 
sin klass 1 dans Mönster 
för damer mycket överty-
gande. Mönster är olika 
förutbestämda program av 
grundtekniker. Det finns 24 

mönster i Taekwon-Do med 
mellan 19 till 72 rörelser 
i varje. Tävling i mönster 
bedöms av fem domare vilka 
poängsätter utövarna utifrån 
följande bedömningskriteri-
er: Tekniskt utförande, kraft, 
balans, rytm och andnings-
kontroll.

Beatrice Skyman segrade på SM

I helgens som gick tog 
Bohus IF’s pingisherrar en 
ny seger. Matchen spela-
des mot Backa BTK och 
segersiffrorna skrevs till 
8-5. I och med segern, blir 
det nu en ren seriefinal mot 
likaledes obesegrade Möln-
dals BTK.

Matchen mot Backa in-
leddes med att Åke Mentor 
och Johnny Sallander en-
kelt vann sina matcher och 
gav Bohus IF en stabil 2-0 
ledning. Efter det var det 
Magnus Olofsson tur att 

spela sin första seniormatch 
för säsongen.

– Magnus har gått starkt 
i veteranligan och förtjänar 
att flyttas upp och spela 
seniorpingis, säger Johnny 
Sallander.

Magnus hade lite otur 
i sin match och fick ge sig 
med 3-0 i set. Efter det fick 
även Jonas Härsjö ge sig 
efter en tuff drabbning. Nu 
klev Åke Mentor på nytt in i 
hagen och avfärdade enkelt 
sin motståndare fram till en 
gulsvart 3-2-ledning.

Därefter 
fick tyvärr 
inte Magnus 
revansch på 
sig själv utan 
förlorade 
även sin 
andra singel.

– Tempot 
är lite högre 
och motstån-
darna lite 
snabbare än 
i veteranse-
rien, säger 
Magnus 
efteråt. 

– Jag 
håller på 
att testa lite 
olika gum-
mivarianter 
och har inte 
hittat rätt 
än, fortsätter 

Magnus. 
Ställningen var nu 3-3. 

De två avslutande singlarna 
innan dubbelspelet blev 
lyckat för Bohus IF. Johnny 
och Jonas tog var sin bly-
tung seger över fem set och 
Bohus IF fick till ett litet 
miniryck. 

– Känns bra att få vinna 
över fem set, det stärker 
lagmoralen, säger en lycklig 
Jonas efter matchen.

I dubbelspelet blev det 
delad pott och gulsvart hade 
fortfarande en två matchers 
ledning. Efter det visade 
Åke hög kvalitet och stort 
kunnande när han enkelt be-
segrade Backas toppspelare. 
Ställningen var nu 7-4.

De avslutande två match-
erna delas lika och Bohus IF 
kunde stå som segrare med 
8-5. 

– Nu blickar vi fram-
åt mot nästa match, mot 
tabelltvåan Mölndals BTK. 
Det blir en tuff drabbning 
spår Åke Mentor.

– En seger och vi kom-
mer att kunna äta julmat 
med gott samvete, säger 
Magnus. 

– Vi har jobbat hårt för 
detta hela sommaren och 
hösten och tränat bra och 
med hög intensitet, så jag 
tror och hoppas på att det 
blir en tvåpoängare till, sä-
ger Magnus avslutningsvis.

Helgen som gick var Bo-
hus IF pingisungdomar i fart 
med varierande framgång. 
För det yngsta laget (Tobias 
Skyman, Gustav Berts och 
Jonas Ekström) blev det en 
vinst och en förslut.

Den första matchen gick 
mot BTK Warta. Bohus IF 
fick en mardrömsinledning, 
det blev två svidande 
förluster för Tobias och 
Jonas. Efter det var Gustav 
tvungen att vinna sin match 
för att hålla liv i matchen. 
Gustav gjord en strong insats 
och vann komfortabelt med 
3-0.

Efter det tog Jonas en 
grym revansch på sig själv 
och vann klart mot Wartas 
toppspelare. Nu var läget 2-2 
och dubbeln skulle bli helt 
avgörande. Här visade Tobias 
och Gustav upp en stark 
mentalitet och vann med 3-1 
och hela matchen var avgjord 
till Bohus IF:s fördel, 3-2. 

– Grabbarna visar upp en 
härlig moral och kämpaglöd 
säger Anders Skyman efter 
matchen. 

– Det hade varit enkelt att 
bara ge upp men det finns 
inte bland de här killarna, 
fortsätter Anders.

Efter denna urladdning 

gick krafterna ur killarna. 
Matchen gick mot obese-
grade serieledarna Askims 
BTK. Det blev klara 5-0 till 
Askim och Askim befäste sin 
serieledning. 

– De har inte tappat ett 
set än så länge i serien så det 
är inget att deppa för att vi 
förlorade, säger Anders.

För det äldre laget blev det 
en snöplig situation. 

– Vi fick ett sent sjuk-
domsfall, säger Stephan 
Jönnå och hann inte få in en 
ersättare.

Nu fick Ludwig Jönnå 
ställa upp själv och matchen 
var ju självklart körd redan 
innan första bollen spelat. 
Ludwig visade dock upp ett 
stort kunnande och vann en 
av två matcher. 

– Hade vi haft fullt lag, 
hade vi vunnit denna match. 
I normala fall är vi bättre 
än Kungälv, säger man från 
ledarhåll.

Nu blir det till att träna 
hårt fram till nästa match 
som går i januari. 

– Vi har många ungdomar 
igång och det utvecklar alla. 
Förhoppningsvis kan vi ha 
fler lag igång under våren, 
avslutar man från ledarsta-
ben.

Voltige har bara funnits 
i kommunen i knappt ett 
år. Det startade upp på Ale 
Jennylunds Ridklubb med 
en prova på-dag i februari i 
år och efter det började ett 
gäng att träna regelbundet på 
klubben.

Under året har det blivit 
några tävlingar med goda re-
sultat med tanke på den korta 

tid som gruppen tränat ihop. 
Efter att tävlingssäsongen tog 
slut i oktober så har fokuset 
på träningarna ändrats inför 
en stundande luciauppvis-
ning. Varje torsdag i höst har 
tjejerna samlats och plitat 
ihop en lagkür och sedan steg 
för steg lärt sig att utföra den 
på hästen.

Nu till helgen är det 

dags att visa upp vad de kan 
och vi hälsar alla som vill 
välkomna till ridklubben på 
Bohushöjden söndagen den 
14 december. Dagen börjar 
med hopptävling och sedan 
kommer voltigen att visa upp 
sig. Därutöver blir det lite 
gymkhana, dressyr och dagen 
avslutas med ett luciatåg med 
hästar och elever.

 På söndag blir det  
 voltigeuppvisning. 

På söndag visar Ale Jennylunds voltigetjejer upp sig

Seriefinal för BIF:s pingisherrar

Full fart bland Bohus IF pingisungdomar
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Helgen 6-7 december 
var det Sveriges största 
inomhusungdomstävling i 
friidrott i Friidrottenshus, 
Göteborg, deltagare från 
hela landet, från Danmark 
och Norge var på plats. 
Konkurrensen är stenhård 
på denna tävling, då de 
allra bästa deltar i de olika 
grenarna. Bohus IF Friidrott 
hade med 40 friidrottare 
som deltog i fler än en gren 
från åldrarna 10 år till 16 år. 

Under denna helg 
slogs personliga rekord på 
löpande band, en del slog 
sina personliga rekord med 
stor och en del med mindre 
marginal, i stort sätt alla 
från vår klubb lyckades att 
förbättra sina rekord. Det 
är fantastiskt att alla träning 
de lägger ner i Bohushallen 
ger resultat. På tal om stora 
sänkningar av personliga 
rekordet så får vi nog 

utnämna Elin Åberg som 
segrare i den kategorin när 
hon under helgen sänkte 
sitt personliga rekord på 60 
m med hela 0,64 sekunder. 
Att gå från 9,74 till 9,10 är 
en väldigt stor sänkning och 
det tyder på att det finns 
mer att hämta. Hennes pre-
station blir heller inte sämre 
av att hon blev tidsmässigt 
sexa av 100 deltagare.

En som markerade sin 
plats som nummer 1 i Sve-
rige var Leo Carlsson som 
var nära att slå tävlingsre-
kordet från 2002 i kula 2 kg 
för pojkar 11 år. Leo vann 
överlägset på nytt personligt 
rekord 10,14 meter och för 
första gången var han över 
drömgränsen 10 meter.

Filip Jonsson, vår unge 
löpare, var också nära att gå 
under en drömgräns när han 
kom tvåa på 600 m för poj-
kar 10 år. Han fick sluttiden 

2.00.06 minuter. Markus 
Menander, som är inne i en 
grundträningsperiod, gjorde 
ändå bra ifrån sig och kom 
på en fin tredjeplats höjd 
pojkar 16 år.

Elliot Karlsson deltog 
i pojkar 10 år fast han är 9 
år och han var nära att slå 
alla 10-åringar i längd, men 
lyckades inte ta alla när han 
kom tvåa. En superb presta-
tion av honom!

Vilket ni säkert förstår 
gick det väldigt bra för 
klubben på denna tävling 
och jag skulle kunna ta 
upp mängder av friidrot-
tare som lyckades på ett 
beundransvärt sätt, men då 
räcker inte Alekuriren till. 
På vår hemsida kan ni läsa 
mera om klubben och våra 
duktiga friidrottare.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Fantastiska framgångar på Julklappsjakten

Leo Carlsson segrade i kula.

Filip Jonsson kom tvåa på 
600 m för pojkar 10 år.

www.skepplanda.se
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Lördagen den 22 no-
vember avgjordes Svenska 
Mästerskapen i Taekwon-do 
ITF. Ale representerade av 
Beatrice Skyman. Hon vann 
sin klass 1 dans Mönster 
för damer mycket överty-
gande. Mönster är olika 
förutbestämda program av 
grundtekniker. Det finns 24 

mönster i Taekwon-Do med 
mellan 19 till 72 rörelser 
i varje. Tävling i mönster 
bedöms av fem domare vilka 
poängsätter utövarna utifrån 
följande bedömningskriteri-
er: Tekniskt utförande, kraft, 
balans, rytm och andnings-
kontroll.

Beatrice Skyman segrade på SM

I helgens som gick tog 
Bohus IF’s pingisherrar en 
ny seger. Matchen spela-
des mot Backa BTK och 
segersiffrorna skrevs till 
8-5. I och med segern, blir 
det nu en ren seriefinal mot 
likaledes obesegrade Möln-
dals BTK.

Matchen mot Backa in-
leddes med att Åke Mentor 
och Johnny Sallander en-
kelt vann sina matcher och 
gav Bohus IF en stabil 2-0 
ledning. Efter det var det 
Magnus Olofsson tur att 

spela sin första seniormatch 
för säsongen.

– Magnus har gått starkt 
i veteranligan och förtjänar 
att flyttas upp och spela 
seniorpingis, säger Johnny 
Sallander.

Magnus hade lite otur 
i sin match och fick ge sig 
med 3-0 i set. Efter det fick 
även Jonas Härsjö ge sig 
efter en tuff drabbning. Nu 
klev Åke Mentor på nytt in i 
hagen och avfärdade enkelt 
sin motståndare fram till en 
gulsvart 3-2-ledning.

Därefter 
fick tyvärr 
inte Magnus 
revansch på 
sig själv utan 
förlorade 
även sin 
andra singel.

– Tempot 
är lite högre 
och motstån-
darna lite 
snabbare än 
i veteranse-
rien, säger 
Magnus 
efteråt. 

– Jag 
håller på 
att testa lite 
olika gum-
mivarianter 
och har inte 
hittat rätt 
än, fortsätter 

Magnus. 
Ställningen var nu 3-3. 

De två avslutande singlarna 
innan dubbelspelet blev 
lyckat för Bohus IF. Johnny 
och Jonas tog var sin bly-
tung seger över fem set och 
Bohus IF fick till ett litet 
miniryck. 

– Känns bra att få vinna 
över fem set, det stärker 
lagmoralen, säger en lycklig 
Jonas efter matchen.

I dubbelspelet blev det 
delad pott och gulsvart hade 
fortfarande en två matchers 
ledning. Efter det visade 
Åke hög kvalitet och stort 
kunnande när han enkelt be-
segrade Backas toppspelare. 
Ställningen var nu 7-4.

De avslutande två match-
erna delas lika och Bohus IF 
kunde stå som segrare med 
8-5. 

– Nu blickar vi fram-
åt mot nästa match, mot 
tabelltvåan Mölndals BTK. 
Det blir en tuff drabbning 
spår Åke Mentor.

– En seger och vi kom-
mer att kunna äta julmat 
med gott samvete, säger 
Magnus. 

– Vi har jobbat hårt för 
detta hela sommaren och 
hösten och tränat bra och 
med hög intensitet, så jag 
tror och hoppas på att det 
blir en tvåpoängare till, sä-
ger Magnus avslutningsvis.

Helgen som gick var Bo-
hus IF pingisungdomar i fart 
med varierande framgång. 
För det yngsta laget (Tobias 
Skyman, Gustav Berts och 
Jonas Ekström) blev det en 
vinst och en förslut.

Den första matchen gick 
mot BTK Warta. Bohus IF 
fick en mardrömsinledning, 
det blev två svidande 
förluster för Tobias och 
Jonas. Efter det var Gustav 
tvungen att vinna sin match 
för att hålla liv i matchen. 
Gustav gjord en strong insats 
och vann komfortabelt med 
3-0.

Efter det tog Jonas en 
grym revansch på sig själv 
och vann klart mot Wartas 
toppspelare. Nu var läget 2-2 
och dubbeln skulle bli helt 
avgörande. Här visade Tobias 
och Gustav upp en stark 
mentalitet och vann med 3-1 
och hela matchen var avgjord 
till Bohus IF:s fördel, 3-2. 

– Grabbarna visar upp en 
härlig moral och kämpaglöd 
säger Anders Skyman efter 
matchen. 

– Det hade varit enkelt att 
bara ge upp men det finns 
inte bland de här killarna, 
fortsätter Anders.

Efter denna urladdning 

gick krafterna ur killarna. 
Matchen gick mot obese-
grade serieledarna Askims 
BTK. Det blev klara 5-0 till 
Askim och Askim befäste sin 
serieledning. 

– De har inte tappat ett 
set än så länge i serien så det 
är inget att deppa för att vi 
förlorade, säger Anders.

För det äldre laget blev det 
en snöplig situation. 

– Vi fick ett sent sjuk-
domsfall, säger Stephan 
Jönnå och hann inte få in en 
ersättare.

Nu fick Ludwig Jönnå 
ställa upp själv och matchen 
var ju självklart körd redan 
innan första bollen spelat. 
Ludwig visade dock upp ett 
stort kunnande och vann en 
av två matcher. 

– Hade vi haft fullt lag, 
hade vi vunnit denna match. 
I normala fall är vi bättre 
än Kungälv, säger man från 
ledarhåll.

Nu blir det till att träna 
hårt fram till nästa match 
som går i januari. 

– Vi har många ungdomar 
igång och det utvecklar alla. 
Förhoppningsvis kan vi ha 
fler lag igång under våren, 
avslutar man från ledarsta-
ben.

Voltige har bara funnits 
i kommunen i knappt ett 
år. Det startade upp på Ale 
Jennylunds Ridklubb med 
en prova på-dag i februari i 
år och efter det började ett 
gäng att träna regelbundet på 
klubben.

Under året har det blivit 
några tävlingar med goda re-
sultat med tanke på den korta 

tid som gruppen tränat ihop. 
Efter att tävlingssäsongen tog 
slut i oktober så har fokuset 
på träningarna ändrats inför 
en stundande luciauppvis-
ning. Varje torsdag i höst har 
tjejerna samlats och plitat 
ihop en lagkür och sedan steg 
för steg lärt sig att utföra den 
på hästen.

Nu till helgen är det 

dags att visa upp vad de kan 
och vi hälsar alla som vill 
välkomna till ridklubben på 
Bohushöjden söndagen den 
14 december. Dagen börjar 
med hopptävling och sedan 
kommer voltigen att visa upp 
sig. Därutöver blir det lite 
gymkhana, dressyr och dagen 
avslutas med ett luciatåg med 
hästar och elever.

 På söndag blir det  
 voltigeuppvisning. 

På söndag visar Ale Jennylunds voltigetjejer upp sig

Seriefinal för BIF:s pingisherrar

Full fart bland Bohus IF pingisungdomar

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

Helgen 6-7 december 
var det Sveriges största 
inomhusungdomstävling i 
friidrott i Friidrottenshus, 
Göteborg, deltagare från 
hela landet, från Danmark 
och Norge var på plats. 
Konkurrensen är stenhård 
på denna tävling, då de 
allra bästa deltar i de olika 
grenarna. Bohus IF Friidrott 
hade med 40 friidrottare 
som deltog i fler än en gren 
från åldrarna 10 år till 16 år. 

Under denna helg 
slogs personliga rekord på 
löpande band, en del slog 
sina personliga rekord med 
stor och en del med mindre 
marginal, i stort sätt alla 
från vår klubb lyckades att 
förbättra sina rekord. Det 
är fantastiskt att alla träning 
de lägger ner i Bohushallen 
ger resultat. På tal om stora 
sänkningar av personliga 
rekordet så får vi nog 

utnämna Elin Åberg som 
segrare i den kategorin när 
hon under helgen sänkte 
sitt personliga rekord på 60 
m med hela 0,64 sekunder. 
Att gå från 9,74 till 9,10 är 
en väldigt stor sänkning och 
det tyder på att det finns 
mer att hämta. Hennes pre-
station blir heller inte sämre 
av att hon blev tidsmässigt 
sexa av 100 deltagare.

En som markerade sin 
plats som nummer 1 i Sve-
rige var Leo Carlsson som 
var nära att slå tävlingsre-
kordet från 2002 i kula 2 kg 
för pojkar 11 år. Leo vann 
överlägset på nytt personligt 
rekord 10,14 meter och för 
första gången var han över 
drömgränsen 10 meter.

Filip Jonsson, vår unge 
löpare, var också nära att gå 
under en drömgräns när han 
kom tvåa på 600 m för poj-
kar 10 år. Han fick sluttiden 

2.00.06 minuter. Markus 
Menander, som är inne i en 
grundträningsperiod, gjorde 
ändå bra ifrån sig och kom 
på en fin tredjeplats höjd 
pojkar 16 år.

Elliot Karlsson deltog 
i pojkar 10 år fast han är 9 
år och han var nära att slå 
alla 10-åringar i längd, men 
lyckades inte ta alla när han 
kom tvåa. En superb presta-
tion av honom!

Vilket ni säkert förstår 
gick det väldigt bra för 
klubben på denna tävling 
och jag skulle kunna ta 
upp mängder av friidrot-
tare som lyckades på ett 
beundransvärt sätt, men då 
räcker inte Alekuriren till. 
På vår hemsida kan ni läsa 
mera om klubben och våra 
duktiga friidrottare.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Fantastiska framgångar på Julklappsjakten

Leo Carlsson segrade i kula.

Filip Jonsson kom tvåa på 
600 m för pojkar 10 år.

www.skepplanda.se
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ÄLVÄNGEN. Målsnålt 
till en början sedan 
lossnade det.

Ale HF körde över 
Byttorp i damernas 
division 4 med klara 
20-4 (8-3).

Stor segerorgani-
satör i hemmalaget 
var Johanna Sjöholm 
som noterades för tio 
fullträffar.
D e t 
börja-
de lite 
t r e -
vande, 
men i 
p a u s 
h a d e 
ä n d å 
A l e 
H F 
ryckt åt sig en ledning med 
fem bollar. I den andra 
halvleken var det kattens 
lek med råttan och gästan-
de Byttorp förmådde bara 
göra ett mål. Slutresultatet 
20-4 understryker Ales 
överlägsenhet.

– Vi har en glädje i 
gruppen som visar sig 
både på och utanför pla-
nen. Det är roligt med 
handboll just nu, förklarar 
tränaren Filippa Haaga.

Söndagens seriefinal 
hemma mot Mölndal blev 
en dramatisk historia. Ty-
värr för Ales del så var

det gästande Mölndals 
HF som drog det längsta 
strået och lyckades vinna 
med uddamålet, 15-16. 
Matchens spelades i Äl-
vängens Kulturhus.

Mölndal är tre poäng 
före Ale HF efter åtta spe-
lade omgångar.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Att vinna trots 
att flytet i spelet saknas 
är en styrka.

Det är Surtetränaren 
Tommi Pasanen tack-
sam för.

Hans tjejer tog ytter-
ligare en seger i helgen, 
men insatsen imponera-
de inte.

Sjunde segern var nära att gå 
förlorad när IBK Göteborg 
tog ut målvakten och jagade 
kvittering. Surtemålvakten, 
Lisa Persson, reflexräddade 
ett skott från nära håll med 
bara sekunder kvar att spela.

– Vi vinner utan att domi-
nera och insatsen idag väcker 
en del frågetecken. Ingen vet egentligen varför det såg ut 

som det gjorde. Vi hade en 
bra känsla inför matchen och 
stämningen i truppen var 

på topp, ändå var det något 
som saknades, säger tränare 
Tommi Pasanen.

Surte tog ledningen med 
3-1 i första perioden, men 
det speglade inte matchbil-
den.

– Vi tappade många bollar 
och kunde ha straffats betyd-
ligt hårdare. I mittperioden 
tar vi oss samman och borde 
ha avgjort matchen där. Ty-
värr förvaltade vi inte våra 
chanser och ett frislag från 
Linda Karlsson blev det 
enda  målet, säger Pasanen.

Det var en avslagen histo-
ria, men dramatiken infann 
sig ändå till sist. IBK Gö-
teborg reducerade till 4-2 i 
mitten på sista perioden och 
med två minuter kvar letade 
sig även 4-3 in bakom Lisa 

Persson efter att bollen änd-
rat riktning via ett Surteben.

– Vi föll tillbaka till gam-
la synder i tredje perioden. 
Jag hoppas vi kan fokusera 
på vårt passningsspel framö-
ver och lära oss att spela lite 
enklare. Nu vann vi och ska 
självklart glädjas åt det, men 
det finns en del att jobba 
med, säger Pasanen.

Två matcher återstår inn-
an jul. Den uppskjutna bort-
amatchen mot Guldheden 
väntar antingen 16 eller 17 
december innan Kärra hälsar 
på i Bohushallen lördag 20 
december. 

Surte är tvåa i en jämn ta-
bell.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BANDY

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Surte BK – Blåsut/Vänersborg 7-7 
(5-4)
Mål SBK: Magnus Karlsson, Mattias 
Timan, Alexander Bergbacka, Carl-Oskar 
Bridholm, Martin Östling, Olle Hultqvist, 
Robin Wang. Matchens kurrar: Magnus 
Karlsson 3, Olle Hultqvist 2, Mattias 
Timan 1.

Gripen Trollhättan  7 36 12
Lidköpings AIK 6 14 10
Jönköping Bandy 7 6 10
Nässjö IF 7 12 9
IFK Motala 6 16 8
Blåsut/Vänersborgs BK 7 7 8
Tranås BOIS 7 -12 6
Surte BK 7 -15 5
IF BolticGöta 7 -8 4
Finspångs AIK 7 -20 4
Otterbäckens BK 5 -12 2
Skirö/Nävelsjö BS 7 -13 2

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Göteborg 4-3 
(3-1, 1-0, 0-2)
Mål SISIBK: Linda Karlsson, Elin Fridh, 
Natalie Hjertberg, Therese Lamberg.
Matchens kurrar: Jonna Leek 3, Lisa 
Persson 2, Natalie Hjertberg 1.

Parille IBS  11 71 32
Surte IS IBK 10 40 23
Lindås IBK 11 29 23
Lindom IBK 11 8 23
Floda IBK 10 16 19
FBC Lerum 10 11 14
Pixbo Wallenstam 10      -5 14
Kärra IBK 10     -27 14
Burås IBK 10     -16 11
Guldhedens IBK  9       -32 3
IBK Walkesborg 99 10    –66 3
IBK Göteborg 10    –29 2

Div 3 Göteborg damer
Ale IBF – Herrestad 6-7 
(3-1, 1-2, 2-4)
Mål Ale: Ida Bergenhus 2, Victoria Er-
iksson, Elina Petersson, Emelie Carlsson, 
Amanda Ekvall.

IBF Backadalen 5 17  13
FBC Lerum 6 24  12
Ale IBF 7 20  12
IBK Älvstranden 7   7  10
Herrestads AIF 6 -11  8
Orust IBK 3 -1  4
Landvetter IBK 3 -14 1
Skår IBK 5     -42 0

Div 2 Västsvenska västra, dam
Borås HK – Nödinge SK 30-19
Matchens kurrar: Lisa Mathiasson 2, 
Sofia Ström 1.

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – Byttorp 20-4 (8-3)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 10, Cissel 
Steenberg 4, Sara Johansson 3, Sofia 
Johansson, Hanna Forsell. Matchens 
kurrar: Zannah Larsson 2, Johanna 
Sjöholm 1.

Ale HF – Mölndals HF 15-16 (9-6)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 8, Sofia 
Johansson 2, Sandra Dahlvist 2, Sara Jo-
hansson, Cissel Stenberg, Hanna Forsell, 
Amanda Franzén.
Matchens kurrar: Johanna Sjöholm 2, 
Amanda Franzén 1.

H div 4 Tynnered Basket
- Ale Basket                          109 - 53
HU14    Ale Basket F01
- Kvarnby Basket                 100 - 26
HU13     Ale Basket
- Uddevalla Basket                 58 - 25

HANDBOLL

BASKET

Surtes damer stormar vidare

DUBBELMÖTE 
LÖR 20 DEC BOHUSHALLEN

HERR KL 12.30

SURTE IS IBK
VS ALE IBF
DAM KL 14.45

SURTE IS IBK
VS KÄRRA IBK

MISSA  
INTE!

Therese Lamberg och Surte IS IBK:s damer tog sin sjunde seger för året när IBK Göteborg hemmabesegrades med 4-3. Surte var det 
starkare laget – och det gör ont i duellerna med de tuffaste spelarna.

– Vann 
utan att 
imponera

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Göteborg 4-3

INNEBANDY

Storseger för 
Ale HF:s damer

Linda Karlsson gjorde ett av målen.
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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson             108
2. Elsa Persson/Rikard Johansson      100
3. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  94

BRIDGE

Johanna Sjöholm.

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

KL 16.45 DAM DIV 2

NÖDINGE SK
VS 415 ÖSTRA GBG

Varmt
välkommen!

HELGENS
MATCH
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 14 DEC



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Försäljning och repara-

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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

Öppet:
Sön - tor 11.00 - 20.00
Fre - lör 11.00 - 21.00

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, kul-
lersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Telefon 0303-74 70 27, 
Kållered 031-86 77 00

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

Vardag 10–19 • lördag 10–15 
• söndag 11-15

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

Provning efter överensk.      Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

Öppet vard 8-16.30
Hästavd. har kvällsöppet tis & ons.
Smådjursavd har kvällsöppet onsd.
Tel hästveteterinär, 0303-335960
Tel smådjursveterinär, 33 59 70

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

JC Gravyr & Tryck AB
Fasadskyltar - Interiörskyltar med punktskrift 
Fastighetsskyltar - Namnbrickor - Plaketter 
Glasgravyr - Folietext - Dekaler - Bildekor 

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

Vi designar med din samverkan för
att skapa ett unikt koncept. 

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

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

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

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

Det är vi bra på.

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.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

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

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

Vi säljer
Hund- och kattfoder

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

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



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Försäljning och repara-

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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

Öppet:
Sön - tor 11.00 - 20.00
Fre - lör 11.00 - 21.00

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, kul-
lersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Telefon 0303-74 70 27, 
Kållered 031-86 77 00

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

Vardag 10–19 • lördag 10–15 
• söndag 11-15

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

Provning efter överensk.      Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

Öppet vard 8-16.30
Hästavd. har kvällsöppet tis & ons.
Smådjursavd har kvällsöppet onsd.
Tel hästveteterinär, 0303-335960
Tel smådjursveterinär, 33 59 70

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

JC Gravyr & Tryck AB
Fasadskyltar - Interiörskyltar med punktskrift 
Fastighetsskyltar - Namnbrickor - Plaketter 
Glasgravyr - Folietext - Dekaler - Bildekor 

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

Vi designar med din samverkan för
att skapa ett unikt koncept. 

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

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

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

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

Det är vi bra på.

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.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

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

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

Vi säljer
Hund- och kattfoder

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

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
K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

LÖRDAG 31 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

ANMÄLAN TILL 
Ulrika Ekstedt 
ulrika.ekstedt@hotmail.com 
Tel:  0725-70 10 63
Sista anmälningsdag fredagen 
den 16:e Januari

DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or 
(-04 -05, 06:or)

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

Göteborgs Handbollförbund rekommenderar, 
att i den mån det är möjligt: spelas 1 halvlek 
för tjejerna och 1 halvlek för killarna. Tjejerna 
startar matchen! Om man för att få fullt lag 
måste ta in en tjej/kille kan dessa inte dess-
utom spela i sin ordinarie halvlek.  
Dock är det inte tillåtet att placera en kille 

som målvakt under tjejernas halvlek. 
Antal spelare samtidigt på banan är 5 stycken, 
endast en av dessa får vara innanför  
målgården som målvakt. 
Vi spelar med ”mjuka bollar” 
Bästa 2 klass och 3 klass går vidare till 
finalspel i Göteborg till våren

Återvändare. Filip Kannerholt och Rasmus Ydal förstärker LNIK:s 
division 6-lag som går för guld 2015.

LNIK:s herrar har ställt in siktet uppåt
NYGÅRD. Förstärkt 
ledarstab.

Lägg därtill ett par 
kvalitativa nyförvärv.

Det råder ingen 
tvekan om att Lödöse/
Nygård IK siktar på en 
topplacering i nästa års 
division 6.

I torsdags hade fotbollsek-
tionen kallat till informa-
tionsmöte i Alevis klubb-
stuga för att presentera 
organisationen för säsongen 
2015. En ny assisterande trä-
nare i Roger Brunberg häl-
sades välkommen. Brunberg 
har de senaste åren ansvarat 
för Alvhems IK herrseniorer 
i samma division.

– Det ska bli kul. Natur-
ligtvis siktar vi på att komma 
så högt upp i tabellen som 
möjligt. Lödöse/Nygård 
har ett bra lag, säger Roger 
Brunberg till lokaltidningen.

Thomas Abelsson fort-
sätter som huvudtränare, 
Joakim Lorentzon antar 
rollen som lagledare och led-
are för utvecklingslaget blir 
Peter Johansson och Joa-
kim Jönsson.

– Vi spelade bra i många 
matcher i fjol, men hade pro-
blem med målgörandet. Det 
behöver förbättras, säger 
Abelsson.

Två återvändare förstär-
ker LNIK nästa säsong. 
Rasmus Ydal, forward med 
ett förflutet i Vänersborgs 
FK och senast FC Trollhät-
tan, och Filip Kannerholt, 
mittfältare från Edet FK, är 
välkomna förvärv.

– Det är två unga killar 
som naturligtvis kommer att 
höja kvalitén i truppen, säger 
lagkaptenen Tobias ”Bass” 
Johansson som ser fram 
emot fotbollsåret 2015 med 
tillförsikt.

– Nu är jag kvitt mina ska-
debekymmer och kan köra 
för fullt. Det ska bli skönt att 
få en hel försäsong.

Vilka lag utgör det 
största hotet till guldet?

– Upphärad har själva sagt 
att de ska vara med och slåss 
om seriesegern. Sjuntorp 
och Wargön vet du aldrig 
vad du har. Vi ska i alla fall 
vara med där uppe, det är vår 
givna målsättning, avslutar 
Roger Brunberg.

Lördagen den 29 no-
vember i Bohushallen 
hade Bohus IF Friidrott en 
julavslutning för sina duktiga 
friidrottare och föräldrar. 
Över 200 personer som kom, 
vilket var över förväntan och 
väldigt roligt. 

Vi började med stafetter i 
olika former där vi blandade 
vuxna och ungdomar, sedan 
var det dags för julmust, 
glögg, pepparkakor, skum-
tomtar och lussekatter. Det 
fanns även möjligheter att 
pröva på friidrott och det är 
riktigt kul för ungdomarna 
att se sina föräldrar försöka 
hoppa höjd eller springa 
häck.

Ungdomsmärket i Frii-
drott och presentationer, är 
ett märke som delas ut en 
gång per år som friidrottaren 
belönas med om hon/han 
uppnår stipulationsgränser 
som Svenska Friidrottsför-
bundet har tagit fram för 
respektive gren och ålder. 

Framtiden
Detta märke är uppskat-
tat och i år hade vi väldigt 
många som fick märken och 
en del fick fler än ett. Vi 
belönade även friidrottare 
som hade presterat väldigt 
bra under året och kommit 
med på 10-bästa listan i sin 
åldersgrupp i Göteborgs 
Distriktet. 

Dessa var: Markus 
Menander P15 (Höjd 1:a, 
Kula 6:a, Längd 10:a, Diskus 
3:a och Spjut 2:a), Markus 
Stranne P12 (Spjut 10:a), 
Isa Larsson F13 (Höjd 9a), 
Cornelia Flisberg F12 
(60m 5:a och Höjd 10:a) och 
Amanda Forsell F12 (Kula 
4:a). I Sverigestatistiken hade 
vi med Markus Menander 
P15 i Höjd 3:a, Diskus 15:e 
och Spjut 8:a, han kom även 
2:a på Ungdoms-SM i höjd 
både inomhus och utomhus. 
På tal om prestationer så 
delade vi även ut pris till 

vår helt egna världsstjärna 
Gunilla Wallengren som 
tog 4 SM Guld i somras och 
avslutade säsongen med att 
ta två EM silver och ett EM 
brons.

Bästa Klubb
Under säsongen blev vi även 
för tredje året i rad bästa 
klubb på Lilla Vänerspelen 
och vi följde upp det med 
att placera oss på 4:e plats av 
48 klubbar på en av Sveriges 
största lagtävlingar Geta-
bocksspelen. 

Det känns otroligt bra att 
vi som en av de yngsta klub-
barna i Sverige kan hävda oss 
så bra bland de ”gamla” ruti-
nerade klubbarna. Säsongen 
som kommer ska vi försvara 
vår 1:a plats på Lilla Väner-
spelen och även vara topp tre 
på Getabocksspelen.

Den ser väldigt ljus ut, 
våra friidrottare utvecklas 
hela tiden och vi får beröm 
av kollegor inom andra klub-
bar för att våra friidrottare 
har bra teknik i sina grenar 
de ställer upp. 

Vi har verkligen lyckats 
att få bra tränare och vi har 
flera tränare från etable-
rade klubbar som har visat 
intresse av att komma till oss 
och bidra med sin kunskap. 
För oss betyder beslutet som 
Kommunfullmäktige tog att 
påbörja bygget av en frii-
drottsarena år 2015 väldigt 
mycket och egentligen är 
den nycken för vår fortsatta 
utveckling som klubb, men 
framför allt att vi kan behålla 
våra friidrottare när de kom-
mer upp i åldrarna. 

Vi som klubb är mycket 
tacksamma för att politiker 
och tjänstemän har fattat 
detta beslut och verkar för 
att denna sport som består 
av 70 % flickor får möjlighet 
att växa och vidareutvecklas. 
Tack Ale Kommun ni är guld 
värda för oss!

Per Carlsson Bohus IF Friidrott
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- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

HANDBOLLSSKOLA

Vid frågor kontakta 
Hanna Berggren 0709-40 28 02

å

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

Trevlig julavslutning 
för Friidrotten

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Peter Johansson, Joakim Lo-
rentzon, Thomas Abelsson, 
Roger Brunberg och Joakim 
Jönsson utgör ledarstaben för 
Lödöse/Nygård IK:s herrsenio-
rer nästa säsong.

www.alekuriren.se

70X100 CM  
199 KR

50X70 CM  
149 KR

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT 
DINA BÄSTA 
ÖGONBLICK
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Party Hatten:  

Global Veejays

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Juldagen, torsdagen den 25 december 
God mat, bra musik och som alltid hög stämning. 

Förköpsbiljetterna släpps på fredag den 12 december.
Förköp med god buffé kr. 300:-
Efterinsläpp från kl. 21.00, kr. 200:-
Åldersgräns: 18 år.

Varmt välkommen till årets sista Party Hatt.

Söndag 21 dec kl 15
Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 21 dec kl 18 

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!

SURTE. Julmarkand på 
Glasbruksmuseet.

Ett måste för många 
Surtebor i december.

– Det är något alldeles 
speciellt, säger Nisse 
Svensson och ler brett.

Folke Taubner och hans 
mannar såg till att blåsa 
igång julmarknaden på mu-
seet. Det var en mysig stäm-
ning som präglade lördagens 
arrangemang.

Inne i utställningshallen 
trängdes hantverkare och 
besökare. Kommersen kom 
igång så fort marknaden 
hade öppnat. Även lotteri-
försäljarna hade fullt upp.

Från andra våningen spred 
sig doften av nygräddade 
våfflor och kaffe. Många pas-
sade på att avnjuta en fika i 
goda vänners lag.

Som arrangör för julmark-
naden stod Kultföreningen 
Bruksongar. 

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. För tredje 
året i rad sätter personalen i 
Starrkärr-Kilanda församling 
upp ett julspel för skolbarn 
inom församlingens område.

Liksom tidigare år får vi 
stifta bekantskap med de 
kända karaktärerna Josef och 
Maria med sitt Jesusbarn i 
centrum.

Kung Herodes spelas av 
Mikael Nordblom, präst i 
Nols kyrka.

– Min rollfigur är en 
mycket grym person, men 
det känns viktigt att spegla 
att Jesus hade en mycket 
svår första tid i livet. Han 
var till exempel asylsökande 
i Egypten, berättar Mikael 
Nordblom.

Sabina Nilsson, till var-
dags organist i församlingen, 
är den som lett arbetet med 
julspelet.

– Det är som föregående 
år mycket sång i handlingen. 
Under resten av året är vi tre 

musiker i arbetslaget men 
de här veckorna är alla med 
och sjunger vilket är väldigt 
roligt, säger Sabina Nilsson.

En stor del av skolelever-
na i åldrarna sex till tolv 
år är inbokade att besöka 
föreställningen under vecka 
50 i Starrkärrs kyrka.

– Vi står med gratis 
busstransport till och från 
skolorna och responsen 
har varit god, säger Sabina 
Nilsson.

Maria spelas av Karin 
Fryxelius, kantor i Älväng-
en. En av de vice männen 
spelas av Ingemar Carlsson 
som normal arbetar som dia-
koniassistent i Nols kyrka.

En öppen föreställning 
kommer att hållas för 
allmänheten på kvällen tors-
dagen den 11 december.

– Då är alla hjärtligt väl-
komna till Starrkärrs kyrka, 
avslutar Sabina Nilsson.

Starrkärr-Kilanda församling bjuder in till julspel i Starrkärrs 
kyrka. På torsdag hålls en öppen föreställning för allmänheten.

Julspel i Starrkärrs kyrka

Jul- 
mys på
museet

Kökspersonalen gräddade våfflor på löpande band.

Lotterna gick åt som smör i solsken.

Pampig julmusik i hyttan.
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I fredags hade PRO 
Lödöse-Nygård sin julfest i 
Alegården. Festen började 
med glögg, därefter kom 
tomtar inspringande och 
delade ut en julklapp till alla 
84 personerna. Sedan serve-
rades en god landgång. 

Efter maten spelade Tom-
my Danielssons orkester upp 
till dans. I pausen serverades 
kaffe och kakor och så lott-
dragning. Tommy fortsatte 
sedan spela till klockan 21. 
Härmed önskar PRO en 
God Jul och ett Gott Nytt 
År till alla sina medlemmar.

 Pia Ek

LÖDÖSE. Idag (läs tisdag) 
öppnar en utställning inspi-
rerad av havet när Sticknä-
tet i Väst visar sina alster på 
Lödöse museum.

Sticknätets idé är att ut-
mana till kreativ stickning 
i roliga tekniker, personlig 
formgivning och naturmate-
rial. Sticknätverket i Väst är 
ett forum där vi ger och får 
idéer av varandra. Nätverket 
består av en arbetsgrupp un-
der Slöjd i Väst – Hemslöjd-
skonsulenterna i Västarvet.

Utställningen pågår till 
och med 8 januari 2015.

JONAS ANDERSSON

Julfest i 
Alegården

Ny utställning på 
Lödöse museum
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ALAFORS. I lördags 
skedde kröningen av 
Ale Lucia.

Ceremonin ägde rum i 
Medborgarhuset.

Årets ljusdrottning 
blev kandidat nummer 
1 – Josefin Thorbjörn-
son från Alafors.

Efter ett antal år med jul-
marknadsfirande och luci-
akröning i Furulundsparken 
hade Ahlafors IF valt att flyt-
ta inomhus. Således återupp-
togs en nygammal tradition, 
nämligen att kröna Ale Lucia 
i Medborgarhuset.

Efter en timmes mingel 
och lotteriförsäljning slogs 
dörrarna upp till biosalong-
en där själva kröningscere-
monin ägde rum. 150 per-
soner fanns på plats i lokalen 
och ganska snart hördes lu-
ciasången från korridoren. 
Fem skönsjungande tjejer 
utgjorde årets luciatrupp. 
En kör bestående av Stina 
Johansson, Malin Haarala 
och Erica Eriksson förhöj-
de dessutom det musikaliska 
framträdandet, ackompanje-

rade av Ingegerd Anders-
son på piano. Det var stilrent 
och väldigt stämningsfullt.

– Det blir en helt annan 

närhet till publiken här. 
Sången når dessutom fram 
till publiken på ett betydligt 
bättre sätt än i Furulunds-

parken, säger Stina Johans-
son.

En bit in i programmet 
avslöjades vem som fått 

flest röster av kandidaterna. 
Lussemamma Gunilla Jo-
hansson tände ljuskronan 
och placerade den på Jose-

fin Thorbjörnson, som fick 
ta emot publikens applåder. 
Därefter serverades fler jul-
sånger från scenen.

Ale Lucia 2014 – Josefin Thorbjörnson tillsammans med sin familj.

”Familjen det viktigaste på jul”
ALAFORS. Med några få 
rösters marginal blev 
Josefin Thorbjörnson 
vald till Ale Lucia 2014.

Nu väntar en intensiv 
vecka med framträdan-
den i stort sett varje 
dag.
– Det ska bli jätteroligt, 
säger en leende Josefin 
efter att ha klarat av lör-
dagens högtidliga cere-
moni i Medborgarhuset. 

I september träffades kandi-
daterna för sin första sångöv-
ning. Sedan dess har det re-
peterats jullåtar och stämmor 
med hög frenesi.

– Väldigt utvecklande, sä-
ger Josefin som till vardags 
studerar samhällslinjen på 
Sigrid Rudebecks gymnasi-
um.

Det var mormor som skick-
ade in anmälningstalongen 
och Josefin fick inget veta för-
rän dagen innan audition. 

– Jag tycker inte det spelar 
så stor roll vem som blir lucia, 
men det är klart att det är ro-
ligt att så många valde att rös-
ta på mig, säger Josefin.

Vad är jul för dig?
– Det är en familjehögtid 

då man har det mysigt, ingen 
stress. Familjen är det vikti-
gaste på jul och så julmusten 
förstås.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Jag vet inte riktigt. Kan-
ske inredningssaker eftersom 
vi flyttar in i ett nytt hus till 
våren.

Hur firar du jul?
– Med familj och släkt. I år 

ska vi vara hemma hos farfar. 
Förmodligen kommer tomten 
besök eftersom jag har små-
syskon.

Vad kan du inte vara utan 
på julbordet?

– Mormors köttbullar.
Vilken är din favoritjul-

sång?
– ”Mer jul” med Adolph-

son & Falk.
JONAS ANDERSSON

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Nygammal tradition i Medborgarhuset
Josefin kröntes till Ale Lucia

Oliver, två och ett halvt år, här tillsammans med 
pappa Danijel och mamma Jessica, vann en traktor i 
Ahlafors IF:s julklappslotteri.

Christina serverar glögg till Carina Persson, Ann-Britt Daun och 
Ann-Charlotte Hakso som kommit till Medborgarhuset för att ta del 
av luciakröningen.

Luciatåget bjöd på finstämd sång. Från vänster: Amanda Carlbom Petersson, Rebecca Hakso, Josefin Thorbjörnson, Bearice Aili och Jenna Nyman.

Luciakören bestod av Stina Johansson, Erica Eriksson och Malin Haarala.
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Party Hatten:  

Global Veejays

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Juldagen, torsdagen den 25 december 
God mat, bra musik och som alltid hög stämning. 

Förköpsbiljetterna släpps på fredag den 12 december.
Förköp med god buffé kr. 300:-
Efterinsläpp från kl. 21.00, kr. 200:-
Åldersgräns: 18 år.

Varmt välkommen till årets sista Party Hatt.

Söndag 21 dec kl 15
Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 21 dec kl 18 

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!

SURTE. Julmarkand på 
Glasbruksmuseet.

Ett måste för många 
Surtebor i december.

– Det är något alldeles 
speciellt, säger Nisse 
Svensson och ler brett.

Folke Taubner och hans 
mannar såg till att blåsa 
igång julmarknaden på mu-
seet. Det var en mysig stäm-
ning som präglade lördagens 
arrangemang.

Inne i utställningshallen 
trängdes hantverkare och 
besökare. Kommersen kom 
igång så fort marknaden 
hade öppnat. Även lotteri-
försäljarna hade fullt upp.

Från andra våningen spred 
sig doften av nygräddade 
våfflor och kaffe. Många pas-
sade på att avnjuta en fika i 
goda vänners lag.

Som arrangör för julmark-
naden stod Kultföreningen 
Bruksongar. 

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. För tredje 
året i rad sätter personalen i 
Starrkärr-Kilanda församling 
upp ett julspel för skolbarn 
inom församlingens område.

Liksom tidigare år får vi 
stifta bekantskap med de 
kända karaktärerna Josef och 
Maria med sitt Jesusbarn i 
centrum.

Kung Herodes spelas av 
Mikael Nordblom, präst i 
Nols kyrka.

– Min rollfigur är en 
mycket grym person, men 
det känns viktigt att spegla 
att Jesus hade en mycket 
svår första tid i livet. Han 
var till exempel asylsökande 
i Egypten, berättar Mikael 
Nordblom.

Sabina Nilsson, till var-
dags organist i församlingen, 
är den som lett arbetet med 
julspelet.

– Det är som föregående 
år mycket sång i handlingen. 
Under resten av året är vi tre 

musiker i arbetslaget men 
de här veckorna är alla med 
och sjunger vilket är väldigt 
roligt, säger Sabina Nilsson.

En stor del av skolelever-
na i åldrarna sex till tolv 
år är inbokade att besöka 
föreställningen under vecka 
50 i Starrkärrs kyrka.

– Vi står med gratis 
busstransport till och från 
skolorna och responsen 
har varit god, säger Sabina 
Nilsson.

Maria spelas av Karin 
Fryxelius, kantor i Älväng-
en. En av de vice männen 
spelas av Ingemar Carlsson 
som normal arbetar som dia-
koniassistent i Nols kyrka.

En öppen föreställning 
kommer att hållas för 
allmänheten på kvällen tors-
dagen den 11 december.

– Då är alla hjärtligt väl-
komna till Starrkärrs kyrka, 
avslutar Sabina Nilsson.

Starrkärr-Kilanda församling bjuder in till julspel i Starrkärrs 
kyrka. På torsdag hålls en öppen föreställning för allmänheten.

Julspel i Starrkärrs kyrka

Jul- 
mys på
museet

Kökspersonalen gräddade våfflor på löpande band.

Lotterna gick åt som smör i solsken.

Pampig julmusik i hyttan.
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I fredags hade PRO 
Lödöse-Nygård sin julfest i 
Alegården. Festen började 
med glögg, därefter kom 
tomtar inspringande och 
delade ut en julklapp till alla 
84 personerna. Sedan serve-
rades en god landgång. 

Efter maten spelade Tom-
my Danielssons orkester upp 
till dans. I pausen serverades 
kaffe och kakor och så lott-
dragning. Tommy fortsatte 
sedan spela till klockan 21. 
Härmed önskar PRO en 
God Jul och ett Gott Nytt 
År till alla sina medlemmar.

 Pia Ek

LÖDÖSE. Idag (läs tisdag) 
öppnar en utställning inspi-
rerad av havet när Sticknä-
tet i Väst visar sina alster på 
Lödöse museum.

Sticknätets idé är att ut-
mana till kreativ stickning 
i roliga tekniker, personlig 
formgivning och naturmate-
rial. Sticknätverket i Väst är 
ett forum där vi ger och får 
idéer av varandra. Nätverket 
består av en arbetsgrupp un-
der Slöjd i Väst – Hemslöjd-
skonsulenterna i Västarvet.

Utställningen pågår till 
och med 8 januari 2015.

JONAS ANDERSSON

Julfest i 
Alegården

Ny utställning på 
Lödöse museum
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ALAFORS. I lördags 
skedde kröningen av 
Ale Lucia.

Ceremonin ägde rum i 
Medborgarhuset.

Årets ljusdrottning 
blev kandidat nummer 
1 – Josefin Thorbjörn-
son från Alafors.

Efter ett antal år med jul-
marknadsfirande och luci-
akröning i Furulundsparken 
hade Ahlafors IF valt att flyt-
ta inomhus. Således återupp-
togs en nygammal tradition, 
nämligen att kröna Ale Lucia 
i Medborgarhuset.

Efter en timmes mingel 
och lotteriförsäljning slogs 
dörrarna upp till biosalong-
en där själva kröningscere-
monin ägde rum. 150 per-
soner fanns på plats i lokalen 
och ganska snart hördes lu-
ciasången från korridoren. 
Fem skönsjungande tjejer 
utgjorde årets luciatrupp. 
En kör bestående av Stina 
Johansson, Malin Haarala 
och Erica Eriksson förhöj-
de dessutom det musikaliska 
framträdandet, ackompanje-

rade av Ingegerd Anders-
son på piano. Det var stilrent 
och väldigt stämningsfullt.

– Det blir en helt annan 

närhet till publiken här. 
Sången når dessutom fram 
till publiken på ett betydligt 
bättre sätt än i Furulunds-

parken, säger Stina Johans-
son.

En bit in i programmet 
avslöjades vem som fått 

flest röster av kandidaterna. 
Lussemamma Gunilla Jo-
hansson tände ljuskronan 
och placerade den på Jose-

fin Thorbjörnson, som fick 
ta emot publikens applåder. 
Därefter serverades fler jul-
sånger från scenen.

Ale Lucia 2014 – Josefin Thorbjörnson tillsammans med sin familj.

”Familjen det viktigaste på jul”
ALAFORS. Med några få 
rösters marginal blev 
Josefin Thorbjörnson 
vald till Ale Lucia 2014.

Nu väntar en intensiv 
vecka med framträdan-
den i stort sett varje 
dag.
– Det ska bli jätteroligt, 
säger en leende Josefin 
efter att ha klarat av lör-
dagens högtidliga cere-
moni i Medborgarhuset. 

I september träffades kandi-
daterna för sin första sångöv-
ning. Sedan dess har det re-
peterats jullåtar och stämmor 
med hög frenesi.

– Väldigt utvecklande, sä-
ger Josefin som till vardags 
studerar samhällslinjen på 
Sigrid Rudebecks gymnasi-
um.

Det var mormor som skick-
ade in anmälningstalongen 
och Josefin fick inget veta för-
rän dagen innan audition. 

– Jag tycker inte det spelar 
så stor roll vem som blir lucia, 
men det är klart att det är ro-
ligt att så många valde att rös-
ta på mig, säger Josefin.

Vad är jul för dig?
– Det är en familjehögtid 

då man har det mysigt, ingen 
stress. Familjen är det vikti-
gaste på jul och så julmusten 
förstås.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Jag vet inte riktigt. Kan-
ske inredningssaker eftersom 
vi flyttar in i ett nytt hus till 
våren.

Hur firar du jul?
– Med familj och släkt. I år 

ska vi vara hemma hos farfar. 
Förmodligen kommer tomten 
besök eftersom jag har små-
syskon.

Vad kan du inte vara utan 
på julbordet?

– Mormors köttbullar.
Vilken är din favoritjul-

sång?
– ”Mer jul” med Adolph-

son & Falk.
JONAS ANDERSSON

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Nygammal tradition i Medborgarhuset
Josefin kröntes till Ale Lucia

Oliver, två och ett halvt år, här tillsammans med 
pappa Danijel och mamma Jessica, vann en traktor i 
Ahlafors IF:s julklappslotteri.

Christina serverar glögg till Carina Persson, Ann-Britt Daun och 
Ann-Charlotte Hakso som kommit till Medborgarhuset för att ta del 
av luciakröningen.

Luciatåget bjöd på finstämd sång. Från vänster: Amanda Carlbom Petersson, Rebecca Hakso, Josefin Thorbjörnson, Bearice Aili och Jenna Nyman.

Luciakören bestod av Stina Johansson, Erica Eriksson och Malin Haarala.
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Populära Gardasjön
8 dagar i Italien
Hotel Marco Polo 
Gardasjön har länge varit både 
ett känt och älskat semestermål, 
och det är fortfarande mycket 
populärt. Det är kanske kombi-
nationen med en av de största 
och renaste sjöarna i hela Italien, 
vacker natur, pittoreska lands-
byar och inte minst betagande 
utsikter var du än befinner dig i 
detta härliga område av Italien.
Vid Gardassjöns sydöstliga del, 
i staden Garda, ligger Hotel 
Marco Polo i ett trevligt grönt 
område med utsikt över sjön.

         Hotel Marco Polo 

Pris per person i dubbelrum

2.749:-
Pris utan reskod 3.049:- 

Ankomst: Valfri 1-30/5, 6/6-3/7, 
8-15/8, 22-29/8 och 5/9-18/10, 
samt lördagar 4/7-1/8 2015. 
Turistskatt ca. 1-2 EUR per person/dygn.

2 barn 0-7 år gratis.
2 barn 8-12 år ½ priset.
(Max. 2 barn totalt).

Barn gratis 

Nordtysk slottssemester 
4 dagar i Gross Pot rems 

Slottet ligger i lugna omgivningar vid det lilla samhället Gross 
Potrems, cirka 20 km sydöst om Rostock, och här har du en 
perfekt utgångspunkt för utflykter till kulturpärlorna längs med 
Östersjökusten i det historiska Mecklenburg-Vorpommern.

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

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

Ankomst: Valfri 2/1-28/4 och 
18/10-19/12, samt söndag till 
tisdag 3/5-13/10 2015. 

1.349:-
2.549:-

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

★★★  
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger detta charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget. Besök High 
Chaparral (22 km) under sommaren och Ullared (68 km).

949:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2014 samt  1/1-21/8 2015. 

Pris per person i dubbelrum

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

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

ÄLVÄNGEN. Stråkar i 
massor.

Musik i adventstid 
bjöd på finstämd under-
hållning.

Julsångerna avlöste 
varandra i Smyrnakyr-
kan.

Mycket folk hade kommit 
till torsdagskvällens konsert 
i Smyrnakyrkan. Elever från 
Ale Kulturskola fanns på sce-
nen för att visa sina färdighe-
ter. Fiol, cello och piano var 
de instrument som förekom. 
Därutöver fick publiken 
höra vacker sång.

”Vi tänder ett ljus i ad-
vent”, ”Midnatt råder” och 
”Snöflingor” angav tonen 

för denna underhållande 
konsert. Julstämningen i sa-
longen var påtaglig.

Ale Kulturskola förfogar 

över elever från hela kom-
munen och den här gången 
var det stråkarna som fick 
stort utrymme. Applåderna 

som de förärades efter kon-
sertens slut var välförtjänta.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Fint december-
väder gjorde att många 
vågade sig ut.

Lördagens traditio-
nella julfirande i Lödöse 
blev festlig på alla sätt 
och vis.

Besökarna vandra-
de mellan museet och 
torget.

Ett trettiotal medlemmar i 
föreningen Slöjd & Konst-
hantverk kring älven hade 
dukat upp sina egentillver-
kade produkter till beskådan 
och försäljning på Lödö-
sehus. Det erbjöds stickat, 
virkat, träslöjd, smycken 
med mera. En och annan 
hemlagad maträtt förknip-
pad med julen, som kalvdans 
och ost, syntes också till 
bland försäljningsstånden.

– Gemensamt för allt som 
säljs på marknaden är att det 
är egentillverkat av medlem-
marna i föreningen, säger 
Margit Hvid, ordförande i 
Slöjd & konsthantverk kring 

älven.
På torget fanns också di-

verse marknadsstånd. Det 
grillades hamburgare och 
Friluftsfrämjandet var natur-
ligtvis på plats för den årliga 
skinkpromenaden.

Representanter från 
Tingbergs föräldrafören-
ing var med för allra första 

gången och sålde bland an-
nat popcorn, arrangerade 
godislotteri samt loppis med 
julsaker.

– Syftet med denna nybil-
dade förening är att göra det 
bättre för barnen på Ting-
bergsskolan och i Nygård. 
Vi vill verka för en bättre 
trivsel och att barnen känner 

ett större ansvar. Genom att 
få in pengar hoppas vi kun-
na ordna diverse aktiviteter, 
rusta upp skolorna och pep-
pa lärarna, säger ordföran-
den Li Söderberg.

JONAS ANDERSSON

– Mycket folk 
syntes i Lödöse

Julen kom till byn

Tingbergs föräldraförening fanns representerade på torget i 
Lödöse.

Ingrid Schechinger från Trollhättan sålde dukar inne på museet.

Timo Stegemann från Lödöse/Nygård IK sålde bingolotter till uppesittarkvällen. Här tillsammans 
med tomten.

Stråkande 
bra konsert

Ale Kulturskola bjöd på Musik i adventstid i Smyrnakyrkan.
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och ost, syntes också till 
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– Mycket folk 
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Tingbergs föräldraförening fanns representerade på torget i 
Lödöse.

Ingrid Schechinger från Trollhättan sålde dukar inne på museet.
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Som bakgrundsinforma-
tion så skriver jag min 
examensuppsats under 

hela höstterminen. Då jag 
bor i Nol och vill komma 
hemifrån för att skriva faller 
det sig naturligt att vara i 
Nödinge bibliotek. Jag sitter 
i biblioteket varje dag. 

Miljön på Nödinge bibli-
otek är tyvärr helt annorlun-
da mot när jag gick på Ale 
gymnasium för 10 år sedan. 
Då var biblioteket tyst och 
lugnt. Att gymnasiet nu är 
högstadieskola har lett till en 
stor försämring ur biblio-
tekssynpunkt. Högstadieele-
verna verkar betrakta bibli-
oteket som en förlängning 
av skolområdet och sitter 

gärna där och pratar högre 
än normal samtalston, gapar 
till varandra, jagar varandra, 
spelar musik och så vidare. 
Att det går en korridor ut 
från byggnaden som bara 
skiljs av från biblioteket med 
en låg glasvägg är också ett 
stort problem då många går 
eller springer i korridoren 
och jagar varandra, skriker 
och så vidare. Eftersom bib-
lioteket är så öppet hörs alla 
ljud, både inifrån och från 
utsidan biblioteket, högt och 
tydligt. Biblioteket är allt 
annat än en lugn miljö. 

Jag har hört bibliote-
karierna uttrycka att de är 
missnöjda med sin arbets-
miljö och jag förstår dem 

verkligen, jag hade inte stått 
ut med att jobba i en miljö 
där det är konstanta stör-
ningar. För den som tycker 
att problemet borde vara 
minimalt räcker det att sitta 
i biblioteket (ej läsesalen) en 
hel dag för att inse att så inte 
är fallet. 

Biblioteket är också 
otillfredsställande på så vis 
att det bara finns en tyst 
läsesal och den ibland är 
abonnerad. Det är väldigt 
irriterande när jag sitter i 
läsesalen och måste plocka 
ihop allting och hitta någon 
annanstans att sitta för att 
det t.ex. ska vara någon 
barndans eller konferens.  

Jag anser att för att 

komma tillrätta med ovan 
nämnda problem behöver 
biblioteket byggas om. Hur 
det ska byggas om behöver 
självklart utredas av någon 
kunnig på området. Det jag 
upplever skulle behövas är 
följande: 

1. En robust och ljuddäm-
pad vägg mellan biblioteket 
och korridoren som går hela 
vägen upp till taket. Dels så 
skulle ljudnivån minskas re-
jält och dels så skulle väggen 
förstärka att biblioteket är 
en separat enhet man går in i 
och inte en del av skolan.

2. Att våning 2 och 3 
byggs om och/eller byggs ut. 
Jag tror att våning 2 skulle 
kunna byggas ut en bit över 

biblioteket. Det skulle skapa 
utrymme för att bygga en 
ny konferenssal som kan 
abonneras för konferenser, 
barndans och annat så man 
slipper problemet med att 
läsesalen abonneras. Alter-
nativt om den inte byggs ut 
kan våning 2 byggas om kre-
ativt för att skapa ett extra 
rum som kan abonneras.

3. Eventuellt bygga om 
bibliotekets våning 1 också, 
som det ser ut är biblioteket 
rörigt och svårt att hitta i 
när det består av så många 
”nivåer” av höjd och det inte 
går att få en överblick. Om 
våning två byggs ut över vå-
ning 1 kan det finnas skyltar 
som hänger från taket mm, 

som i en mataffär, som anger 
vad för litteratur som finns 
var.

4. En eller flera toaletter 
behövs i biblioteket, helst i 
nära anslutning till läsesa-
len eftersom det är där de 
som är på biblioteket lång 
tid befinner sig. När jag 
sitter i läsesalen är det ett 
stort irritationsmoment att 
varje gång jag behöver gå på 
toaletten packa ihop dator, 
böcker och ev fika för att 
gå några hundra meter och 
därefter behöva gå tillbaka 
och packa upp för att några 
timmar senare behöva göra 
samma sak igen.

Hillevi Söderberg

Dags att bygga om Nödinge bibliotek?

Vi socialdemokrater 
har ända sedan bor-
gensavgiften infördes 

2010 förespråkat att denna 
ska finnas men vara så låg 
som möjligt. Det har vi gjort 
eftersom vi vet att alla mer-
kostnader för bolaget också 
förs vidare i hyreskraven på 
hyresgästerna. 

Vi har varje år i bud-
getomröstningen voterat 
på vårt förslag om 0,3 % 
procent i borgensavgift 
istället för 0,5 %. Samma 
förslag antogs också vid 
kommunstyrelsens möte 
den 11 november. Att det 
efter fyra år och 13 dagar 
kom som en överraskning 
för Framtid i Ale att det 
förslaget skulle finnas att ta 
ställning till i fullmäktige 
den 24 november är inte 
särskilt trovärdigt. Beslutet 

om borgensavgiften är ett 
separat beslut i KF efter 
budgetbeslutet. Alliansens 
och FIAs budget hade redan 
fallit nät borgensfrågan 
behandlades. FIA kunde 
därmed mycket väl ställt sig 
på hyresgästernas sida redan 
i kommunfullmäktige istället 
för att komma med krystade 
bortförklaringar i efterhand.

Man har väl i förhand-
lingarna med Alliansen, som 
man hittills har valt att ingå 
i, gått med på högre kostna-
der för hyresgästerna i Ale-
byggen. Vi socialdemokrater 
har inga problem med att 
man ingår politiska kompro-
misser men då får man också 
stå för vad man gör. 

Det är möjligtvis lite 
konstigt att man gör just 
den eftergiften till den bor-
gerliga politiken eftersom 

två partimedlemmar ingår i 
den förhandlingsgrupp som 
ska föra hyresgästernas talan 
gentemot Alebyggen.

Förhoppningsvis kommer 
vi i framtiden att fastställa 
avgiften genom ekonomiska 
beräkningar och inte baserat 
på politiska åsikter. Även 
om några sådana ekonomis-
ka beräkningar ännu inte 
genomförts finns tydliga 
indikationer på, vid jämfö-
relse med bolag liknande 
Alebyggen, att rätt borgens-
avgift ligger 
närmare 
0,3%  som 
Socialde-
mokraterna 
drivit än al-
liansens och 
FIAs 0,5%

Stina-Kajsa Melin (S)
Vice ordförande i Alebyggen 

Framtid i Ale svek hyres- 
gästerna i Alebyggen!

Alliansen och Framtid i 
Ale valde att inte sätta 
sig i några förhand-

lingar om budget med de 
rödgröna partierna. Det var 
först efter det att vi fått kalla 
handen från Alliansen som vi 
satte oss ner och hittade en 
bra budgetlösning tillsam-
mans med Aledemokraterna. 
AD, som till skillnad från 
Alliansen, valde att ta ansvar 
för den parlamentariska situ-
ationen i Ale. SDs agerande 
i riksdagen och tidigare i Ale 
visar ju att de utnyttjar sin 

möjlighet att fälla politiska 
ledningar/regeringar om vi 
andra partier inte förmår 
samverka för att utestänga 
ett rasistiskt parti från 
möjligheten att välja väg för 
Ale eller få de eftergifter för 
sin migrationspolitik som de 
efterfrågar. 

Det oansvariga i Mode-
raternas agerande och det vi 
kritiserar är att man var villig 
att chansa på att få stöd av 
SD för att fälla den rödgröna 
budgeten istället för att kom-
promissa och få inflytande 

för delar av sin politik. 
Man valde också att lämna 
förhandlingsbordet utan att 
ha ett enda förslag om vad 
av sina politiska förslag man 
ville få gehör för. Man har 
alltså ingen aning om hur ett 
kompromissat budgetförslag 
hade sett ut. 

De väljare som röstade på 
något av allianspartierna ska 
komma ihåg är att det inte 
blir något inflytande för den 
politik de har stött eftersom 
man stenhårt vägrat förhand-
la om någonting. Eller just 

det, vi från de rödgröna par-
tierna har tillsammans med 
AD valt att lyfta in några 
förslag från Alliansens bud-
get för att visa på att vi på 
allvar är villiga att kompro-
missa, hitta breda lösningar 
och söka samförstånd istället 
för konflikt i viktiga frågor 
för Ale. Det tror vi är vägen 
framåt. 

Ni märker också att vi i 
den här insändaren kon-
sekvent väljer att tala om 
Socialdemokraterna, de 
rödgröna, Alliansen och så 

vidare istället för att kritisera 
Carina Zito Averstedt som 
person. Socialdemokraterna 
är ett folkrörelseparti där vi 
tillsammans i demokratisk 
ordning beslutar om hur vi 
ska agera. Sedan är det ofta 
Paula Örn som kommunal-
råd för oss som för vår talan. 
Att som Moderaterna hela 
tiden prata om Paula istället 
för om socialdemokraterna 
och den politik och agerande 
vi gemensamt står bakom är 
ganska barnsligt. Fokusera 
på politik och inte på person.

PS. Vi kan be om ursäkt 
direkt för att vi kallade er 
barnsliga, så behöver vi inte få 
ytterligare en förvirrade mode-
ratinsändare om det. DS.

Björn Norberg (S)
Gruppledare

Vi tror att förhandlingar är bättre än stenhård blockpolitik

Det finns en rad okän-
da faktorer som gör 
att budgeteringen 

för Kultur och Fritidsnämn-
den 2015 är lite knepig. 
När det gäller den utlovade 
biblioteksfilialen i Älväng-
en sitter förvaltningen just 
nu i förhandlingar med en 
potentiell hyresvärd. Innan 
det är klart med förhand-
lingar går det inte att veta 
vilka kostnader man har för 
hyra kommande år. Det blir 
också konstigt att beräkna 
investeringskostnaden innan 
det är klargjort med en 
hyresvärd vem som ska stå 
för vilka delar av investe-
ringarna. Det har vi försökt 
förklara och vi har också 
varit tydliga med att vi åter-
kommer med en överföring 
av medel från KS till Kultur 
och Fritid om det skulle visa 
sig behövas. 

När det gäller konstgräs-

satsningen i Nödinge pågår 
allt arbete för att möjliggöra 
både en 11-manna plan och 
en centralt placerad 7-man-
na plan för både Nödinge 
SK:s, de boende i centrala 
Nödinge och skolans behov. 
KSAU behandlar i decem-
ber ärendet om arrendeavtal 
för Nödinge SK. Detta efter 
förvaltningen har stämt av 
med klubben att 31 decem-
ber inte utgör ett låst datum 
och att ansökningar kan 
göras löpande. Vi har förtro-
ende för att våra tjänstemän 
gör ett bra jobb i dialogen 
med föreningen.

Dessutom är det så att 
den totala kostnaden för 
konstgrässatsningen i Nö-
dinge idag inte är känd. Det 
beror vad klubben kan få i 
bidrag och också bidra med i 
egen insats. Det som är helt 
klart är att konstgräsplanen 
vid Vimmervi kommer 

att kosta betydligt mer än 
de 5 miljoner kronor som 
moderaterna avsatte i den 
budget som inte antogs av 
fullmäktige. 

När alla ansökningar och 
beräkningar för kostnaderna 
i Nödinge är klara kom-
mer vi att återkomma till 
fullmäktige för att fatta ett 
ekonomiskt beslut där alla 
ingående delar är kända. Vi 
förutsätter att Moderaterna 
ställer sig bakom ett sådant 
förslag och inte väljer att 
svika NSK? Vi välkomnar 
er att vara med i det positiva 
arbetet med breda fören-
ingssatsningar i Ale!

Stefan Hagman (S)
Föreslagen ordförande Kultur- 

och fritidsnämnden
Paula Örn (S)

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingen anledning till oro
för Kultur och Fritid

I en insändare till Aleku-
riren nr 45 skriver SD:s 
Robert Jansson att Ale 

kommun inte klarar av att ta 
emot 16 ensamkommande 
flyktingbarn, utan sina fa-
miljer, flytt krig och terror. 
Jag känner att jag måste 
bemöta den människosyn 
som genomsyrar texten.

Jag har bott på många 
platser i Sverige innan jag 
flyttade till Älvängen i au-
gusti. Nu är jag och min fa-
milj alebor och vi känner oss 
välkomna här och slipper att 

skuldbeläggas för infödda 
alebors eventuella bostads-
brist. Hade vårt ursprung 
varit ett annat och vår 
tidigare bostadsort belägen 
utomlands hade välkom-

nandet uteblivit, åtminstone 
från somliga. För mig är det 
självklart att alla som vill bo 
i vår vackra kommun ska 
välkomnas likvärdigt.

Bostadsbrist är ett mycket 

besvärligt problem, men 
dock ett symptom på en 
angenäm situation. Ale 
ligger i en tillväxtregion och 
människor söker sig hit för 
att kunna ta del av de möj-

ligheter som detta medför. 
Det är alltid de resurssvaga 
som drabbas hårdast av en 
bostadsbrist. Att ställa olika 
svaga grupper mot varandra 
kommer inte lösa bostads-
bristen, den löses endast ge-
nom mer bostadsbyggande.

Andrée Storm (S)

Alla ska välkomnas likvärdigt
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Julfest!

Välkommen!

Starrkärrs församlingshem
Onsdag 17 december kl. 10–13

Vi äter en enkel jullunch, 
leker lekar, tävlar i julquize 

och mycket mer.

Öppet hus!

Ingen anmälan krävs.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Julsångsgudstjänst

Välkommen!

Tillsammans med kammarkören 
VOCALE och damkören  

VOX FEMINALE
samt instrumentalister och  

solister sjunger vi julens  
psalmer och sånger under ledning 

av Sabina Nilsson.

Starrkärrs kyrka
14 december kl. 18.00

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Julspel

Välkommen!

Fri entré!

Efteråt bjuds alla på glögg och 
pepparkakor. 

Starrkärrs kyrka
Torsdag 11 december

 kl. 18.30

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

NÖDINGE FÖRSAMLING

Kulturskolan underhåller. Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

 

Gudstjänst för stora och små med luciatåg och musikalen ”Men just 
den natten” av Thomas Öberg. Förskolan Paradiset, barnkörerna  
Peacedrums och Fortsättningskören under ledning av Ida Andersson 
samt Lowe Pettersson, piano. Komminister Henny Forsberg hälsas 
välkommen. Tredje advent.

Det var verkligen ”full-
knökat” i matsalen Bohus 
Servicehus fredagen den 28 
november när vi firade vårt 
70-årsjubileum. Vackert 
dukade bord och god mat 
och hög stämning.

Ordföranden Wivi-An-
ne Radesjö öppnade med 
en kort historik om vår 
PRO-förening och hälsade 
alla hjärtligt välkomna. Spe-
ciellt inbjudna hedersgäster, 
våra systerföreningar PRO 
Ale Norra och PRO Nö-
dinge uppvaktade oss med 
tal och gåvor genom Hans 
Hellman, Kent Carlsson 
och Harry Fischer. Alla tre 
tackade för fint samarbete 

mellan föreningarna i Ale 
som ökat speciellt de senaste 
åren.

Vi har verkat sedan 
1930-1940-talet och sprung-
na från gammalt brukssam-
hälle. Det fanns och finns 
fortfarande behov av starka 
pensionärsorganisationer 
som kan påverka i politiken 
och strida för pensionä-
rernas sak. Vår nyligen 
bortgångne Rolf Johan-
nesson såg till att vi fick 
Västtrafikkortet. Bara ett 
exempel av vår påverkan.

Wivi-Anne tackade, rörd 
för alla fina ord och gåvor, 
och hoppades att samarbe-
tet fortsätter i samma goda 

anda.
Efter god spis och glädje 

högt i taket spelade Rolettes 
upp till dans och festen fort-
satte. Än kan vi svänga våra 
lurviga i kända gamla låtar 
vilket syntes på dansgolvet.

En minnesvärd och 
trevlig 70-årsfest och nu 
spurtar vi vidare mot nya 
arbetsuppgifter att förbättra 
pensionärernas situation i 
Ale kommun. Vi vilar inte 
på lagrarna.  Vi lovar att vi 
kommer att höras även i det 
fortsatta arbetet!

Gunilla Carlson
Sekreterare

Fullt hus på PRO Surte-Bohus 70-årsfest

Har du förlorat något 
som var oersättligt? 
Ett smycke som gått i 

arv inom släkten? En vänskap 
som du trodde var oupplöslig? 
Din hälsa?

I en av helgens texter möter 
vi Johannes döparen när han 
förlorat sin frihet på grund 
av att han kritiserat landets 
härskare. Snart kommer han 
förlora sitt liv. Men det som 
bränner inom honom är inte 
frågan om den förlorade fri-
heten eller ens livet i sig. Det 
han oroar sig över är om han 
fått chansen att betyda det han 
skulle. Han föddes för att utfö-
ra ett uppdrag, och nu undrar 
han om det är utfört?

Somligt tyder på det. Ifrån 
sitt fängelse hör han talas om 
Jesus från Nasaret, och nu 
skickar han via ombud frågan: 
”Är du den som skall komma, 
eller skall vi vänta på någon 
annan?” Vi känner att det finns 
en vånda i frågan. Kommer Jo-
hannes få dö med vissheten att 
hans uppdrag är slutfört?

Jesus svarar med ett rung-
ande ja! Det finns inte ett uns 
av tveksamhet över svarets 
innebörd. ”Gå och berätta för 
Johannes vad ni hör och ser: 
att blinda ser och lama går, 
spetälska blir rena och döva 
hör, döda står upp och fattiga 
får ett glädjebud. Salig är 
den som inte kommer på fall 
för min skull.” Svaret syftar 
på de messianska profetior-
na i Skriften. Guds rike har 
kommit med Jesus. Han är den 
kung som rycker människor 

ur ondskans våld. Han är 
den som krossar det onda i 
alla dess former. Han befriar, 
helar, upprättar och ger hopp. 
Människors liv förvandlas och 
världens öde förändras.

Någonstans på vägen tycks 
det mig som att Jesu efterfölja-
re förlorat tron på denna kraft. 
Vi behöver be vår omgivning 
om förlåtelse för att vi visat 
upp ett urvattnat budskap. 
Jesus kom inte för att skänka 
stämning, högtidlighet, trivsel 
eller ens bara inre frid. Inre 
frid är viktigt, och något Jesus 
vill ge, men Han kom också 
för att vända världen upp och 
rätt, han kom för att upprätta, 
hela och befria hela människ-
an, i alla hennes relationer. 
Han möjliggjorde detta genom 
sin avgörande seger med sin 
död och uppståndelse.

Riket är ännu inte här i sin 
fullhet. Vi väntar på Jesu åter-
komst och den slutliga segern. 
Till dess har vi fått en första 
gåva, Guds Ande. Genom den 
kan vi här och nu smaka på det 
rike som kommer. Att bana 
väg för Herren i vår tid att låta 
sig fyllas av Andens kraft och 
göra bruk av Andens gåvor. 
Det är att uppmuntra de mod-
stulna, gråta med dem som 
gråter, bota de sjuka, dela sitt 
bröd med dem som hungrar, 
slösa kärlek på de otacksam-
ma och att frimodigt berätta 
om Kungen – som kom, dog, 
uppstod, skänkte oss Anden 
och som kommer åter!

Lars Gunther
Guntorps missionsförsamling

BETRAKTELSE

Bana väg för Herren

Honnörsbordet vid PRO Surte-Bohus 70-årsjubileum. Närmast kameran Hans Hellman och Wi-
vi-Anne Radesjö

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULSÅNGER 
I FÖRSAMLINGSHEMMET

Söndag 14 december kl 18.00
Vi sjunger in julen tillsammans!
Luciatåg, Skepplanda kyrkokör

Jan Lignell, Mika Auvinen
Kaffeservering

VÄLKOMNA!

Ett stort TACK
 till er alla som på olika sätt

bidrog till den stora gåvan på 
29.050 kr vid vår försäljning.

Hålanda Kyrkliga Syförening

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef 
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Vår älskade Pappa 
och Farfar

Lars-Helge
Johansson

* 7 december 1941

saknar vi för alltid.

Bohus 3 december 2014

JALLE och GIGGI

Kim

Lucas och Linda

JACK

Ragnhild

Vila i Frid

Begravningsakten äger
rum fredagen 

12 december kl 11.00 
i Surte gravkapell. 

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till

Begravningstjänst 
tel 0303-144 77 senast

onsdagen 10 december.

DÖDA



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

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tors 11/12 Starrkärrs kyrka kl 
18.30 Julspel. Sön 14/12 Nols 
kyrka kl 11 Mässa, Nilsson.
Starrkärrs kyrka kl 18 Julsångs-
gudstjänst, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11 Mässa, Nordblom
Ons 17/12 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 14/12 kl 10 
Mässa M Auvinen, sönd 14/12 
kl 18.00 Julsånger i försam-
lingshemmet. Hålanda sön 
14/12 kl 12 Familjegudstjänst 
M Auvinen. S:t Peder sön 
14/12 kl 10 Mässa I Olenius. 
Ale-Skövde sön 14/12 kl 12 
Gudstjänst I Olenius. Tunge 
sönd 14/12 se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 9/12 kl 8.30-9.30 Bön. Ons 
10/12 kl 10-12.30 Smyrna-
Caféet - Avslutning kl 18-19 
Bön. Tors 11/12 kl 15 RPG 
Julfest i Smyrna. Ulf Esborn, 
Sollebrunn ”Musik i juletid”. 
Fre 12/12 kl 19.30 Café#Gi-
veAndForgive - julavslutning. 
Lör 13/12 10-13 Second Hand 
& Café. Sön 14/12 kl 10.30 
Bön inför gudstjänsten. KL 14 
Gudstjänst. Elias Berg predikar. 
Kyrkkaffe. Tis 16/12 kl 8.30-
9.30 Bön.

Nödinge Församling
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. 
Söndag tredje advent 14/12 kl 
11 i Nödinge kyrka: Mässa i 
adventstid, komminister Henny 
Forsberg hälsas välkommen. 
Sångmedverkan. Kl 12 i Surte 
kyrka: Finsk julgudstjänst 
”Julens vackraste sånger”, Lisa 
Sorvoja m fl. Kl 16 i Surte 
kyrka: Gudstjänst för stora och 
små med luciatåg och musi-
kalen ”Men just den natten” 
av Thomas Öberg. Förskolan 
Paradiset, barnkörerna Peaced-
rums och Fortsättningskören 
under ledning av Ida Andersson 
samt Lowe Pettersson, piano. 
Komminister Henny Forsberg 
hälsas välkommen. Tredje 
advent. Mån 15/12 kl 10 i Surte 
kyrka: Vardagsgudstjänst för 

stora och små. Åke Andreasson. 
”Samling vid krubban”.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 10/12 kl 15 Onsdags-
träff: Julfest. Ons 10/12 kl 
18.30 Tonår. Ons 10/12 kl 
21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 14/12 kl 17 
3:e advent. Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Daniel Sunnemar.
Tonår. Missionsoffer. Fika.Mån 
15/12 kl 19 Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Tis 16/12 kl 10 Barnrytmik för 
barn 1-1,5 år med deras för-
äldrar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken.
Tis 16/12 kl 10.45 Babyryt-
mik för barn 4 mån-1 år med 
deras föräldrar. Sopplunch för 
20:- efteråt. Ons 17/12 kl 19 
Körövning inför fjärde advent. 
Ons 17/12 kl 21 Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!

Guntorps Missionskyrka
Ons 10/12 kl 18.30 Luciakväll 
3. Lör 13/12 kl 18 SCOUT-
ERNAS LUCIAFEST Plats 
Equmeniakyrkan, Älvängen. 
Ons 17/12 kl 18.30 Julmys med 
Tonår.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 14/12 kl 16 Gudstjänst 
och Equmeniaavslutning Leif 
Jöngren och scouterna m fl. 
Servering. Utgångskollekt till 
”Tänd ett ljus”, Equmeniakyr-
kans internationella arbete.
Tis 16/12 kl 10 Tisdagsbön
Tor 18/12 kl 19.30 Körövning.

Bohus pingstkyrka
Onsdag 10   kl 19.00        
Bön och bibelläsning
Söndag 14   kl 11.00        
Julens sånger
Onsdag 17   kl 19.00        
Bön och bibelläsning.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka för-
samling. Sön 14/12 kl 10 
Högmässa, Westergaard. 
Tis 16/12 kl 09 Mässa i förs 
hem, Isacson. Ons 17/1 kl 
18.30 Mässa, Nordblom.

JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

Vår kära Mor
Mormor och

Gammelmormor

Ingegärd
Blomqvist
* 31 maj 1925

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Björkliden
28 november 2014

BRITT-MARIE

RIKARD

Barnbarn

Barnbarnsbarnen

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

för Er fina omsorg av
vår Mor.

Mitt Allt
Vår Käre

Roland

Karlsson

* 22 november 1941

har idag stilla lämnat 
oss och fortsatt 
sin vandring ...

Alingsås
27 november 2014

M A R G I T
BJÖRN och JANYA
ANDERS och SARA

Elin, Pontus, Alice
Wera

Syskon med familj
Övrig släkt och vänner

Som fågeln jag flyger 
till ljusets land

En bro som är byggd 
med gudomliga band
I rymden jag hörer 

ett vingesus till landet
där bortom i evigt ljus

Allt är gott!

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ljusets kapell,

Alingsås fredagen den 
19 december kl.11.00.

Akten avslutas i kapellet.
Lika välkommet som
blommor är en gåva 

till Love Nepal, 
bg. 5906-3099.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Monica
Johansson

vid hennes bortgång,
för blommor, minnes-
gåvor och närvaro i

kyrkan vill vi framföra
vårt varma tack.

Ett särskilt tack till
pastorsadjunkt Catarina

som bidrog till att
begravningen blev till
ett ljust och vackert

minne.

ALF
MARIA, CONNY

med familjer

TILL MINNE

TACK

Till minne av vår älskade 
kära och goda

Florence Finlöv

† 10/12 2001

Tretton år har gått

Saknaden och längtan 
är stor efter dig

Vi möts igen

Kjell 
Barnen med familjer

Vår Älskade

Stellan
Johansson
* 25 mars 1948

har lämnat oss, djupt
sörjd och saknad, men i

ljust minne bevarad.

Älvängen
4 december 2014

IRÉNE
SOFIE

MARTIN

STEFAN och TOINI

Simon, Elin

LISA och JOAKIM

Emma, Viktor

Syster Barbro

Broder Ingvar

Övrig släkt och vänner
 
Ditt hjärta som klappat 

så varmt för oss alla 

Och ögon som vakat 

och strålat så ömt 

Har stannat och 

slocknat till sorg      

för oss alla 

Men vad Du har gjort 

skall aldrig bli glömt 

Begravningsakten äger
rum onsdagen

17 december kl. 16.00 i
Smyrnakyrkan,

Älvängen. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i Festsalen. Svar om
deltagande till Ale

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 eller via
www.alebegravning.se

senast måndagen
15 december.
Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
Transplantations-

avdelningen på SU för
fantastisk omvårdnad.

Rosa Jonasson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 4 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Rosa Jonasson, Alafors. Offi-
ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Gladys Holmberg, Bohus 
har avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar barnen Conny och 
Silvana med familjer samt syster 
som närmast sörjande.

Ingegärd Blomqvist, Björkli-
den har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Stellan Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar makan Iréne, barn 
med familjer samt syskon som 
närmast sörjande.
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med 
beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk 
kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni  
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

SÄLJES
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

Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även blandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel. 0706-59 50 84

Mörkbrun skinnsoffa  
säljes för 2900:- 
Tel. 0762-68 6075

ÖNSKAS HYRA
Liten familj önskar hyra hus i 
Hålanda med omnejd, för åre-
trunt boende. Skötsamma och 
med ordnad ekonomi.

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

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

Bostadsrättslägenhet i Surte 
på 95 kvm med 3 rum. altan i 
väster och garageplats. Bytes 
mot villa med garage i Surte 
eller Nödinge. 
Tel. 031-322 18 42

Hugg din egen gran i Starrkärr!
Tel: 0706-85 50 86

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 

hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk Mattläggare 
Golv & Mattläggning. Vi  
fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
snöskottning, 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

Hundar & Nyårsraketer
Glöm inte att boka in er hund 
på Nyårsafton, så den slipper 
alla raketer. Ring Stina på 
0709-562656, www.
doggiedog.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

Pianolektioner för alla!
Utövande pianolärare med 
flera års erfarenhet erbjuder 
privatlektioner i piano för 
nybörjare och mellanstadium, 
barn och vuxna (från janu-
ari 2015). Undervisning ges 
i klassisk, musikteori, notläs-
ning, pop osv. Allt anpassat 
efter dina önskemål. 250:-/
tim. Undervisningen sker 
hemma hos eleven. Kontakta 
mig gärna för mer informa-
tion. Ring 0709-80 49 92

En fanfar för 
Lukas Einarsson 

som fyller 10 år den 18/12 
Kramar från 

Mormor o morfar

GRATTIS

Grattis
Linus Netzén 

Tänk vad tiden går 
nu är du 10 år önskar 

Farmor o Farfar

En miljon hårda kramar till 
dig Maja på din födelsedag. 
Grattis! Vi älskar dig mest 

i hela universum.
Mamma & pappa

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

VECKANS ROS

SÖKES

Sångare och gitarrist sökes 
till ett coverband i Ale. Vi 
är 3 st. I 40-50 års åldern. 
Spelar 70-2000 tal, pop, 
rock, Hårdrock. 

Ring Göran 0736-59 36 89

Veckans ros.... nej 5 skift-
nycklar! Till MECA i 
Älvängen i allmänhet och 
Rickard(o) med kollegor
i synnerhet för reparation 
och justering av framvag-
nen. Ni gjorde ett enastå-
ende arbete på ”leksaken” ;)
”leksaken” är stabilare nu 
än när den var nästan ny!
Ni kan era saker!

Kenta

Veckans vackraste ros  
vill vi ge till Stefan,  
Mauritz och medarbetarna 
på ICA i Älvängen, för all 
hjälp vi fått. Tusen tack det 
har varit ovärderligt.

Birgitta och Lars

…till alla spelare och ledare i 
Skepplanda BTK, samt bou-
leföreningens medlemmar, 
som hjälpte
till i samband med sönda-
gens julmarknad i Älvängen. 
Ni gjorde ett fantastiskt 
jobb!

Jonas & Jonas

Grattis 
Juha Rönni 

50 år den 14 december

TACK

Varmt Tack till Tobias för 
Gofikat! 

Alla i Vagnen & Loket!

Tack alla vänliga människor 
som tog hand om mej i tors-
dags när jag inte mådde bra!
Tack också för de fina blom-
morna från Handelsbanken 
i Nödinge.

Eva Carlsson

Grattis 
Jimmi Antonsson 

21 år den 11 december
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GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!



Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med 
beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk 
kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni  
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

SÄLJES
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

Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även blandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel. 0706-59 50 84

Mörkbrun skinnsoffa  
säljes för 2900:- 
Tel. 0762-68 6075

ÖNSKAS HYRA
Liten familj önskar hyra hus i 
Hålanda med omnejd, för åre-
trunt boende. Skötsamma och 
med ordnad ekonomi.

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

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

Bostadsrättslägenhet i Surte 
på 95 kvm med 3 rum. altan i 
väster och garageplats. Bytes 
mot villa med garage i Surte 
eller Nödinge. 
Tel. 031-322 18 42

Hugg din egen gran i Starrkärr!
Tel: 0706-85 50 86

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 

hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk Mattläggare 
Golv & Mattläggning. Vi  
fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
snöskottning, 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

Hundar & Nyårsraketer
Glöm inte att boka in er hund 
på Nyårsafton, så den slipper 
alla raketer. Ring Stina på 
0709-562656, www.
doggiedog.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

Pianolektioner för alla!
Utövande pianolärare med 
flera års erfarenhet erbjuder 
privatlektioner i piano för 
nybörjare och mellanstadium, 
barn och vuxna (från janu-
ari 2015). Undervisning ges 
i klassisk, musikteori, notläs-
ning, pop osv. Allt anpassat 
efter dina önskemål. 250:-/
tim. Undervisningen sker 
hemma hos eleven. Kontakta 
mig gärna för mer informa-
tion. Ring 0709-80 49 92

En fanfar för 
Lukas Einarsson 

som fyller 10 år den 18/12 
Kramar från 

Mormor o morfar

GRATTIS

Grattis
Linus Netzén 

Tänk vad tiden går 
nu är du 10 år önskar 

Farmor o Farfar

En miljon hårda kramar till 
dig Maja på din födelsedag. 
Grattis! Vi älskar dig mest 

i hela universum.
Mamma & pappa

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

VECKANS ROS

SÖKES

Sångare och gitarrist sökes 
till ett coverband i Ale. Vi 
är 3 st. I 40-50 års åldern. 
Spelar 70-2000 tal, pop, 
rock, Hårdrock. 

Ring Göran 0736-59 36 89

Veckans ros.... nej 5 skift-
nycklar! Till MECA i 
Älvängen i allmänhet och 
Rickard(o) med kollegor
i synnerhet för reparation 
och justering av framvag-
nen. Ni gjorde ett enastå-
ende arbete på ”leksaken” ;)
”leksaken” är stabilare nu 
än när den var nästan ny!
Ni kan era saker!

Kenta

Veckans vackraste ros  
vill vi ge till Stefan,  
Mauritz och medarbetarna 
på ICA i Älvängen, för all 
hjälp vi fått. Tusen tack det 
har varit ovärderligt.

Birgitta och Lars

…till alla spelare och ledare i 
Skepplanda BTK, samt bou-
leföreningens medlemmar, 
som hjälpte
till i samband med sönda-
gens julmarknad i Älvängen. 
Ni gjorde ett fantastiskt 
jobb!

Jonas & Jonas

Grattis 
Juha Rönni 

50 år den 14 december

TACK

Varmt Tack till Tobias för 
Gofikat! 

Alla i Vagnen & Loket!

Tack alla vänliga människor 
som tog hand om mej i tors-
dags när jag inte mådde bra!
Tack också för de fina blom-
morna från Handelsbanken 
i Nödinge.

Eva Carlsson

Grattis 
Jimmi Antonsson 

21 år den 11 december
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GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

PLATS 
FÖR 

LAPPAR A
LÄTT 
OAN

STÄN
DIGA

TVÅ 
FLYG
PLAN

SATTE 
I SIG H FÖRE 

WWW AXLAT HELIUM
TECKEN

BOR 
OFTA I 
BUR

TRÅNG
MÅL K PLAN ÄR PUTT

FALLER 
ALLT N E R Å T

POJK
NAMN 

BIL
MÄRKE

J O H A N N E S
ÄR VISS 

VÄST S K O T T S Ä K E R
TRASIG 

ÄRM
LÖSA 

TRÖJOR
I T U

SÄTTS 
TILL VÄN L I T

VISA 
FINGER 

NÄRMA 
SIG

P E K A
TRÄD 

I EN 
TROLL

FORMEL
A S P A R

BOK
PREFIX A V E N

FINN
MARK

 

MÅNFAS
A L T A

GREJA
 

MÄTER 
DJUPET

L A G A
ENERGI G O

RESPEK
TERA

 

OM INTE!
A K T A

KOMMA 
ATT VARA 

RANG
NIVÅER

B L I
ÄR DEN 
NI ÄGER 

MISS
TÄNKA

E R
JORD
STÖT S K A L V GULD

PENGEN G R O P A R LEJD 
ARE

FYLLT  
PÅ T A N K A T FARLIG 

GAS R A D O N SNABB 
ATTACK S

ÖVERTA 
EN 

DEL AV 
BÖRDAN

A
SKROV

LIGA 

PLATT 
TRÅD

N A R I G A
SÄMRE 
FORM 

ÄLDRE 
MÅTT

A V A R T

A V L A S T A
SKAK
NING 

HON
DJUR

D A R R
BLEV Ä

 

FÖRLÅT? A E
GIBBON L A R BILJETT

MODELL E N K E L LITE TVÄR A V I G
KLIPPER 
BUSKAR A N S A R PRYDDE O R N E R A D E

©Bulls

HÄLGEKRYSSET

8 9 1 3 6
5 7

7 3 6 4 5

9 5 8
6 7 8 1

4 2 8 3

7 5 4 6 1
7 2

3 2 1 4 7

2 4 8 9 3
5 7

9 1 5

2 5
3 9 1

7 8 5 2

4 1 6 9
9 8

7 5 9 4 6

DIALEKT VISAS 
PÅ DUK

HÖG
STÄMD 

DIKT
NÖTLÅT

FYLLER 
VI JU 

GILLE
MAT

KERA
MIK PÅ 
SPISEN 

TILLTALA

GES I 
UPP

FÖRS
BACKEN

AVANS LIVLIG 
DANS

HÅR 
TOFS

VATTEN
LEDEN

SATT PÅ 
HÄST 

HALV
GRÄS

FÖR
SAKA 

TILLAGA 
I PANNA

FLOD I  
PAKI 
STAN

DE ÄR 
TORKADE 

ORD
LEKAR

GREKISK 
SKULD

GUDINNA

HAR 
GRÖN 

KOPPAR 

STAB

HAR 
PUDEL 

RÖJA 
RENT

TEXT 
ILIER

AN 
HÅLLA

ÖVER
 

HAR DI
BARNET

BYTT UT
 

GÖRS AV 
ÄPPLEN

DRYCK I DESSA 
TIDER

SES MED 
SKUR 

DAGLIGT 
BLAD

SO 
BOET

 

TORKAR

FÄLT 

ATT 
ISFISKA 
GÄDDOR

LJUSA 
TIMMAR 
FÖR DE 
FLESTA

VILL 
CIRKUS
GÄST BLI 

LAND

KAN 
VARA 

VARA TILL 

LOJA

OM 
SLUTET  

LÄGE

SKÄRA

SKYD
DAR 

FEJSET 

GATT

ANTILOP
ART

 

STUSS

GJORT 
MÅL

INTE ILLA 
ALLS!

 

KYLER

GRIMAS
 

SNAPS

MYN 
NING

SOLO
SÅNG

SPANSK 
STÅL
STAD

ÄM 
ABELT

TA BORT 
GAMMAL 
MÅLNING

HURU
VIDA

©Bulls

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!

Veckans
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ÅRETS
JULKLAPP

www.stc.se

VI ÖNSKAR ER ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL!

KR

KR

450
10-KORT

KRORD. PRIS 900KR / MAX 3 PER KUND

HELÅRSKORT

ORD. PRIS 4788KR 2990

ORD. PRIS 2500KR

HALVÅRSKORT

1990

ANVÄND  

FRISKVÅRDSPENGEN  

INNAN ÅRSSKIFTET!

Kontakta oss för mer 

information 

KR

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

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


