
Lunchmöte för 
Ales företagare

Ny blombutik
i Lilla Edet

I måndags invigdes den efterlängtade elbussen som ska mata resenärer från Madenområdet till pendelstationen i Älvängen. 
Kommunalråd Paula Örn (S) och Kollektivtrafiksnämndens ordförande Ulrika Frick (MP) klippte bandet.
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MED LILLA EDET-EXTRA

2 frisörer 
sökes!

www.klippstudion.se

Kontakta Anita på 0303-22 93 17 för mer info

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors  |  Tel 0303-74 26 80

Öppettider
Mån-fre 8-17

Kvällsmottagning
Tis & Ons till kl 20
Lördagsöppet

Öppet kl 9-14
Stängt 24, 25, 

26, 31 dec samt 

1 och 6 jan
Därefter öppet 

som vanligt God Jul & Gott Nytt År!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

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

Ale Torg

Se exempelkorgar i vår fruktavdelning,
du väljer själv innehåll och prisnivå
-Vi gör din korg

300ª
Från

Present-, julklapp- 
eller gåbortkorg!

Ring Susanne på
tel: 0303-975 07 
eller prata med 
oss i butiken!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

STIGA 
SNOWKICK
Ord. pris 399:- 

299:

JULKLAPPSTIPS!

MISSA

INTE VÅR
MELLANDAGS- 

REA
SE NÄSTA VECKAS

ANNONS!

ÖPPETIDER:
15-19/12 10-20
20/12 10-17
21/12 11-17
22-23/12 10-20
JULAFTON 10-13
JULDAGEN STÄNGT
26-28/12  9-16
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Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

JOHNNYS SENAP
Sötstark & grov

Ekologisk sötstark

/st



I jämställdhetens tecken 
flyttar de mer föränd-
ringsbenägna krafterna 

fram positionerna. Nu 
handlar det inte längre om 
lika lön för samma arbete el-
ler lika många kvinnor som 
män på ledande befattning-
ar. Det handlar till och med 
om att männen ska ha sam-
ma rätt att bära luciakronan 
som vilken ljusdrottning 
som helst. Hemska tanke! 
Återigen bekräftas att vi kan 
inte förändra bara för sakens 
skull. Priset är för högt. 
Det kommer att försaka vår 
kultur och våra traditioner, 
utan att bidra till någonting 
mer än att förlöjliga mycket 
av det som vi har byggt upp.

På samma sätt som det 
finns ett stort värde av att 
bevara våra traditioner 
finns det också roller som 
män respektive kvinnor är 
mindre lämpade för. Låt 
oss respektera det – för den 
dagen lucian heter ”Ove An-
dersson” och har skägg vill 
inte jag vara med längre.

Oro känner jag också 
för Älvängens resecentrum. 
Den första visionen som 
målades upp var ett levande 
trevåningshus, ett levande 
medborgarhus med bio, 
bibliotek och utställnings-
lokaler. Svenska kyrkan 
föreslogs också vara en tänk-
bar hyresgäst. När kalkylen 
inte gick ihop, de föreslagna 

hyrorna skenade i höjden 
och Ale kommun bytte 
politisk ledning förändrades 
planen. Västtrafik fick själva 
ta ansvar för byggnationen 
och det blev till sist bara 
en vänthall och en lokal 
för Pressbyrån. Tidigt blev 
Älvängens resecentrum ett 
tillhåll och en värmestuga 
för framför allt ungdomar. 
Knappast föga förvånande. 
Fastighetsvärden har nu 
begränsat öppettiderna med 
syfte att minska skadegö-
relsen och lusten att hänga 
kvar i tid och otid. 

Sedan ett par veckor till-
baka har dessutom Pressby-
rån tvingats stänga på grund 
av utebliven lönsamhet. 
Med andra ord framträder 
nu ett resecentrum 
som mer eller mindre 
kommer att sakna 
innehåll. Ingen stolt 
knutpunkt eller posi-
tiv entré till samhäl-
let. Det här blev inte 
bra, så mycket kan vi 
konstatera. Frågan är 
bara vad göra? Huset 
behöver en verk-
samhet och området 
behöver trafikeras av 
mer än bussar och 
tåg. Ett naturligt 
flöde av människor 
borgar för att inte Äl-
vängens resecentrum 
blir en mötesplats för 
det destruktiva. Att 

bara beskriva resecentrum 
som ett problemområde 
vore inte schysst, men den 
enda lösningen jag själv 
kan tänka mig är att Ale 
kommun hyr Pressbyråns 
tidigare lokal. Ungdomarna 
påpekar ständigt behovet 
av nya mötesplatser och 
många verkar ju trivas i 
centrum. Hur vore det 
om lokalen istället blev ett 
ungdomscafé? Med fritids-
personal i huset skulle man 
återta kontrollen. I enkäter 
uttrycker Aleungdomar 
sin avsaknad av vuxna. De 
skulle göra underverk om 
de klev in lite mer naturligt 
på ungdomarnas arenor 
och Älvängens resecentrum 
verkar ju ha blivit en sådan.
 

Rör inte Lucia

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 51         NUMMER 47|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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

LÖRDAG 20/12: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur i januari.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

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!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.   

Behandling 350:- 

VÄLKOMMEN!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR

JULKLAPP! KÖP ETT
PRESENTKORT!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Vi önskar alla 
en god jul och ett 

gott nytt år!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

LEDLJUS MED 
RÖRELSESENSOR

Rek pris 595:-

KEMTVÄTT
Lämna din tvätt 

hos oss

NU
295:-

Öppet: måndag 06-18, tisd-fred 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Ett nummer kvar!

MELLAN-
DAGSREA?

BOKA DIN ANNONS TILL VECKA 52 
SENAST TORSDAG 18 DECEMBER

Kent 0303-333 739 • Björn 0303-333 732 • Per-Anders 0704-92 35 07

JULHÄLSNING?



I jämställdhetens tecken 
flyttar de mer föränd-
ringsbenägna krafterna 

fram positionerna. Nu 
handlar det inte längre om 
lika lön för samma arbete el-
ler lika många kvinnor som 
män på ledande befattning-
ar. Det handlar till och med 
om att männen ska ha sam-
ma rätt att bära luciakronan 
som vilken ljusdrottning 
som helst. Hemska tanke! 
Återigen bekräftas att vi kan 
inte förändra bara för sakens 
skull. Priset är för högt. 
Det kommer att försaka vår 
kultur och våra traditioner, 
utan att bidra till någonting 
mer än att förlöjliga mycket 
av det som vi har byggt upp.

På samma sätt som det 
finns ett stort värde av att 
bevara våra traditioner 
finns det också roller som 
män respektive kvinnor är 
mindre lämpade för. Låt 
oss respektera det – för den 
dagen lucian heter ”Ove An-
dersson” och har skägg vill 
inte jag vara med längre.

Oro känner jag också 
för Älvängens resecentrum. 
Den första visionen som 
målades upp var ett levande 
trevåningshus, ett levande 
medborgarhus med bio, 
bibliotek och utställnings-
lokaler. Svenska kyrkan 
föreslogs också vara en tänk-
bar hyresgäst. När kalkylen 
inte gick ihop, de föreslagna 

hyrorna skenade i höjden 
och Ale kommun bytte 
politisk ledning förändrades 
planen. Västtrafik fick själva 
ta ansvar för byggnationen 
och det blev till sist bara 
en vänthall och en lokal 
för Pressbyrån. Tidigt blev 
Älvängens resecentrum ett 
tillhåll och en värmestuga 
för framför allt ungdomar. 
Knappast föga förvånande. 
Fastighetsvärden har nu 
begränsat öppettiderna med 
syfte att minska skadegö-
relsen och lusten att hänga 
kvar i tid och otid. 

Sedan ett par veckor till-
baka har dessutom Pressby-
rån tvingats stänga på grund 
av utebliven lönsamhet. 
Med andra ord framträder 
nu ett resecentrum 
som mer eller mindre 
kommer att sakna 
innehåll. Ingen stolt 
knutpunkt eller posi-
tiv entré till samhäl-
let. Det här blev inte 
bra, så mycket kan vi 
konstatera. Frågan är 
bara vad göra? Huset 
behöver en verk-
samhet och området 
behöver trafikeras av 
mer än bussar och 
tåg. Ett naturligt 
flöde av människor 
borgar för att inte Äl-
vängens resecentrum 
blir en mötesplats för 
det destruktiva. Att 

bara beskriva resecentrum 
som ett problemområde 
vore inte schysst, men den 
enda lösningen jag själv 
kan tänka mig är att Ale 
kommun hyr Pressbyråns 
tidigare lokal. Ungdomarna 
påpekar ständigt behovet 
av nya mötesplatser och 
många verkar ju trivas i 
centrum. Hur vore det 
om lokalen istället blev ett 
ungdomscafé? Med fritids-
personal i huset skulle man 
återta kontrollen. I enkäter 
uttrycker Aleungdomar 
sin avsaknad av vuxna. De 
skulle göra underverk om 
de klev in lite mer naturligt 
på ungdomarnas arenor 
och Älvängens resecentrum 
verkar ju ha blivit en sådan.
 

Rör inte Lucia

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 51         NUMMER 47|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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

LÖRDAG 20/12: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur i januari.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

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!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.   

Behandling 350:- 

VÄLKOMMEN!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR

JULKLAPP! KÖP ETT
PRESENTKORT!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Vi önskar alla 
en god jul och ett 

gott nytt år!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

LEDLJUS MED 
RÖRELSESENSOR

Rek pris 595:-

KEMTVÄTT
Lämna din tvätt 

hos oss

NU
295:-

Öppet: måndag 06-18, tisd-fred 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Ett nummer kvar!

MELLAN-
DAGSREA?

BOKA DIN ANNONS TILL VECKA 52 
SENAST TORSDAG 18 DECEMBER

Kent 0303-333 739 • Björn 0303-333 732 • Per-Anders 0704-92 35 07

JULHÄLSNING?

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45 norrut. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg

MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15

DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-

Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
på www.kladkallaren.se

7000 M2 LÅGPRISVARUHUS
DAM-, HERR-, BARNKLÄDER • UNDERKLÄDER  • HEMINREDNING 

 MATTOR, TYGER, HEMTEXTIL • RENGÖRING & FÖRBRUKNING   
LEKSAKER  • GLAS & PORSLIN • KOSMETIKA • ACCESSOARER • FRITID

GÄSTVÄNLIG MILJÖ

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT



VECKA 51         NUMMER 47|04

NOL. Västtrafik fort-
sätter att bygga pen-
delparkeringar inom 
ramen för Västsvenska 
paketet.

Pendelparkeringen i 
Nol har öppnat. 

Utbyggnaden av plat-
ser i Lödöse är också 
klar.

Den nya pendelparkering-
en i Nol erbjuder plats för 
ytterligare 65 bilar och vid 
stationen finns nu utrymme 
för cirka 100 bilar och lika 
många cyklar.

– Vi har ett mål att för-
dubbla antalet resenärer med 
Västtrafik och för att nå det 
måste vi sänka tröskeln till 
kollektivtrafiken. Pendelpar-
keringar gör det lättare att 
kombinera bilen eller cykeln 
med exempelvis bussen eller 
tåget, säger Line de Ver-
dier, projektledare på Väst-
trafik.

Christoffer Larsson, 
projektledare på Ale kom-

mun, gläds över den nya 
pendelparkeringen i Nol 
som han vet varit efterläng-
tad.

– Tidigare parkering blev 
snabbt full, men nu har vi 
tagit höjd långsiktigt. För-
hoppningsvis ska den här 
satsningen göra att ännu fler 
väljer att åka kollektivt, säger 
Christoffer.

Vad det gäller tillskapan-
det av fler pendelparkeringar 

på Fabriksvägen i Älvängen 
så fortgår ärendet som pla-
nerat.

– Vi hoppas att Västtrafik 
kommer ut med upphand-
lingen före jul. Vi vet att det 
redan idag är brist på parke-
ringar vid Älvängen station 
och att läget kommer bli 
mer ansträngt under bygg-
tiden. Därför planeras till-
fälliga platser i anknytning 
till byggområdet, utöver det 
kommer bilister att hänvisas 
till pendelparkeringar i an-
gränsande orter. Slutresulta-
tet kommer emellertid att bli 
riktigt bra. Vi beräknar att 
den nya parkeringen ska vara 

klar innan semestern, säger 
Christoffer Larsson.

Det planeras också för fler 
väderskydd för cyklar i Nö-
dinge och Nol.

Slutligen kan noteras att 
Lödöse Södras parkering har 
byggts ut med omkring 70 
bilplatser och 15 cykelplats-
er och där ryms nu cirka 130 
bilar och 65 cyklar.

Utbyggnaden av pend-
elparkeringarna sker inom 
Västsvenska paketet, där fler 
parkeringsplatser för bilar 
och cyklar byggs längs de 
större kollektivtrafikstråken 
i Göteborgsområdet.

JONAS ANDERSSON

Nol har försetts med en ny pendelparkering med plats för 65 
bilar.

Line de Verdier, projektledare 
på Västtrafik.

– Och fler platser klara i Lödöse
Ny pendelparkering i Nol

FO
TO

: T
H

O
M

A
S 

H
A

R
R

Y
SS

O
N

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL  
I BEREDSKAP

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

För mer information och ansökan se  
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

söker

ALAFORS. Årets avslu-
tande företagsträff ägde 
rum på Spinneriet i 
tisdags.

Lunchen med tradi-
tionell provsmakning 
av julölet från Ahlafors 
Bryggerier lockade ett 
40-tal personer.

PR-konsult Andrea 
Jovell pratade om hur 
nätverkande går till och 
betydelsen av det.

Swedbank stod som pro-
gramvärd för tisdagens be-
givenhet i Ahlafors gamla 
spinnerifabrik där det loka-
la bryggeriet också har sin 
hemvist. Christer ”Cral-
le” Sundberg berättade 
om Ahle Julöl och Mats 
Pihl erbjöd mötesdeltagar-
na en rundvandring bland 
lagertankarna efter avslutad 
lunch.

– Det finns alltid trender 
i samhället. En tydlig sådan 
i vår bransch är att många 
bryggerier strävar efter att få 
fram ett så starkt och smak-
rikt julöl som möjligt. Vi 
går mot strömmen eftersom 

vi inte tycker att man ska ta 
död på det smakmässiga som 
julmaten har att erbjud. Vårt 
julöl är en engelsk brown 
ale på 4,5 %. Det motsvarar 
styrkan i det mellanöl som 
fanns i Sverige en gång i ti-
den, förklarade ”Cralle”.

Andrea Jovell, som driver 
PR- och managementbyrån 
Vidunderlig, redogjorde för 
hur det går till att utveckla 
sitt och varandras nätverk 
och samtidigt underhålla de 

– Och det lokala julölet provsmakades
Nätverkande företagslunch

Lena Wingbro och Marie Sjödin kom till tisdagens företagarlunch på Spinneriet i Alafors.

Näringslivschef Pia Areblad.

Nätverkade gjorde Göran Tilly, Tobias Hellberg och Tobias Hå-
kansson.
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kontakter man redan har. 
Mötesdeltagarna fick göra 
några praktiska övningar för 
att uppleva nyttan med ett 
praktiskt affärsmingel.

– Er attityd är jätteviktig, 
betonade Andrea Jovell.

Näringslivschef Pia Are-
blad tog tillfället i akt att 
önska alla närvarande företa-
gare och kommunala tjänste-
män en god jul och samtidigt 
upplysa om ett par viktiga 
datum 2015.

– Jag vill påminna er om 
Ale Invite i Alebacken den 
28 februari och vår Närings-
livsgala som kommer att äga 
rum den 23 april.

JONAS ANDERSSON

» 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. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är drift och 
underhåll av kommunens VA-anläggningar.
Du ingår i ett team med sju andra drifttekniker. 
För arbetsuppgifterna krävs praktiskt handlag, 
att kunna ta egna initiativ samt ha god för-
måga att strukturera och planera arbetet.
Välkommen med din ansökan!

Drifttekniker VA
100 %, tillsvidare

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

VÄST

önskar sina medlemmar 

God Jul och  
Gott Nytt År 

Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE 
Torsdag 15 januari kl 18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion Ale 

Sektion Ale, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.

Välkomna
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NOL. Västtrafik fort-
sätter att bygga pen-
delparkeringar inom 
ramen för Västsvenska 
paketet.

Pendelparkeringen i 
Nol har öppnat. 

Utbyggnaden av plat-
ser i Lödöse är också 
klar.

Den nya pendelparkering-
en i Nol erbjuder plats för 
ytterligare 65 bilar och vid 
stationen finns nu utrymme 
för cirka 100 bilar och lika 
många cyklar.

– Vi har ett mål att för-
dubbla antalet resenärer med 
Västtrafik och för att nå det 
måste vi sänka tröskeln till 
kollektivtrafiken. Pendelpar-
keringar gör det lättare att 
kombinera bilen eller cykeln 
med exempelvis bussen eller 
tåget, säger Line de Ver-
dier, projektledare på Väst-
trafik.

Christoffer Larsson, 
projektledare på Ale kom-

mun, gläds över den nya 
pendelparkeringen i Nol 
som han vet varit efterläng-
tad.

– Tidigare parkering blev 
snabbt full, men nu har vi 
tagit höjd långsiktigt. För-
hoppningsvis ska den här 
satsningen göra att ännu fler 
väljer att åka kollektivt, säger 
Christoffer.

Vad det gäller tillskapan-
det av fler pendelparkeringar 

på Fabriksvägen i Älvängen 
så fortgår ärendet som pla-
nerat.

– Vi hoppas att Västtrafik 
kommer ut med upphand-
lingen före jul. Vi vet att det 
redan idag är brist på parke-
ringar vid Älvängen station 
och att läget kommer bli 
mer ansträngt under bygg-
tiden. Därför planeras till-
fälliga platser i anknytning 
till byggområdet, utöver det 
kommer bilister att hänvisas 
till pendelparkeringar i an-
gränsande orter. Slutresulta-
tet kommer emellertid att bli 
riktigt bra. Vi beräknar att 
den nya parkeringen ska vara 

klar innan semestern, säger 
Christoffer Larsson.

Det planeras också för fler 
väderskydd för cyklar i Nö-
dinge och Nol.

Slutligen kan noteras att 
Lödöse Södras parkering har 
byggts ut med omkring 70 
bilplatser och 15 cykelplats-
er och där ryms nu cirka 130 
bilar och 65 cyklar.

Utbyggnaden av pend-
elparkeringarna sker inom 
Västsvenska paketet, där fler 
parkeringsplatser för bilar 
och cyklar byggs längs de 
större kollektivtrafikstråken 
i Göteborgsområdet.

JONAS ANDERSSON

Nol har försetts med en ny pendelparkering med plats för 65 
bilar.

Line de Verdier, projektledare 
på Västtrafik.

– Och fler platser klara i Lödöse
Ny pendelparkering i Nol
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ALAFORS. Årets avslu-
tande företagsträff ägde 
rum på Spinneriet i 
tisdags.

Lunchen med tradi-
tionell provsmakning 
av julölet från Ahlafors 
Bryggerier lockade ett 
40-tal personer.

PR-konsult Andrea 
Jovell pratade om hur 
nätverkande går till och 
betydelsen av det.

Swedbank stod som pro-
gramvärd för tisdagens be-
givenhet i Ahlafors gamla 
spinnerifabrik där det loka-
la bryggeriet också har sin 
hemvist. Christer ”Cral-
le” Sundberg berättade 
om Ahle Julöl och Mats 
Pihl erbjöd mötesdeltagar-
na en rundvandring bland 
lagertankarna efter avslutad 
lunch.

– Det finns alltid trender 
i samhället. En tydlig sådan 
i vår bransch är att många 
bryggerier strävar efter att få 
fram ett så starkt och smak-
rikt julöl som möjligt. Vi 
går mot strömmen eftersom 

vi inte tycker att man ska ta 
död på det smakmässiga som 
julmaten har att erbjud. Vårt 
julöl är en engelsk brown 
ale på 4,5 %. Det motsvarar 
styrkan i det mellanöl som 
fanns i Sverige en gång i ti-
den, förklarade ”Cralle”.

Andrea Jovell, som driver 
PR- och managementbyrån 
Vidunderlig, redogjorde för 
hur det går till att utveckla 
sitt och varandras nätverk 
och samtidigt underhålla de 

– Och det lokala julölet provsmakades
Nätverkande företagslunch

Lena Wingbro och Marie Sjödin kom till tisdagens företagarlunch på Spinneriet i Alafors.

Näringslivschef Pia Areblad.

Nätverkade gjorde Göran Tilly, Tobias Hellberg och Tobias Hå-
kansson.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

kontakter man redan har. 
Mötesdeltagarna fick göra 
några praktiska övningar för 
att uppleva nyttan med ett 
praktiskt affärsmingel.

– Er attityd är jätteviktig, 
betonade Andrea Jovell.

Näringslivschef Pia Are-
blad tog tillfället i akt att 
önska alla närvarande företa-
gare och kommunala tjänste-
män en god jul och samtidigt 
upplysa om ett par viktiga 
datum 2015.

– Jag vill påminna er om 
Ale Invite i Alebacken den 
28 februari och vår Närings-
livsgala som kommer att äga 
rum den 23 april.

JONAS ANDERSSON

» 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. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är drift och 
underhåll av kommunens VA-anläggningar.
Du ingår i ett team med sju andra drifttekniker. 
För arbetsuppgifterna krävs praktiskt handlag, 
att kunna ta egna initiativ samt ha god för-
måga att strukturera och planera arbetet.
Välkommen med din ansökan!

Drifttekniker VA
100 %, tillsvidare

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

VÄST

önskar sina medlemmar 

God Jul och  
Gott Nytt År 

Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE 
Torsdag 15 januari kl 18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion Ale 

Sektion Ale, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.

Välkomna

www.ale.se 
0303-33 00 00

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 Löördrddagaga 2220 00 dededececembmberer klkkl 111.1 0000–1–15.5.0000

MåMåndndn agag 2222 2 dedececeembmbm ere kklkl 110.0.0000–1–15.5.0000

LööLördrrdagag 22277 dedeecec mbmbberer klklk 110.0 0000–1–15.55 0000

MåMåMåM ndnddagagag 229 99 deedecececembmbmbere klk  10..00000 –116.6.0000

Tisdsdag 3330 decec mbberee kkl 10.000 –15.55 000

FrF edagagg 22 jjanuariFredddagagag 22 januariii
(in(in(in(i gen mom tionssnssimnimnimninging 

klkl 12 00 22111 0000klklk  12.2.000 –2–21.1.000000 
kl klk 17.17.30–30–18.8.15)15)

LöLördrdagagg 333 jjjjananuauariri klkkl 110.0.0000–1–15.5.0000

MåMåMåM ndndndagag 55 jjananuauariri kkll 110.0 0000–1–16.6.0000

OnOnsdsdagag 77 jjananuauariri
(kl(kl 1212.00.00-20-20 00.00 vavattettengyngympampa

klkll 007.7.000–0–09.9.0000 
klkll 2020.00.00–21–21.00.00))

ToTorsrsdadag g 8 8 jajanunuararii
(va(varmbrmbad,ad, vavattettengyngympampa 

klklklkl 117.7.000 –2–21.1.0000  
kl kkl kl kkkl 16.16.00-00-17.7.00)00)

FrFrededagag 99 jjananuauariri
((ingingn en en motmotionionssissimnimningngg

klklklkk 111.1.00000–221.1.0000  
kl kl klkl 1117.17.30–330–18.18.1 15)15)1

LöLöö drddaga 110 jajj nununuarii klklklklkl 111111.1.000000–1–1–15.5.000000

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

Festivalborg 2015
Är du sugen på att vara med och skapa 2015 års största 
ungdomsarrangemang i Ale? Är du född 2001–1995?
Kom då till uppstartsträff TISDAG 16 DECEMBER KL. 17.30, 
cafeterian Ale Kulturrum i Nödinge. 

Arrangörer: Ale fritid och Vakna tillsammans mot droger

Klimatsmart Julbord
Varför inte införa en ny tradition på julbordet i år i form av 
vegetariska köttbullar eller korvar? Välj mer vegetariskt på 
julbordet så minskar du matens klimatpåverkan rejält.

och massor med recept att hitta på internet om du vill laga 
själv från grunden. Välj ekologisk, rättvisemärkt och närodlad 
mat så bidrar du till minskad kemikalieanvändning och 
minskade transporter.

På jul står maten ofta framme länge vilket resulterar i att stora 
mängder mat slängs, helt i onödan. Minska matsvinnet genom 
att inte låta maten stå framme för länge utan håll den kyld så 
att du kan spara det som blir över. Ta fram mindre mat till 
julbordet och fyll istället på om det skulle ta slut.

Julöppet på  
biblioteken i Ale 

ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
23 december kl 09.00–15.00
24–28 december stängt
29 december kl 09.00–19.00
30 december kl 09.00–15.00
31 dec–1 januari stängt
2 januari kl 09.00–17.00
3 januari kl 10.00–14.00
5 januari kl 09.00–15.00
6 januari stängt
 
SKEPPLANDA BIBLIOTEK
22 december–4 januari endast meröppet  
alla dagar kl 06.00–21.00
 
SURTE BIBLIOTEK
22 december–7 januari endast meröppet  
alla dagar kl 06.00–21.00
 
ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK
22 dec kl 10.00–16.30
23–28 dec stängt
29 dec kl 10.00–16.30
30 dec –4 jan stängt
måndag 5 jan kl 10.00–13.00
 
Vi önskar er alla en god helg!

Ale
.00

.00

.00

.00

.00

.00

meröppet 

meröppet 

.30

.30

.00

d helg!

Skepplanda simhall har följande 
öppettider under jul och nyår  
22 december – 10 januari
(ordinarie öppettider se ale.se eller ring 0303-33 05 09)

Efter kl 20.00 endast 16 år och äldre.

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.

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 08.00–09.00 och kl 
13.00–15.00 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. 

Tack!
Ett stort tack till alla våra frivilliga som förgyller 
dagarna för de som bor på Backaviks och Fridhems 
äldreboenden. De trevliga aktiviteter både utomhus som 
inomhus är mycket uppskattade året runt! Vi vill tacka er 
alla och önska er en god jul och ett gott nytt år!

 
/All personal samt Eva och Monica



ALAFORS. Över 40 
valärenden stod på 
kommunfullmäktiges 
agenda i måndags.

Nämnderna i Ale 
kommun fick sina nya 
ordföranden.

Monica Samuelsson 
(S) och Isabell Korn (M) 
slår följe från Kultur- 
och fritidsnämnden till 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, 
men denna gång är det 
Monica som håller i 
klubban.

Ale kommunfullmäktige 
hade en diger dagordning 
att ta sig igenom, därtill kom 
traditionsenligt luciafiran-
de och tillhörande jultallrik. 
Valberedningens ordförande 
Björn Norberg (S) hade en 
svettig afton, men fick god 
hjälp av fullmäktiges ordfö-
rande Inga-Lill Andersson 
(S) att hålla ordning på val, 
häften och bilagor...

Till Utbildningsnämn-
dens ordförande valdes 
Dennis Ljunggren (S), 1:e 
vice ordförande Elena Frid-
felt (C). Samhällsbyggnads-
nämndens får en nygammal 
ordförande i Rolf Gustavs-
son (S) och här blir tidiga-
re partikamraten Tyrone 
Hansson (FIA) 1:e vice 
ordförande. Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
kommer att ledas av Monica 
Samuelsson (S). Vid hennes 
sida kommer Isabell Korn 
(M) att sitta. Noterbart är att 
båda under den gånga man-
datperioden har huserat i 

Kultur- och fritidsnämnden, 
men då i omvända roller. 
Ny ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden blir Stefan 
Hagman (S) och till 1:e vice 
ordförande valdes Stefan 
Ekwing (FP).

Överförmyndarnämnden 
och Valnämnden kommer 
båda att ledas av Eva Eriks-
son (S).

Fullmäktige valde ock-
så nya presidium till Ales 
tio ortsutvecklingsmöten. 
Christina Oskarsson (S) 
blir ordförande i Surte, Rolf 
Engström (FIA) 1:e vice 
ordförande. Bohus; ordfö-
rande Inga Lill Andersson 
(S),1:e vice ordförande Len-
nart Dahl (C). Nödinge; 
ordförande Sven Petters-
son (S), 1:e vice ordförande 
Maj Holmström (M). Nol; 
ordförande Klas Karlsson 
(S),  1:e vice ordförande 
Rose-Marie Fihn (FP). 
Alafors; ordförande Chata-
rina Eliasson (S), 1:e vice 
ordförande Susanna Mou-
vitz (M). Starrkärr-Kilanda; 
ordförande Seppo Tall-
heden (S), 1:e vice ordfö-
rande Sune Rydén (KD). 
Älvängen; ordförande Jarl 
Karlsson (S), 1:e vice ord-
förande Elena Fridfelt (C). 
Skepplanda; ordförande 
Carlos Trischler (MP), 1:e 
vice ordförande Carina Zito 
Averstedt (M). Hålanda; 
ordförande Anders Rol-
lings (S), 1:e vice ordföran-
de Lars Kopp (M). Alvhem; 
ordförande Peter Ohlsson 
(S), 1:e vice ordförande 
Christian Forsäng (M).

Fullmäktige beslutade 

också att utöka Samhälls-
byggnadsnämndens ar-
betsutskott från tre till fem 
ledamöter. Ett resultat av 
budgetförhandlingen mel-
lan Socialdemokraterna och 
Aledemokraterna, något alli-

ansen kritiserade.
Återigen fick de rödgröna 

och Aledemokraterna säll-
skap av Sverigedemokrater-
na i voteringen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Välkomna!

JOHANNESBURG. Ales 
utbyte med Botswana 
innebar också en fördju-
pad inblick i hur staten 
försöker stimulera små-
företag att expandera.

LEA, Local Enterpri-
se Authority, erbjuder 
både rådgivning och 
generös finansiering.

– På många sätt delar 
Botswana de problem 
som vi brottas med i 
västvärlden också, sä-
ger Roger Mumby-Croft, 
professor i entreprenör-
skap.

Arbetslösheten är ett av Bot-
swanas största bekymmer. 
Hoppet står till att småföre-
tagarna ska växa. Inte minst 
har staten siktat in sig på att 
stimulera de medelstora fö-
retagen, men också de som 
är på väg att vidga kostymen. 
Microföretagen med bara en 
till tre anställda får stå åt si-

dan för tillfället.
– Vi har fått ett tydligt 

uppdrag att satsa på de som 
bedöms ha en verklig chans 
att utvecklas positivt i fram-
tiden. Vi genomlyser affär-
sidén mycket noga och idag 
finns det goda möjligheter 
att både få support och stöd 
till riktigt stora investering-
ar. Efter en seriös prövning 
kan företaget få upp till 85% 
i bidrag, däremot ges inga 
lönebidrag, berättar Thebe 
Serurubele, en av LEA:s 
rådgivare.

Beroende av bidrag
Tidigare har testats att hjäl-
pa småföretag med star-
ta-eget-bidrag, men när stö-
det uteblev lades företaget 
oftast ner.

– Det är samma problem 
som hemma. Många startar 
upp och gör sig beroende av 
bidraget. Regeringen skjuter 
in pengar som småföretaga-
ren lever på och när bidraget 
upphör är verksamhetens da-
gar räknade. Det är klokare 
att pengarna investeras i fö-
retaget. Här känns det som 
att Botswana har kommit en 
bra bit på väg, säger Roger 
Mumby-Croft efter studie-
besöket och tillägger:

– I England försöker vi 
skapa nätverk mellan företa-
gare som är på samma nivå, 
där de i olika forum träffas 
och diskuterar gemensamma 
problem. Det har slagit väl 
ut och jag berättade också 
om detta för våra botswanska 
vänner.

LEA är också engagerat i 
skolan och ägnar en del re-
surser åt att informera om 
entreprenörskap som en 
framtida möjlighet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Botswana satsar på 
medelstora företag

Mån-Tors 10-18 • Fredag 10-14
Tel 0303-97110 • alfredssons@telia.com
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3 körlektioner och teori
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Max 1 per elev. Erbj. Gäller tom 23/12-14.  
Nyttjas senast 31/3-15

AM-kurs
Moped klass 1 

3000:-

med andra 
erbjudanden

Roger Mumby-Croft, professor i entreprenörskap och mannen 
bakom utbildningsprogrammet YEE, gästade tillsammans med 
representanter för Ale kommun, organisationen LEA som har 
statens uppdrag att få företagen att växa i Botswana.
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Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
kkakk
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CHOKLAD

JULGÅVOR

KAFFE & TE

0303-74 94 88 • ÄLVÄNGEN

De tar över i 
nämnderna

Dennis Ljunggren (S) tar över 
som ordförande i Utbildnings-
nämnden, där han tidigare 
varit vice ordförande.

Stefan Hagman (S) blir ny ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

Monica Samuelsson (S) tar 
över som ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden.

Rolf Gustavsson (S) tar tillbaka 
klubban i Samhällsbyggnads-
nämnden.



ALAFORS. Över 40 
valärenden stod på 
kommunfullmäktiges 
agenda i måndags.

Nämnderna i Ale 
kommun fick sina nya 
ordföranden.

Monica Samuelsson 
(S) och Isabell Korn (M) 
slår följe från Kultur- 
och fritidsnämnden till 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, 
men denna gång är det 
Monica som håller i 
klubban.

Ale kommunfullmäktige 
hade en diger dagordning 
att ta sig igenom, därtill kom 
traditionsenligt luciafiran-
de och tillhörande jultallrik. 
Valberedningens ordförande 
Björn Norberg (S) hade en 
svettig afton, men fick god 
hjälp av fullmäktiges ordfö-
rande Inga-Lill Andersson 
(S) att hålla ordning på val, 
häften och bilagor...

Till Utbildningsnämn-
dens ordförande valdes 
Dennis Ljunggren (S), 1:e 
vice ordförande Elena Frid-
felt (C). Samhällsbyggnads-
nämndens får en nygammal 
ordförande i Rolf Gustavs-
son (S) och här blir tidiga-
re partikamraten Tyrone 
Hansson (FIA) 1:e vice 
ordförande. Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
kommer att ledas av Monica 
Samuelsson (S). Vid hennes 
sida kommer Isabell Korn 
(M) att sitta. Noterbart är att 
båda under den gånga man-
datperioden har huserat i 

Kultur- och fritidsnämnden, 
men då i omvända roller. 
Ny ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden blir Stefan 
Hagman (S) och till 1:e vice 
ordförande valdes Stefan 
Ekwing (FP).

Överförmyndarnämnden 
och Valnämnden kommer 
båda att ledas av Eva Eriks-
son (S).

Fullmäktige valde ock-
så nya presidium till Ales 
tio ortsutvecklingsmöten. 
Christina Oskarsson (S) 
blir ordförande i Surte, Rolf 
Engström (FIA) 1:e vice 
ordförande. Bohus; ordfö-
rande Inga Lill Andersson 
(S),1:e vice ordförande Len-
nart Dahl (C). Nödinge; 
ordförande Sven Petters-
son (S), 1:e vice ordförande 
Maj Holmström (M). Nol; 
ordförande Klas Karlsson 
(S),  1:e vice ordförande 
Rose-Marie Fihn (FP). 
Alafors; ordförande Chata-
rina Eliasson (S), 1:e vice 
ordförande Susanna Mou-
vitz (M). Starrkärr-Kilanda; 
ordförande Seppo Tall-
heden (S), 1:e vice ordfö-
rande Sune Rydén (KD). 
Älvängen; ordförande Jarl 
Karlsson (S), 1:e vice ord-
förande Elena Fridfelt (C). 
Skepplanda; ordförande 
Carlos Trischler (MP), 1:e 
vice ordförande Carina Zito 
Averstedt (M). Hålanda; 
ordförande Anders Rol-
lings (S), 1:e vice ordföran-
de Lars Kopp (M). Alvhem; 
ordförande Peter Ohlsson 
(S), 1:e vice ordförande 
Christian Forsäng (M).

Fullmäktige beslutade 

också att utöka Samhälls-
byggnadsnämndens ar-
betsutskott från tre till fem 
ledamöter. Ett resultat av 
budgetförhandlingen mel-
lan Socialdemokraterna och 
Aledemokraterna, något alli-

ansen kritiserade.
Återigen fick de rödgröna 

och Aledemokraterna säll-
skap av Sverigedemokrater-
na i voteringen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Välkomna!

JOHANNESBURG. Ales 
utbyte med Botswana 
innebar också en fördju-
pad inblick i hur staten 
försöker stimulera små-
företag att expandera.

LEA, Local Enterpri-
se Authority, erbjuder 
både rådgivning och 
generös finansiering.

– På många sätt delar 
Botswana de problem 
som vi brottas med i 
västvärlden också, sä-
ger Roger Mumby-Croft, 
professor i entreprenör-
skap.

Arbetslösheten är ett av Bot-
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Hoppet står till att småföre-
tagarna ska växa. Inte minst 
har staten siktat in sig på att 
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retagen, men också de som 
är på väg att vidga kostymen. 
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i bidrag, däremot ges inga 
lönebidrag, berättar Thebe 
Serurubele, en av LEA:s 
rådgivare.

Beroende av bidrag
Tidigare har testats att hjäl-
pa småföretag med star-
ta-eget-bidrag, men när stö-
det uteblev lades företaget 
oftast ner.

– Det är samma problem 
som hemma. Många startar 
upp och gör sig beroende av 
bidraget. Regeringen skjuter 
in pengar som småföretaga-
ren lever på och när bidraget 
upphör är verksamhetens da-
gar räknade. Det är klokare 
att pengarna investeras i fö-
retaget. Här känns det som 
att Botswana har kommit en 
bra bit på väg, säger Roger 
Mumby-Croft efter studie-
besöket och tillägger:

– I England försöker vi 
skapa nätverk mellan företa-
gare som är på samma nivå, 
där de i olika forum träffas 
och diskuterar gemensamma 
problem. Det har slagit väl 
ut och jag berättade också 
om detta för våra botswanska 
vänner.

LEA är också engagerat i 
skolan och ägnar en del re-
surser åt att informera om 
entreprenörskap som en 
framtida möjlighet.
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De tar över i 
nämnderna

Dennis Ljunggren (S) tar över 
som ordförande i Utbildnings-
nämnden, där han tidigare 
varit vice ordförande.

Stefan Hagman (S) blir ny ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

Monica Samuelsson (S) tar 
över som ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden.

Rolf Gustavsson (S) tar tillbaka 
klubban i Samhällsbyggnads-
nämnden.

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se | Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Öppettider runt Jul och Nyår 

Måndag 22/12  07-16 
Tisdag 23/12  07-16 
Måndag 29/12  07-16 

Tisdag 30/12  07-16 
Fredag 2/1  07-16 
Måndag 5/1  07-16
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SANNUM. Elkrafttea-
met Väst AB arbetar för 
högtryck.

Fibernät ute på lands-
bygden blir allt vanli-
gare.

Sannum är det senaste 
exemplet.

För ett år sedan hade Kim 
Wilhelmsson tre anställda. 
Idag arbetar elva personer 
på Elkraftteamet Väst och 
rekryteringen av ytterligare 
arbetskraft pågår.

– En makalös utveckling. 

Fiber är framtiden, så även 
för mig, säger Kim Wil-
helmsson vars bolag har sitt 
säte i Nygård.

Det var byalaget i Sannum 
som beslutade om fiberka-
bel. 16 villor kommer att an-
sluta sig.

– Fördelen är att man kan 
ha allt, telefon, datatrafik och 
tv, genom fiber. Det innebär 
ett snabbt och säkert nät. Du 
riskerar inte att utrustning-
en ska slås ut samband med 
ett kraftigt åskoväder, säger 
Kim Wilhelmsson.

– Att dra in fiber är en in-

vestering, som gör att värdet 
på huset ökar.

Under ett antal veckor har 
Elkraftteamet Väst jobbat 
med att gräva och plöja ner 
fiber i Sannum. 

– Det var mycket berg 
och sprängsten till en bör-
jan, därefter har det gått hur 
smidigt som helst, säger Kim 
Wilhelmsson.

I januari beräknas samtli-
ga villor att vara anslutna till 
det nya fibernätet.

JONAS ANDERSSON

Plöjer ner fiber i Sannum gör Benny Johansson och Kim Wilhelmsson på Elkraftteamet Väst AB.

– Villor i Sannum får snabbare nät
Fiber på landsbygden
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Adina Hälsans vårdcentral 
och BVC i Nol 

www.adinahalsan.se

Öppet vardagar 8-17

Adina Hälsan önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt Å r!

ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88 Tel 0303-74 60 85
 Mån-fre 07–18 Lör 10–14

-  VI HAR JULKLAPPARNA TILL 
BÅDE STORA OCH SMÅ...

-  HANDLA FÖR 500 KRONOR 
OCH DU ETT PRESENTKORT 
PÅ 50 KRONOR FÅ!
Erbjudandet gäller på ordinarie priser 
t o m 24/12 på alla våra lagervaror

gäller på ordinarie priseäl er på ordinarie priseer 
å alla våra lagervaroralla våra lagervvaror

Folktandvården

Folktandvården Bohus, Nödinge och Älvängen  
tackar alla trevliga kunder och önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna 
Folktandvården i Älvängen tel 010 4418250
22:e, 23:e, 29:e och 30:e december 

Folktandvården i Bohus tel 010 4419515
2:e och 5:e januari 

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 010 4418800 

Du som är över 24 år kan få tandvård 

till fast pris. Vi tar hand om dig och 

dina tänder, tryggt och säkert, 

från 50 kronor i månaden.

www.vgregion.se/folktandvarden 
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ALAFORS. I början av 
nästa år sker en sats-
ning på Unga Jobb i Ale.

Swedbank presente-
rade konceptet vid före-
tagslunchen i Alafors.

– Vi kommer att bjuda 
in till speedmeeting 
tisdagen den 17 febru-
ari nästa år, avslöjade 
kontorschef Tobias 
Hellberg.

Unga Jobb såg dagens ljus 
på hösten 2009. Konceptet 
har tillämpats på olika håll 
i landet med stor framgång, 
närmare 10 000 praktikplat-
ser har skapats.

– Idén bakom Unga Jobb 
är enkel. Det är genom att 
skaffa sig erfarenheter och 
kontakter som man får ett 
jobb. Praktik kan därför vara 
en god hjälp på vägen till ett 
arbete, säger Tobias Hell-
berg.

Onsdagen den 21 januari 
kommer lokala företag, som 

är villiga att erbjuda ungdo-
mar praktikplatser, att kallas 

till ett informationsmöte i 
Ale Kulturrum där alla de-

taljer i projektet ska presen-
teras.

– Vi har redan fått tum-
men upp från ett antal före-
tagare som gett klartecken 
till att ta emot praktikanter. 
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Unga Jobb testas i Ale

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Julklappsbor-
det på Ale Torg slog nytt 
rekord i lördags.

Kön ringlade sig lång 
till det generösa bordet, 
där alla som hinner 
fram i tid garanteras en 
julklapp från handlarna 
på torget.

– 415 klappar hann vi 
slå in i år och det är hur 
kul som helst att se det 
stora intresset för even-
tet, säger ICA-handlare 
Marianne Sjöö.

Det gäller att vara ute i tid 
om man vill vara säker på 

en julklapp. Pia och dottern 
Ebba Ramström från Nö-
dinge var på plats strax före 
elva, en dryg timme innan 
startskottet.

– Jag visste vilket paket 
jag skulle välja, det största så 
klart, säger Ebba säkert när 
hon blev först att få gå fram 
till julklappsbordet på Ale 
Torg.

– Jag hoppas det är en lek-
sak!

Rasim, Saranda, Medi-
na, Mosil och Geve från 
Nödinge var också tidigt på 
plats.

– Vi ville vara först och det 
var ju riktigt nära. Det är en 
trevlig tradition och vi bru-
kar alltid vara här, säger Ra-
sim till lokaltidningen.

Gladast av alla på torget 
denna dag lär familjen Lund-

mark ha varit. I ett av pake-
ten som de bar med sig hem 
fanns det åtråvärda present-
kortet på 5000 kronor – fritt 
att disponera på Ale Torg. 
Med 415 julklappar skänkta 
från företagarföreningens 
medlemmar lyckades många 
av de köande få gå hem med 
en klapp under armen.

Thomas Olesen och 
tomten Tobias Hellman 
samlade in önskelistor från 
alla barnen. Lördag 20 de-
cember delar tomten ut 
julklappar till tio vinnare 
i ”Önskeklappen”. Övriga 
som dyker upp får en chok-
ladtomte. Nu på onsdag sker 
också dragningen i vem som 
har vunnit chansen att shop-
pa loss med en kundvagn 
under tre minuter på ICA 
Kvantum.

Ebba och Pia Ramström från Nödinge var först ut att välja julklapp när Ale Torgs företagarfören-
ing öppnade upp sitt årliga julklappsbord.

Vinnare! Familjen Lundmark vann den åtråvärda presentchecken på 5000 kronor som låg i ett av 
paketen.

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

Julklappsjakt.

En paprICA som gjorde ett oväntat besök i tomtevagnen. En rekordlång kö som aldrig tog slut. 415 julklappar, så lyder det nya rekordet.

Thomas Olesen och tomten Tobias Hellman samlade önskelistor. Populärt som alltid när företagarföreningen genomför sitt årliga julklappsbord.

Julklappsbordet slog n
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SKEPPLANDA. Vinnarna 
i årets dukningstävling 
är utsedda.

Kommunens dietist 
Jenny Sallander har va-
rit runt och förärat pris-
tagarna deras vinster.

I klass 1K på Garnvin-
deskolan var glädjen 
stor.

Lokaltidningen fanns med 
när Jenny Sallander kom till 
Garnvindeskolan i onsdags 
förmiddag. Med sig hade hon 
ett tjusigt diplom, ett spel och 
inte minst en gigantisk frukt-
korg.

– Jag vill ha kokosnöten, 
strålade en av eleverna när 
Jenny gjorde sin entré.

Dukningstävlingen utgjor-
de ett inslag på Måltidens dag 

som uppmärksammades för 
femtonde året i rad tidigare i 
höst. Det utgör ett tillfälle för 
alla att reflektera över sin mat 
och måltidsmiljö.

– Jag fick in många fantas-
tiska bilder på otroligt vackra 
kreationer och dukningar där 
man tagit hjälp av vad som 
finns i naturen. Vi har otro-
ligt duktiga och kreativa med-
arbetare i kommunen, och så 
många duktiga barn förstås 
som deltagit i dukningar och 
förberedelser inom förskolan 
och skolan, förklarar Jenny 
Sallander.

– Man har passat på att 
prata om mat och hälsa, att 
man kan äta även med ögonen 
och pratat om matens dofter. 
Måltiden har verkligen gjorts 
till en riktig festmåltid och en 
trevlig stund.

Garnvindeskolans elever 
tog tillfället i akt att visa sin 
inspelade video om tallriks-
modellen och samtidigt fram-
fördes spöksången som var 
deras tema i samband med 
dukningstävlingen.

– Jag är imponerad, kon-
staterade Jenny Sallander. 

På Klockarängen anord-
nades en stor höstfest i stor-
stugan med välkomstdrink, 
snacks, levande musik och 
dans. Sedan fortsatte festlig-
heterna på respektive enhet 
där man hade dukat vackert 
i höstens tecken. Vinnare 
inom äldreomsorgen blev 
således enhet Nordäng på 
Klockareängen.

Vinnare i förskolan blev 
Bärnstenen på Bohus försko-
la.

JONAS ANDERSSON

 Klass 1K på Garnvindeskolan i Skepplanda tog hem förstapriset i årets dukningstävling som  
 ägde rum i samband med Måltidens dag tidigare i höst. 

Dukningstävlingen avgjord
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Vi önskar dig  
en riktigt god jul

Rasim, Saranda, Medina, Mosil och Geve stod också långt fram i kön och fick välja bland fina 
julklappar från företagare på Ale Torg.

Frukt&Grönsakshuset

Öppet alla dagar! Vardag 8-19 | Lördag-söndag 9-18  
Ale torg | www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50
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Avslutning av högsta klass
Kläder, gester, koreografi höll högsta klass. Streetdance med lite äldre tjejer, 13-15 år.Nu kör vi! STC barndans, streetdance för 9-12 år.

Säg hej till publiken! 250 personer såg dansuppvisningen.

Jazzbalett med deltagare mellan 4-6 år gamla imponerade på publiken.Dans engagerar och utvecklar balans och koordinationsförmåga.

Streetdance 13-15 år. Streetdance 7-9 år.

ALAFORS. Inför ögonen 
på närmare 250 perso-
ner klev barnen ut på 
scenen i Medborgarhu-
set, Ledet.

STC:s engagerade led-
are kunde luta sig tillba-
ka och låta sig impone-
ras av de unga dansanta 
medlemmarna.

– Åh, de var helt 
fantastiska! utbrister 
Sara Bohman, platschef 
i Nödinge-Nol.

Barndansen har blivit en allt 
större verksamhet för STC. 
Aldrig tidigare har intresset 
var så stort som idag och det 
främsta skälet är att frisk-
vårdskedjan valt att gå sin 
egen väg.

– Vi följer inget givet kon-
cept, utan våra ledare skapar 
sin egen koreografi. Det sker 
spontant och med inspira-
tion från barnen. Alla är på 
så vis delaktiga i koreografin, 
berättar Sara Bohman.

STC erbjuder dans för 
barn från två till 15 år och 
kör terminsvis. För två 

veckor sedan var det således 
avslutning för den gångna 
hösten. Arrangemanget fick 
flyttas från Ale Kulturrum 
i Nödinge till Medborgar-
huset i Alafors på grund av 
de brister som upptäckts i 

takkonstruktionen. Lokalen 
fylldes snabbt och arrangö-
ren fick sätta ut extrastolar. 
Showen pågick i lite mer än 
en timme och minst 250 per-
soner räknades in i publiken.

– Vi samlades lite tidigare 

på dagen och kunde köra ett 
genrep. Det var bra för att få 
de sista bitarna på plats och 
även nerverna lugnade sig 
tror jag. När det väl drog 
igång var det nämligen fullt 
ös och ungarna stortrivdes 

på scenen. Det blir ju sär-
skilt roligt med kläder och 
annan rekvisita, säger Sara 
Bohman.

Gruppen med de yngsta 
dansarna är bara två till tre 
år gamla och dansen är jazz-

balettinspirerad. Musiken 
var främst hämtad från Dis-
ney Frost och det handlar 
mycket om balans och rörel-
ser. Samma sak, fast lite mer 
avancerat, blir det för nästa 
grupp med fyra- till sexår-
ingar. När man blir äldre är 
det streetdance som gäller 
och låtarna känns igen från 
populära MTV. Totalt med-
verkade 70 unga dansare.

– Dans lockar av tradition 
flest tjejer, men särskilt bland 
de yngsta, tycker pojkar att 
det är minst lika roligt. Det 
gäller bara att få föräldrarna 
att inse det. Vi drar igång 
igen vecka fyra och så kör vi 
hela våren. Nu kommer vi 
att fokusera hela verksam-
heten till vår anläggning i 
Nol, där vi har fina förutsätt-
ningar. I höst har dansen ägt 
rum både i Nol och Älväng-
en, berättar Sara Bohman 
och understryker att verk-
samheten är en kombination 
av nytta och nöje.

– Det hjälper barnen att 
snabbare hitta balans och ko-
ordination, men framför allt 
är det väldigt roligt, både för 
barn och ledare!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ögonstenar. De yngsta dansarna ägnar sig åt jazzbalettinspirerad koreografi.
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– STC:s barndans 
populärare än 
någonsin

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

JULKLAPPSTIPS 1  
PRESENTKORT
Finaste julgåvan hittar  

du hos oss!

JULKLAPPSTIPS 2  
VÅRA POPULÄRA

DELIKATESS-
PAKET

JULKLAPPSTIPS 3  
FESTKLÄDD TILL  
JUL OCH NYÅR
Vi har det lilla 

extra.

INREDNING | KLÄDER | DELIKATESS
SMYCKEN | KAFFE & TE  

BELGISKA PRALINBODENS PRALINER

Välkommen till

Livsstilsbutiken
på Ale Torg!

ALE TORG 7 
NÖDINGE  
0303-74 94 96
Öppet: 15-23/12 kl 10-20
Lör 20/12 kl 10-17,  
Sön 21/12 kl 11-17

God Jul 
och Gott Nytt År

ALLA LYKTOR 

INNAN JUL 
Mån-fre  9.30-20.00
Lördag   9.30-17.00
Söndag   11.00-17.00
Julafton  9.30-13.00
Juldagen  stängt
Annandag jul  11.00-15.00

Nyårsafton  9.30-15.00
Nyårsdagen  stängt
Trettondagen  11.00-15.00

Övriga dagar  öppet som vanligt.

En pigg & 
God Jul!

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

Orka mer – med Mivitotal Plus!
Mivitotal Plus för familjen från 3 år och uppåt 
innehåller bl a antioxidanterna vitamin C, 

bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ 
stress samt vitamin B6, vitamin B12 och vitamin 

och bidrar till immunsystemets normala funktion.

Or
M
ini

bbi
str

och bidr
199:-Mivitotal Plus

Ord pris 240:-

ALE

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

Köp valfri klocka från  
           och du  
kan vinna en MK-väska!

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

NÖTFÄRS
Ursprung Sverige. Storpack.

Max 12% fetthalt.
Max 2 köp/hushåll.

5990
/kg

TORTILLACHIPS
ICA. 200 g.

Jfr. pris 37:50/kg.

15ª
TACO KRYDDMIX

ICA. 40 g.
Jfr. pris 125:00/kg.

10ª

TÄRNAD AVOKADO
ICA. 250 g. Fryst.
Jfr. pris 60:00/kg.

15ª/st

Strimla och 

stek med taco-
krydda!

KYCKLINGFILÉ
Kronfågel. Ca 650-925g g. Kyld.

99ª/kg

KYCKLINGNACHOS 
MED AVOKADO

Enkla och smakliga kycklingnachos som passar 
utmärkt på fredagsmyset. Den lena, mosade 

avokadon blandad med gräddfil är ett utmärkt 
tillbehör till de heta nachochipsen och den 

saftiga kycklingen. Du hittar receptet på ica.se
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En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23 
Även vår manuella delikatess Tel 0303-97500 ica.se/ale
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Vi gillar

UGNSSTEKT KALKON
Varje tugga smälter i munnen! Kalkonen ugnsteks till 

otrolig mörhet och har mumsiga tillbehör. Fyll kalkonen 
med lök, äpplen och timjan för karaktäristiska och 

saftiga smaker. Du hittar receptet på ica.se

JULPRINSKORV
Scan. 600 g.

Jfr. pris 49:83/kg.

2990
/sttttt

HEL KALKON
Ingelsta. Ca 3800 g. Fryst.

49ª/kg

J

t.

ggg/kgg

JULMUST
Nygårda. 150cl.

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

5ª/st +pant

ÖPPETTIDER JUL-NYÅR
Julafton    7-15
Juldagen   10-19
Nyårsafton  7-19
Nyårsdagen  10-19

God Jul
önskar vi på ICA Kvantum Ale Torg

TWIST
Marabou. 300 g.
Jfr. pris 83:33/kg.

Max 2 köp/hushåll.

25ª/st 
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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. Trägen vin-
ner – den gröna bussen 
är här.

Ale kommuns första 
elbuss invigdes äntligen 
i måndags.

Det är dessutom den 
första rena elbussen 
som tas i bruk i Västra 
Götaland.

Tårtan stod framdukad och 
cidern sprutade i Älvängens 
resecentrum på måndagsef-
termiddagen. Det fanns skäl 
att fira. Efter lång väntan 
var elbussen på plats, redo 
att invigas. När kollektivtra-

fiken gick från buss till tåg 
fick boende i Maden- och 
Olofpersgården försämrade 
villkor. Avståndet till statio-
nen i Älvängen är med sina 
5 km i längsta laget. För att 
stimulera fler att välja kollek-
tivtrafiken tog Ale kommun 
beslut om att införa en ma-
tarbuss på sträckan mellan 
Älvängens bibliotek och re-
secentrum. Avståndet visade 
sig ytterst lämpligt för en 
eventuell elbuss och Energi-
teknikcentrum, ETC, enga-
gerades i frågan.

– Dieselbussar i tätorter 
är olämpligt både med hän-
syn till miljö och buller. Ut-
maningen blev att hitta en 
elbuss och en leverantör som 
kunde garantera funktionen. 
En matarbuss till pendelsta-
tionen måste kunna gå efter 
en tidtabell och resande ska 
kunna lita på att den kom-
mer. Vi kom i kontakt med 
Orustföretaget BK Invest, 
men efterfrågan på elbussar 
är stor och därför har det 
tagit tid. Ale kommun dri-
ver nu ett elbussprojekt med 
stöd av Energimyndigheten. 
Vi kommer att utvärdera 
sociala, ekonomiska och tek-
niska aspekter under två års 
tid, säger Robert Aronsson, 
projektledare för ETC.

Kommunstyrelsens ord-

förande Paula Örn (S) var 
strålande glad över att få 
klippa det blågula bandet 
tillsammans med Ulrika 
Frick (MP), kollektivtrafik-
nämndens ordförande.

– Elbussen är ett steg i 
vårt mål att skapa ett hållbart 
stationssamhälle. Att Ale 
kommun är först ut i Västra 
Götaland med en ren elbuss 
känns också väldigt bra. Vårt 
projekt kopplar samman det 
bästa ur flera världar. Det 
handlar om hållbarhet, till-
växt och teknikutveckling. Vi 
hoppas och tror att elbussen 
blir en succé och motiverar 
fler att välja tåget. På så vis 
kan vi då hävda att den är 
lönsam och ska ingå i den 
reguljära kollektivtrafiken, 
säger Paula Örn som också 
betonade att elbussens entré 
i Ale är ett resultat av ett fler-
årigt gemensamt arbete.

– Vi har jobbat tillsam-
mans i en bred politisk enig-
het. Vi har också samverkat 
med näringslivet, regionen 
och staten. Tillsammans ut-
vecklar vi framtidens kollek-
tivtrafik.

Efter invigningstal och 
bandklippning blev det så 
äntligen dags för premiär-
turen. Lokaltidningen åkte 
med på den första elbuss- 
turen mellan Älvängens re-

secentrum och biblioteket. 
Oppositionsråd Mikael 
Berglund (M) och Miljö-
partiets Peter Rosengren 
var två av de drygt 20 premi-
ärresenärerna. De fascine-
rades som alla andra av den 
tysta bussen.

– Det är en häftig upp-
levelse, lite som att åka in i 
framtiden, konstaterar de 
nöjt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Grönare kan det inte bli
Här invigs elbussen!

MADENBUSSEN

Matar resande från Maden 
och Olof persgården i 
Älvängen till pendelstatio-
nen. Sträckan trafikeras åtta 
gånger på för- och efter-
middagen. Första turen går 
06.35 och resan tar max en 
kvart. Från och med 15 de-
cember är det en ren elbuss 
som används. Bussen tar 
23 sittande och 20 stående. 
Det är en låggolvsbuss med 
möjlighet även för rullstol. 
Elbussen beräknas gå 12 mil 
på en laddning och kräver 
sex timmars laddning.

Skål! Äntligen på plats. Elbussens mottagande och funktion kommer att följas noga av bland andra 
Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) och kommunalråd Paula Örn (S).

Oppositionsråd Mikael Berglund (M) tog chansen att tillsammans 
med bland andra Peter Rosengren (MP) uppleva premiärturen 
med Ales första elbuss.
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LOTTER JULMARSIPAN 
Korv med  
bröd 5:-

Julgodis 
3:90/hg 

vid köp av 1kg

Tips • Lotter • Nettotobak •Tidningar

Handelsplats Älvängen

LOTTER JULMARSIPAN 

MR  JohanssonsRESTAURANG

SUPERBUFFÉ
MONGOLISK BARBEQUE 168 KR/PERSON
BARN UNDER 12 ÅR 118 KR & BARN UNDER 7 ÅR 65 KR

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

ÄLVÄNGEN
Svenstorpsvägen 1

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

Kompletta 

Progressiva Glasögon

Kompletta 

Enkelslipade Glasögon

Från 

     1.990:-

Från 

     990:-
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ALE. I veckan släppte 
Robin Lillfors sin första 
musikvideo på Youtube.

Låten Så Svag har 
gjort honom stark igen.

- Musiken har räddat 
mig, säger han bestämt 
och vittnar om sex tuffa 
skolår i utaförskap.

Robin Lillfors vill inte vara 
bitter eller besviken, men 
han vill att alla vuxna tänker 
till. Särskilt de som jobbar 
med barn och ungdomar. 
Det har nu gått nästan tio 
år sedan han lämnade hög-
stadiet, en tid som var job-
big och plågsam. Egentligen 
började det redan på mellan-
stadiet. Robin var inte som 
alla andra. Hans intresse för 
bollsporter var till exempel 

mycket begränsat. Han sä-
ger själv att han istället fick 
hänga med ”töntarna”.

– Det låter kanske som en 
klyscha, men värst var det på 
idrottslektionerna och klas-
sen skulle skulle delas in i 
lag. Jag blev alltid sist vald. 
Det är en fruktansvärd situa-
tion och upplevelse som inga 
barn borde riskera att utsät-
tas för, säger Robin.

Att han var utanför föran-
ledde en del samtal med lä-
rare, men mer än ett samtal 
blev det sällan.

– Där har jag och min fa-
milj ett ansvar. Vi borde kan-
ske tagit emot den hjälp som 
erbjöds på ett mer öppet sätt, 
men när du är så svag är det 
ett stort steg att bara försöka 
prata. Så här i efterhand rå-
der jag dock alla att försöka 
öppna sig och ärligt berätta 

hur de mår. Det finns hjälp 
att få, menar Robin.

Ett annat råd han ger är 
att all skolpersonal ska höja 
blicken, alla elever ska bli 
sedda och bekräftade. Det 
kan räcka med ett hej.

– Genom att knyta bätt-
re kontakter och relationer 
med eleverna ökar chansen 
att i tid upptäcka om någon 
inte mår bra eller är utanför.

Vändningen
Robin vill helst inte gräva i 
detaljer från det förflutna, 
men sinnesstämningen om 
hur han kände det när da-
garna var som mörkast kom-
mer han aldrig att glömma. 
Vändningen kom i Ale gym-
nasium. Ny skola innebar 
nya vänner och intresset för 
musiken växte sig allt star-
kare.

ÄLMHULT. Polisens 
insatsstyrka fick rycka 
ut i lördags efter en 
grannfejd i Älmhult på 
Ales landsbygd.

Utryckningen skedde 
efter att en av grannar-
na larmat om ett olaga 
hot.

Eftersom mannen som ut-
tryckt hotet hade flera re-

gistrerade jaktgevär koppla-
des piketpolisen in. Insatsen 
skedde vid 13.30 på lördagen 
och enligt polisens pressta-
lesman var piketens uppgift 
att skydda övrig polis.

– Det var en försiktig-
hetsåtgärd, där insatsstyrkan 
fanns med som en resurs i 
bakgrunden. Skälet var en 
grannfejd som till slut ledde 
fram till att en av parterna 

anmälde den andre för ett 
olaga hot. Vi gjorde då be-
dömningen att göra ett in-
gripande. Polisen samtalade 
med båda parter och lugnade 
ner situationen. Inga gripan-
den gjordes, säger polisens  
presstalesman  Christer 
Fuxborg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vändningen i Robin Lillfors liv kom i Ale gymnasium och det är med välbehag han låter sig fotograferas ut
Så Svag som släpptes på Youtube i veckan.

– s
– Musiken räddade Robin Lillfors nä

Insatsstyrka ingrep efter grannfejd

Som Alekuriren berättade 
redan förra veckan har ett 
positivt trendbrott skett i 
Ales grundskola. Vårens 
nationella prov i årskurs 
tre visar att Ales elever lig-
ger över riksgenomsnittet i 
både matte och svenska för 
både pojkar och flickor.

– Jag är otroligt glad och 
stolt över de här resultaten. 
Glad för barnens skull och 
stolt över personalens ar-
bete. Tack var det systema-
tiska kvalitetsarbetet, som 
innebär att vi löpande följer 
upp barnens och elevernas 
resultat, så visste vi att våra 
tredjeklassare hade fått bra 
resultat på de nationella 
proven men vi visste inte 
hur det stod sig mot riket. 
Nu vet vi det och gläds na-
turligtvis åt detta! Nästa 
steg är att analysera varför 
det har gått så bra - är det 
vår ”en till en satsning” (en 
dator till varje elev)? Fo-
kus på lusten att lära eller 
något annat? Det är minst 
lika viktigt att följa upp bra 
resultat som sämre resultat, 
säger Elena Fridfelt (C), 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

Det var breda leenden i 
Ales grundskolor när Skol-
verkets resultat blev offent-
liga. Under veckan firades 
det med kaffe och tårta i 
personalrummen. Särskilt 
muntert var det på Surte-
skolan som med de aktuel-
la resultaten visar att man 
tillhör landets allra främsta 
skolor. Rektor sedan sju år 
tillbaka är Leif Gardtman.

– Det här är resultatet av 
ett långsiktigt arbete av in-
tresserade och engagerade 
medarbetare. Vi är jättegla-
da, men målet är att utveck-
las och bli ännu bättre på 
det vi gör. Vårt fokus ligger 
på att eleverna ska lyckas, 
om de inte gör det, behö-
ver det däremot inte betyda 
att lärarna har misslyckats. 
Skälen kan vara så många 
och det är viktigt att våra 
pedagoger känner förtro-
ende. Vi har infört resurstid 
som varje lärare har mandat 
att själva ta beslut om. An-
ser de att ”Kalle” behöver 
lite extra hjälp kan de välja 
att erbjuda honom det, be-
rättar Leif Gardtman och 
fortsätter:

– Vi tittar tidigare på 
inlärningen och läsförståel-
sen. Vi måste våga titta på 
var eleverna befinner sig för 
att lättare kunna vidta rätt 
åtgärder vid rätt tidpunkt.

Vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden, Dennis 
Ljunggren (S), menar att 
pedagogernas ambitionsni-
vå har höjts.

– Förut kunde det räcka 
att nå en lagom nivå. Idag 
känns det som att alla sik-
tar högre. Det är också bra 
att vi inte bara fokuserar på 
eleverna i årskurs tre, utan 
att man också kollar av i de 
yngre årskurserna. Då kan 
åtgärder sätta in tidigare.

Surteskolans resultat har 
varit stabila under en längre 
tid och förvaltningen tittar 
noga på vad som sker här. 
Leif Gardtman menar att 

det bland annat handlar 
om ett gemensamt förhåll-
ningssätt till eleverna.

– Hemligheten stavas 
relation och tydlighet. Min 
dörr är alltid öppen för 
stora som små frågor och 
eleverna knackar ofta på. 
Jag försöker också vara ute 
mycket, säger han.

På Surteskolan går idag 
237 elever, 49 av dem bor 
ej i Ale kommun. Intresset 
från de östra delarna av Gö-
teborg är stort.

– Det är kö till skolan, 
vilket gör att vi kan optime-
ra storleken på klasserna. 
Det är en stor fördel, menar 
Gardtman som dock undvi-
ker att prata ekonomi.

– Jag tycker inte det är 
varken konstruktivt eller 
kreativt. 

I rektorsgruppen delar 
man på erfarenheter och 
dialogen om vad man gör 
på respektive skola har för-
bättrats. Idag finns en tyd-
lig ambition att både lära 
ut och ta lärdom av egna 
initiativ.

– Det som gör det så 
glädjande är att det är alla 
skolors samlade resultat 
som vägts in. Visst finns det 
några skolor som utmärker 
sig extra positivt, men det 
är alla elever och alla sko-
lors resultat i årskurs 3 som 
mäts, säger Joakim Öst-
ling, verksamhetschef för 
grundskolan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tårtkalas när Ales 
skolor firade

– Surteskolan tillhör landets 
allra bästa, men vill bli bättre

Glada lärare på Surteskolan som av resultaten i de nationella proven för årskurs tre i matte och 
svenska tillhör landets bästa skolor. Pia Boqvist, Leif Gardtman, Anna Brovik och Erika Hermansson.

SURTE. Skolverkets redovisning av resultaten 
över de nationella proven i årskurs tre blev en 
rolig läsning för Ales skolor.

En klar förbättring har skett för både pojkar och 
flickor, bättre än riksgenomsnittet i Sverige.

Det firades med kaffe och tårta i personalrum-
men.

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 
fö ä k d i i å

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs
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ALE. I veckan släppte 
Robin Lillfors sin första 
musikvideo på Youtube.

Låten Så Svag har 
gjort honom stark igen.

- Musiken har räddat 
mig, säger han bestämt 
och vittnar om sex tuffa 
skolår i utaförskap.

Robin Lillfors vill inte vara 
bitter eller besviken, men 
han vill att alla vuxna tänker 
till. Särskilt de som jobbar 
med barn och ungdomar. 
Det har nu gått nästan tio 
år sedan han lämnade hög-
stadiet, en tid som var job-
big och plågsam. Egentligen 
började det redan på mellan-
stadiet. Robin var inte som 
alla andra. Hans intresse för 
bollsporter var till exempel 

mycket begränsat. Han sä-
ger själv att han istället fick 
hänga med ”töntarna”.

– Det låter kanske som en 
klyscha, men värst var det på 
idrottslektionerna och klas-
sen skulle skulle delas in i 
lag. Jag blev alltid sist vald. 
Det är en fruktansvärd situa-
tion och upplevelse som inga 
barn borde riskera att utsät-
tas för, säger Robin.

Att han var utanför föran-
ledde en del samtal med lä-
rare, men mer än ett samtal 
blev det sällan.

– Där har jag och min fa-
milj ett ansvar. Vi borde kan-
ske tagit emot den hjälp som 
erbjöds på ett mer öppet sätt, 
men när du är så svag är det 
ett stort steg att bara försöka 
prata. Så här i efterhand rå-
der jag dock alla att försöka 
öppna sig och ärligt berätta 

hur de mår. Det finns hjälp 
att få, menar Robin.

Ett annat råd han ger är 
att all skolpersonal ska höja 
blicken, alla elever ska bli 
sedda och bekräftade. Det 
kan räcka med ett hej.

– Genom att knyta bätt-
re kontakter och relationer 
med eleverna ökar chansen 
att i tid upptäcka om någon 
inte mår bra eller är utanför.

Vändningen
Robin vill helst inte gräva i 
detaljer från det förflutna, 
men sinnesstämningen om 
hur han kände det när da-
garna var som mörkast kom-
mer han aldrig att glömma. 
Vändningen kom i Ale gym-
nasium. Ny skola innebar 
nya vänner och intresset för 
musiken växte sig allt star-
kare.

ÄLMHULT. Polisens 
insatsstyrka fick rycka 
ut i lördags efter en 
grannfejd i Älmhult på 
Ales landsbygd.

Utryckningen skedde 
efter att en av grannar-
na larmat om ett olaga 
hot.

Eftersom mannen som ut-
tryckt hotet hade flera re-

gistrerade jaktgevär koppla-
des piketpolisen in. Insatsen 
skedde vid 13.30 på lördagen 
och enligt polisens pressta-
lesman var piketens uppgift 
att skydda övrig polis.

– Det var en försiktig-
hetsåtgärd, där insatsstyrkan 
fanns med som en resurs i 
bakgrunden. Skälet var en 
grannfejd som till slut ledde 
fram till att en av parterna 

anmälde den andre för ett 
olaga hot. Vi gjorde då be-
dömningen att göra ett in-
gripande. Polisen samtalade 
med båda parter och lugnade 
ner situationen. Inga gripan-
den gjordes, säger polisens  
presstalesman  Christer 
Fuxborg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vändningen i Robin Lillfors liv kom i Ale gymnasium och det är med välbehag han låter sig fotograferas ut
Så Svag som släpptes på Youtube i veckan.

– s
– Musiken räddade Robin Lillfors nä

Insatsstyrka ingrep efter grannfejd

Som Alekuriren berättade 
redan förra veckan har ett 
positivt trendbrott skett i 
Ales grundskola. Vårens 
nationella prov i årskurs 
tre visar att Ales elever lig-
ger över riksgenomsnittet i 
både matte och svenska för 
både pojkar och flickor.

– Jag är otroligt glad och 
stolt över de här resultaten. 
Glad för barnens skull och 
stolt över personalens ar-
bete. Tack var det systema-
tiska kvalitetsarbetet, som 
innebär att vi löpande följer 
upp barnens och elevernas 
resultat, så visste vi att våra 
tredjeklassare hade fått bra 
resultat på de nationella 
proven men vi visste inte 
hur det stod sig mot riket. 
Nu vet vi det och gläds na-
turligtvis åt detta! Nästa 
steg är att analysera varför 
det har gått så bra - är det 
vår ”en till en satsning” (en 
dator till varje elev)? Fo-
kus på lusten att lära eller 
något annat? Det är minst 
lika viktigt att följa upp bra 
resultat som sämre resultat, 
säger Elena Fridfelt (C), 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

Det var breda leenden i 
Ales grundskolor när Skol-
verkets resultat blev offent-
liga. Under veckan firades 
det med kaffe och tårta i 
personalrummen. Särskilt 
muntert var det på Surte-
skolan som med de aktuel-
la resultaten visar att man 
tillhör landets allra främsta 
skolor. Rektor sedan sju år 
tillbaka är Leif Gardtman.

– Det här är resultatet av 
ett långsiktigt arbete av in-
tresserade och engagerade 
medarbetare. Vi är jättegla-
da, men målet är att utveck-
las och bli ännu bättre på 
det vi gör. Vårt fokus ligger 
på att eleverna ska lyckas, 
om de inte gör det, behö-
ver det däremot inte betyda 
att lärarna har misslyckats. 
Skälen kan vara så många 
och det är viktigt att våra 
pedagoger känner förtro-
ende. Vi har infört resurstid 
som varje lärare har mandat 
att själva ta beslut om. An-
ser de att ”Kalle” behöver 
lite extra hjälp kan de välja 
att erbjuda honom det, be-
rättar Leif Gardtman och 
fortsätter:

– Vi tittar tidigare på 
inlärningen och läsförståel-
sen. Vi måste våga titta på 
var eleverna befinner sig för 
att lättare kunna vidta rätt 
åtgärder vid rätt tidpunkt.

Vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden, Dennis 
Ljunggren (S), menar att 
pedagogernas ambitionsni-
vå har höjts.

– Förut kunde det räcka 
att nå en lagom nivå. Idag 
känns det som att alla sik-
tar högre. Det är också bra 
att vi inte bara fokuserar på 
eleverna i årskurs tre, utan 
att man också kollar av i de 
yngre årskurserna. Då kan 
åtgärder sätta in tidigare.

Surteskolans resultat har 
varit stabila under en längre 
tid och förvaltningen tittar 
noga på vad som sker här. 
Leif Gardtman menar att 

det bland annat handlar 
om ett gemensamt förhåll-
ningssätt till eleverna.

– Hemligheten stavas 
relation och tydlighet. Min 
dörr är alltid öppen för 
stora som små frågor och 
eleverna knackar ofta på. 
Jag försöker också vara ute 
mycket, säger han.

På Surteskolan går idag 
237 elever, 49 av dem bor 
ej i Ale kommun. Intresset 
från de östra delarna av Gö-
teborg är stort.

– Det är kö till skolan, 
vilket gör att vi kan optime-
ra storleken på klasserna. 
Det är en stor fördel, menar 
Gardtman som dock undvi-
ker att prata ekonomi.

– Jag tycker inte det är 
varken konstruktivt eller 
kreativt. 

I rektorsgruppen delar 
man på erfarenheter och 
dialogen om vad man gör 
på respektive skola har för-
bättrats. Idag finns en tyd-
lig ambition att både lära 
ut och ta lärdom av egna 
initiativ.

– Det som gör det så 
glädjande är att det är alla 
skolors samlade resultat 
som vägts in. Visst finns det 
några skolor som utmärker 
sig extra positivt, men det 
är alla elever och alla sko-
lors resultat i årskurs 3 som 
mäts, säger Joakim Öst-
ling, verksamhetschef för 
grundskolan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tårtkalas när Ales 
skolor firade

– Surteskolan tillhör landets 
allra bästa, men vill bli bättre

Glada lärare på Surteskolan som av resultaten i de nationella proven för årskurs tre i matte och 
svenska tillhör landets bästa skolor. Pia Boqvist, Leif Gardtman, Anna Brovik och Erika Hermansson.

SURTE. Skolverkets redovisning av resultaten 
över de nationella proven i årskurs tre blev en 
rolig läsning för Ales skolor.

En klar förbättring har skett för både pojkar och 
flickor, bättre än riksgenomsnittet i Sverige.

Det firades med kaffe och tårta i personalrum-
men.

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 
fö ä k d i i å

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs
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ROBIN LILLFORS

Ålder: 25
Bor: Älvängen
Familj: Singel
Yrke: Särskolan, avdelning 
Solgård på Aroseniusskolan 
i Älvängen

anför skolan. Annars är skolåren en plågsam historia, vilket han ger uttryck för i låten och musikvideon 

Så svag 
så stark!

är livet var som mörkast
– Jag läste barn- och fri-

tidsprogrammet, men det 
var musiken som engagerade 
mig. Jag var med och bildade 
bandet The Cloud. Vi hade 
en fantastisk tid tillsammans, 
men splittrades 2011. Sedan 
dess står jag på egna ben och 
försöker hitta min musika-
liska identitet. Metallica och 
Melissa Horn präglar mig 
rent musikaliskt, medan tex-
ter av Ted Gärdestad och 
nu på senare tid även Håkan 
Hellström fängslar mig. De 
är stora förebilder.

I två år har Låten Så svag 
funnits med i Robins under-
medvetna.  Texten är stark 
och har ett budskap som är 
utlämnande för Robin själv, 
men också plågsamt för de 
som växte upp med honom. 
Raderna om hur han tappade 
tron och nästan fick honom 

”att hoppa från bron” är 
tunga.

– Jag är medveten om det, 
men faktum är att jag ald-
rig har pratat med någon av 
de som var värst efteråt. De 
kommer kanske aldrig att 
höra låten heller, men musi-
ken har räddat mig och den 
kan rädda andra. När du ska-
par musik måste du vara ärlig 
och jag har valt att inte un-
danhålla någonting. Det blir 
kanske obekvämt för någon, 
men jag om någon vet hur 
det känns, säger Robin.

Verkligen nöjd
Oscar Pettersson på Studio 
Nol hjälpte till med mixning 
och produktion av låten Så 
svag. Resultatet är slående.

– Jag är verkligen nöjd 
och stolt över resultatet. 
Musik och text är mitt verk, 

men att det skulle bli så bra 
trodde när allt mixades sam-
man trodde jag aldrig. Det 
tillskriver jag alla som varit 
delaktiga. Vilka proffs! 

Med god hjälp av vänner-
na John Eriksson och Hen-
rik Olausson har nu också 
en musikvideo producerats. 
Den ligger redan på youtube 
och målet är utstakat.

– Jag vill ut på en scen och 
visa mig stark igen!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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Läs mer på www.alekuriren.se
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:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VECKVECK
SSHOPEHOPE

S

FRÅN DELIKATESSEN

GRILLAD
KYCKLING

2990
/ST

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

GGG

790
/HG

VÅR EGEN
RÖDBETS-

SALLAD

89/KG
:-

FÄRSK LAXFILÉ

SVENSK  
JULSKINKA

TVÄTTMEDEL/
SKÖLJMEDEL

ABBA SILL
NÖTFÄRS

JULSKINKA
COOP

JULSKINKA
SCAN

FÄRSK
STRÖMMINGFILÉ

39/KG
90

SKINNFRI LUTFISK

59/KG
90

SCANNANPPPPPPPPP

39/KG
90 69/KG

90 79/KG
90

Så långt lagret  
räcker

Klädesholmen

59/KG
90

Max 2kg/kund

25:-
3 FÖR

Max 1 köp/kund

27:-
3 FÖR

+ pant

ALLA  
SILLINLÄGGNINGAR

990
/HG

JULMUST
NYGÅRDA

99:-
5 FÖR

VI ÖNSKAR ALLA EN  
RIKTIGT GOD JUL!

  

ÖPPETTIDER
JUL OCH NYÅR
JULAFTON ............ KL 6–14
JULDAGEN ............ KL 8–20
ANNANDAG JUL .. KL 6–23
NYÅRSAFTON ..... KL 6–18
NYÅRSDAGEN ..... KL 8–20

99/KG
:-

89/KG
:-

39/ST
90 49/ST

9059/KG
90

CLEMENTINER

10:-/KG
Max 2kg/kund

15:-
3 FÖR

Max 1 köp/kund

ÄGG 24-PACK

CHEDDAROST
KVIBILLE

SCAN
KÖTTBULLAR

GRÄDDGLASS

GÄSENE
JULOST

KAFFE
GEVALIA

VISPGRÄDDE

PRINSKORV
CHARKMÄSTER

LAX I 
SKIVOR

VISPGRÄDDE
ECO

OSTBRICKA

/ST1990 /ST1990
Så långt lagret  

räcker

Max 2 st/medlem
/ST2990

Välj mellan rökt och 
gravad

82% kötthalt34% lagrad i 2 år

18:-
2 FÖR 10:-/ST

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

KOMMANDE BOSTÄDER

SÅLDA VIA KUNDREGISTER:

BR Byvägen 12a, Bohus 2-3 rok

BR Brukstorget 2, Nol 1 rok

Villa Föstorp 255, Hålanda

Villa Jordkällevägen 2, Nödinge

Villa Östergårdsvägen 25, Skepplanda

Villa Bärs Lid 28, Skepplanda

Villa Fredings väg 9, Alafors

Villa Sjövallavägen 112, Alafors

Villa Humlegången 17, Nödinge

 

BR Göteborgsvägen 72, Surte, 2 rok

BR Idrottsvägen 13 b, Surte, 2 rok

i samarbete med 

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

NÖDINGE 7 rok, 156 kvm

S
M
S
:A

8
1
6
8
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 745 000 kr/bud. AVGIFT 5 830
kr/månad. EP 60 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Gruvåsvägen 44. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 100 kvm

S
M
S
:A

8
2
8
3
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 970 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Skyttelvägen 12. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALAFORS 7 rok, 145 + 45 kvm

S
M
S
:A

7
8
4
2
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 279 kvm. EP C. VISAS
Ring för tidsbokning. Södergården 30. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

NOL 5 rok, 132 kvm

S
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:A

8
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9
3
8
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L
7
1
1
2
2

Högtid att sälja.
 

 
 

10-11/1

Koll på läget

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 8 december
Misshandel
Misshandel rapporteras från 
Himlaskolan i Alafors. Bråk 
uppstår mellan elever från 
Himlaskolan och elever från 
DaVinciskolan från Nödinge. 
Målsägande är fyra elever, 
födda 2005 från Alafors, och 
misstänkt är en kille född 
2001 från Nödinge.

På E45 mellan Lödö-
semotet och Nygård voltar 
en personbil i en singel-
olycka. Olyckan inträffar 
strax efter klockan 23. Bilen 
hamnar på taket i norr-
gående riktning. Föraren 
avförs till Kungälvs sjukhus 
med okända personskador. 
Bilen bärgas och en rapport 
upprättas.

På E45 norra Älvängen-
motet kör en personbil in i 
en skylt i en singelolycka. 
Olyckan inträffar strax före 
midnatt. Bilen läcker något 
och det är mycket glas på 
platsen.

Över hundra medlemmar 
firade Lucia i Medbor-
garhuset. Vi fick njuta av 
skönsång av såväl Ale Lucia 
som flickor från kultursko-
lan. Men var är pojkarna? 
Vår egen kör Sångglädje har 
bekymmer. Ingela Ohlin 
slutar som ledare efter ett 
förtjänstfullt arbete. Finns 
det någon som vill ta över 
så är vi tacksamma. Man 
tränar varannan vecka på 
Björkliden.

Vi efterlyser också fler 
deltagare till resan till Por-
tugal den 27 april-4 maj.

Kontaktkommittén i 
Nol-Alafors stod för värd-
skapet och hade åstadkom-
mit ett enormt vinstbord. 
En majoritet av deltagarna 
gick hem med vinster.

Ordföranden Hans 
Åström önskade välkomna 
till föreningens årsmöte den 
3 februari.

Dagen efter gick 13 
SPF-are ridvägen från Nö-
dinge till Jennylund. Vi var 
tacksamma att ha den när 
terrängen är blöt.

Denna vecka tar vi bussen 
till Alafors och går till 
Älvängen via Älebräcke och 
Torp.

Slutligen gratuleras 
Claes-Hugo Larsson och 
Hans Eriksson som blev 
trea i SPF-mästerskapet i 
bridge.

Lennart Mattsson

Luciavecka
med SPF
Alebygden

Doften från glögg och pep-
parkakor mötte Aktiva Senio-
rer vid deras decembermöte, 
där det som vanligt bjöds 
på detta. Sandbackaskolans 
duktiga förskolegrupper stod 
för första delen av underhåll-
ningen. Många små lucior, 
tomtar och pepparkaksgubbar 
sjöng av hjärtans lust. Julen 
gjorde sig snabbt påmind, 
när vi fick höra sånger som 

Luciasången, Lusse Lelle och 
Mössens julafton. Aktivas 
egen tomtefar och tomtemor 
tackade för det fina framträ-
dandet med en säck full av 
godispåsar.

Jennie Elonsson och 
Lowe Pettersson intog så 
scenen. Då Yngve Andersson 

blivit sjuk fick man impro-
visera. Inledningsvis spelade 
Lowe stämningsfullt Nu 
väntar hela jorden. Stjärn-
gossarnas visa hade Jennie en 
speciell känsla för liksom Det 
strålar en stjärna, två sånger 
vi fick njuta av. I den senare 
fick Lowe möjlighet att visa 

vilken lyhörd ackompanjatör 
han är. Det blir ingen jul utan 
Tomtarnas vaktparad, tyckte 
Lowe. 

Lite blandat. Dagens 
insamling gick till Rädda 
Barnens hjälp till syriska 
barn. Kulturchef Mariella 
Silverstrand presenterade 

sig. Ulf påminde om försöks-
verksamheten med Närbuss. 
Sånggruppen Humlan upp-
träder i Klocktornet den 21 
december. En bok om Kastel-
legårdens torp och backstu-
gor har skrivits av Kurt och 
Karin Jonsson. Göran fick 
motta blommor och tack för 
väl utfört ordförandeskap.

Inga Isaksson

I julens tecken hos Aktiva Seniorer
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ÄLVÄNGEN. Det blev 
en riktig stämningsfull 
inledning på dagen.

75 barn i årskurs 2 
förgyllde fredagsmor-
gonen på Älvängensko-
lan.

Thea Karlberg hade 
lottats till att vara Lucia.

Det var knäpptyst när lu-
ciatåget gjorde sin entré i 
gymnastikhallen. Tärnor, 
stjärngossar, tomtenissar 
och pepparkaksgubbar- och 
gummor kom från två håll 
och strålade sedan samman 
längst fram i salen. Sist kom 
Lucia med kronan på hu-
vudet – Thea Karlberg från 
klass 2C.

– Lite nervöst, erkände 
Thea som emellertid tyckte 
anspänningen var större på 

torsdagskvällen då föräldrar 
och syskon fick lyssna till de 
vackra julsångerna.

Luciatåget fick välförtjän-
ta applåder av sina skolkam-
rater när det rakt igenom 
klockrena framträdandet var 
klart. Lucia och ytterligare 
några elever fick sedan hasta 

vidare till nästa uppdrag.
– Vi ska till dagcentralen i 

Älvängen och sjunga, förkla-
rade Thea.

Vilken är din favoritjul-
sång?

– Så mörk är natten.

JONAS ANDERSSON

Charmig pepparkaksdans.

Luciatåget som förgyllde fredagsmorgonen på Älvängenskolan.

Stämningsfull morgon på Älvängenskolan

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

God Jul & 
Gott Nytt År!

önskar vi i den levande lanthandeln!  

/Benny & Carina med personal

Hyacinter 3 för 30:- Ord pris 13:-/st

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt!

Spolarvätska
Koncentrerad. 5 liter

Julöppettider
15-19 dec 9-18
20 dec 9-13
22-23 dec 9-18
Julafton 9-12
27 dec 9-13
29-30 dec 9-18
Nyårsafton 9-13

Tösalt 

25kg 65:-
Tanka direkt från pump

Miljöbensin  
2-takt    20:50 /lit

Glöm inte småfåglarna i jul!
Talgbollar i hink 50 st 80:-
Jordnötter 3kg 75:-
Stora kärvar 50:-

Strimmigt solrosfrö, 
Vildfågelfrö  - Vår egen 

blandning i säck och lösvikt

98:-

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!

Vi vill tacka alla våra

kunder och samarbetspartners

för 2014 och önskar er
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Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB

KAMPANJ!

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

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

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

Volkswagen Transporter. 
Det prisvärda originalet.

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

ALVHEM, Riksväg 45. 
Söderifrån avfart -91, 
norr avfart -92 
Tel 0303-33 64 80

EM, Riksväg 45.
ifrån avfart -91,

WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE

En God Jul &  
ett Gott Nytt År  

tillönskas alla våra kunder och vänner!

Våra öppettider under jul
Vecka 52 och 1 stängt
Mån 5/1 11.00 – 15.00
Tis 6/1 11.00 – 15.00
Ons 7/1 10.00 – 17.00
Tor 8/1 10.00 – 17.00
Fre 9/1 10.00 – 16.00
Lör-sön 10-11/1 stängt
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Våra öppettider under jul
Vecka 52 och 1 stängt
Mån 5/1 11.00 – 15.00
Tis 6/1 11.00 – 15.00
Ons 7/1 10.00 – 17.00
Tor 8/1 10.00 – 17.00
Fre 9/1 10.00 – 16.00
Lör-sön 10-11/1 stängt

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

Mitsubishi köper man hos

SÅLANDA. En butik med 
allt inom skönhet och 
hälsa.

Så marknadsförs 
Knapegården.

– Det här är ett litet 
kryp in dit man kommer 
för att mysa, ta en kopp 
kaffe och kanske handla 
något, säger Cecilia 
Sjöberg.

Grusvägen leder besökarna 
fram till Knapegården. Där 
bor Cecilia Sjöberg tillsam-
mans med sin familj och i det 
lilla röda uthuset har hon sin 
butik.

– Jag jobbar som säljcoach 
och använder även stugan 
som utbildningslokal. Såle-
des är det en flexibel affärslo-
kal där jag snabbt kan göra 

plats för ett 50-tal sittande 
gäster. Bord och stolar har 
jag i ett rum intill, berättar 
Cecilia.

För kropp och själ
Knapegården erbjuder klä-
der, företrädelsevis till kvin-
nor, smycken, inspiration för 
kropp och själ, bland annat 
hudvård, kosmetik och par-
fym.

– Jag har öppet två dagar 
i veckan, onsdag och söndag, 
berättar Cecilia.

Nyligen arrangerade 
hon en julklappskväll med 
en överväldigande respons. 
Närmare 70 personer letade 
sig ut till Sålanda denna af-
ton och parkeringskaos upp-
stod.

– Grannarna undrade sä-
kert vad det var som hände. 

Så många bilar brukar inte 
skymtas i Sålanda vid ett och 
samma tillfälle, skrattar Ce-
cilia.

Fördelen med att ha bu-
tik ute på landet?

– Många uppskattar lug-
net som råder här. Det blir 
som en slags terapistund. 
Det är inte alla som gillar att 
stressa runt på ett köpcen-
trum. Här får kunderna den 
hjälp som de behöver, blir 
dressade om de så önskar.

Knapegården öppnade i 
februari i år och utveckling-
en har varit över förväntan.

– Det är roligt att folk le-
tar sig hit och det innebär att 
jag successivt kan förbättra 
utbudet av varor, avslutar 
Cecilia Sjöberg.

JONAS ANDERSSON

Cecilia Sjöberg driver butiken Knapegården i Sålanda.

På torsdag den 4 de-
cember hade Ale GK sitt 
årsmöte. Ett 60-tal mötes-
deltagare fick i år ta del av 
ett nytt inslag, en speciellt 
inbjuden gäst. Denna gång 
hade klubben bjudit in Pia 
Areblad, näringslivschef på 
Ale kommun. Pia presente-
rade de övergripande målen 
för näringslivsarbetet inom 
kommunen och sedan ledde 
hon en diskussion där mö-
tesdeltagarna fick reflektera 
över frågor bland annat 
kring samverkan mellan 
samhälle och förening. Vad 
som framkom var bland 
annat att Golfklubben 
genererar över 6000 unika 
besök utifrån och sålunda 
är en mycket viktig del av 
besöksnäringen i kommu-
nen. Dessa besökare står 
för köp av andra varor och 
tjänster i kommunen. Andra 
värden som framkom var 
golfens positiva påverkan 
på hälsa och innehållsrik 
fritidssysselsättning för 
både unga och äldre, samt 
som en mötesplats även för 
icke golfspelare i form av 
både promenadvägar och 
konferensmöjligheter. 

Det ordinarie mötet där-
efter leddes som tidigare av 
Hans Johansson. En bana i 
toppskick med mycket fina 
greener, många nya med-
lemmar och greenfeegäster, 
nya aktiviteter och tävlingar 
samt aktiva kommittéer 
och frivilliga insatser från 
medlemmar sammanfattar 
golfsäsongen 2014. Ett 
positivt år med positivt 
ekonomiskt resultat.

Styrelsen erhöll fortsatt 
förtroende att leda klubben 

även 2015. En långsik-
tig stabilitet och fortsatt 
utveckling av kärnverksam-
heten är fokus för aktivite-
ter under det kommande 
året.  Klubben satsar på 
ytterligare förbättring av 
banan där fairways och tees 
får extra resurser under 
nästa år. Ur verksamhets-
planen för 2015 kan man 
också läsa:

•Vi strävar efter nettoök-
ning på antalet medlemmar. 

• Vi skall utveckla och 
paketera konferens-/före-
tagsgolf och sponsorerbju-
danden för ökade intäkter. 

• Vi skall genomsyras av 
en välkomnande och vänlig 
attityd och kvalitet i allt vi 
gör.

En öppen atmosfär med 
livlig diskussion prägla-
de mötet. Avslutningsvis 
tackade Merja Forsäng alla 
medlemmar för engage-
mang och frivilligt arbete 
man gör för klubben. Hon 
tackade även mötesord-
förande Hans Johansson 
samt Thomas Lundström 
och Björn Emegård för allt 
arbete de utfört för klubben 
under flera år.

Ale GK höll årsmöte

Ale GK:s ordförande Merja 
Forsäng.

– Näringslivet spirar även i Sålanda

Mysig butik 
ute på landet
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klassisk  50 min 

JUST NU!

495 kr
Ord. pris 795 kr

Nu är julens 
produkter här! 

Välkommen in för 
att hitta dina julklappar!

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15 SÖN 11-16   
VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV • 0303-106 19 • JEANETTEOCO.SE

Ring och boka tid nu!

Vi fixar julens 

vackraste  
frisyrer!

Just Because!

20%rabatt

Just Nu!
PÅ 

ALLT
I BUTIKEN!

DAM: Vero Moda, VILA, FreeQuent, Pieces    HERR: Jack & Jones, Selected, DeeLuxe
JUNIOR: Outfitter´s Nation

Ytterbyvägen 6, Kungälv  |  www.bekasikungalv.se

Telefon

0303-15453

Nytorget 1 Kungälv   
må-ons, fre: 10-18  

tors: 10-19 lör: 10-14
Telefon: 031-21 11 51  
www.bomansfoto.se

NÅGOT FÖR  
UTFORSKAREN!

HANDLA

PÅ HEMMAPLAN

Jämför oss gärna med de stora aktörerna!
CELESTRON  
COSMOS  
FIRSTSCOPE

CELESTRON  
COSMOS  
MICROSCOPE  
KIT

DEN  
PERFEKTA

JULKLAPPEN
2014

985
KR KR

550

Kungälvs Centrum

Erbjudanden och överraskningar i och 
runt våra butiker under kvällen.

Varmt välkomna till vår kära stad! 

JulklappsNatta
i Kungälv torsdag 18 december

öppet till 22 

Följ & gilla oss på Facebook Kungälvs Centrum

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.
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Tel förs: 0303-62 090
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www.bilab.se

Transporter Skåp 2,0 TDI 102 hk inkl. Cargopaket
Utrustad med bl.a. AC, parkeringsvärmare, dragkrok, 
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Volkswagen Transporter. 
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långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

ALVHEM, Riksväg 45. 
Söderifrån avfart -91, 
norr avfart -92 
Tel 0303-33 64 80

EM, Riksväg 45.
ifrån avfart -91,
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tillönskas alla våra kunder och vänner!
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Vecka 52 och 1 stängt
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Lör-sön 10-11/1 stängt

A
S
n
T

VVVVVVVVVåååVåVåVåVåVårarararr ööööööööpppppppppppppp tttetetetett ititititittidddededededed r r r unununununddddededededer r r jujujujujujujujullllll
VVVVVVVVeVVeVe kckckckka a aa 5252525252522 oooo hchchchch 11 ssssstttätätängngnggngngttttttt
MMMMMMMMMåååMåM nn nn 5/5///1111 111111.0.000000 0 000 ––– 1115151 .0.0.000000000
TTTTiTiTiiTT sss ss 6/6/6/1111 1111111.0.000000 0 00 ––– 1111515155.0.0.000000000
OOOnOnOnOnOOnss s 7/7//11111 11111000.0.0.00000 0 0 ––– 1111777.0.0.000000000
TTToToToToTor rr 8/8//1111 11111000.0.0.00000 0 0 ––– 1111777.00000000000
FFFrFrFrFrFreee 9/9/9/1111 11111000.0.0.0000 0 000 ––– 111161616.0.0.0.000000000
LLLöLöLöLöLöL rr-r-r ssösösösöönnn n 101010100-1-1111/1/1//111 ssstststtttänänänänä gtgtgttgtggg

Våra öppettider under jul
Vecka 52 och 1 stängt
Mån 5/1 11.00 – 15.00
Tis 6/1 11.00 – 15.00
Ons 7/1 10.00 – 17.00
Tor 8/1 10.00 – 17.00
Fre 9/1 10.00 – 16.00
Lör-sön 10-11/1 stängt

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

Mitsubishi köper man hos

SÅLANDA. En butik med 
allt inom skönhet och 
hälsa.

Så marknadsförs 
Knapegården.

– Det här är ett litet 
kryp in dit man kommer 
för att mysa, ta en kopp 
kaffe och kanske handla 
något, säger Cecilia 
Sjöberg.

Grusvägen leder besökarna 
fram till Knapegården. Där 
bor Cecilia Sjöberg tillsam-
mans med sin familj och i det 
lilla röda uthuset har hon sin 
butik.

– Jag jobbar som säljcoach 
och använder även stugan 
som utbildningslokal. Såle-
des är det en flexibel affärslo-
kal där jag snabbt kan göra 

plats för ett 50-tal sittande 
gäster. Bord och stolar har 
jag i ett rum intill, berättar 
Cecilia.

För kropp och själ
Knapegården erbjuder klä-
der, företrädelsevis till kvin-
nor, smycken, inspiration för 
kropp och själ, bland annat 
hudvård, kosmetik och par-
fym.

– Jag har öppet två dagar 
i veckan, onsdag och söndag, 
berättar Cecilia.

Nyligen arrangerade 
hon en julklappskväll med 
en överväldigande respons. 
Närmare 70 personer letade 
sig ut till Sålanda denna af-
ton och parkeringskaos upp-
stod.

– Grannarna undrade sä-
kert vad det var som hände. 

Så många bilar brukar inte 
skymtas i Sålanda vid ett och 
samma tillfälle, skrattar Ce-
cilia.

Fördelen med att ha bu-
tik ute på landet?

– Många uppskattar lug-
net som råder här. Det blir 
som en slags terapistund. 
Det är inte alla som gillar att 
stressa runt på ett köpcen-
trum. Här får kunderna den 
hjälp som de behöver, blir 
dressade om de så önskar.

Knapegården öppnade i 
februari i år och utveckling-
en har varit över förväntan.

– Det är roligt att folk le-
tar sig hit och det innebär att 
jag successivt kan förbättra 
utbudet av varor, avslutar 
Cecilia Sjöberg.

JONAS ANDERSSON

Cecilia Sjöberg driver butiken Knapegården i Sålanda.

På torsdag den 4 de-
cember hade Ale GK sitt 
årsmöte. Ett 60-tal mötes-
deltagare fick i år ta del av 
ett nytt inslag, en speciellt 
inbjuden gäst. Denna gång 
hade klubben bjudit in Pia 
Areblad, näringslivschef på 
Ale kommun. Pia presente-
rade de övergripande målen 
för näringslivsarbetet inom 
kommunen och sedan ledde 
hon en diskussion där mö-
tesdeltagarna fick reflektera 
över frågor bland annat 
kring samverkan mellan 
samhälle och förening. Vad 
som framkom var bland 
annat att Golfklubben 
genererar över 6000 unika 
besök utifrån och sålunda 
är en mycket viktig del av 
besöksnäringen i kommu-
nen. Dessa besökare står 
för köp av andra varor och 
tjänster i kommunen. Andra 
värden som framkom var 
golfens positiva påverkan 
på hälsa och innehållsrik 
fritidssysselsättning för 
både unga och äldre, samt 
som en mötesplats även för 
icke golfspelare i form av 
både promenadvägar och 
konferensmöjligheter. 

Det ordinarie mötet där-
efter leddes som tidigare av 
Hans Johansson. En bana i 
toppskick med mycket fina 
greener, många nya med-
lemmar och greenfeegäster, 
nya aktiviteter och tävlingar 
samt aktiva kommittéer 
och frivilliga insatser från 
medlemmar sammanfattar 
golfsäsongen 2014. Ett 
positivt år med positivt 
ekonomiskt resultat.

Styrelsen erhöll fortsatt 
förtroende att leda klubben 

även 2015. En långsik-
tig stabilitet och fortsatt 
utveckling av kärnverksam-
heten är fokus för aktivite-
ter under det kommande 
året.  Klubben satsar på 
ytterligare förbättring av 
banan där fairways och tees 
får extra resurser under 
nästa år. Ur verksamhets-
planen för 2015 kan man 
också läsa:

•Vi strävar efter nettoök-
ning på antalet medlemmar. 

• Vi skall utveckla och 
paketera konferens-/före-
tagsgolf och sponsorerbju-
danden för ökade intäkter. 

• Vi skall genomsyras av 
en välkomnande och vänlig 
attityd och kvalitet i allt vi 
gör.

En öppen atmosfär med 
livlig diskussion prägla-
de mötet. Avslutningsvis 
tackade Merja Forsäng alla 
medlemmar för engage-
mang och frivilligt arbete 
man gör för klubben. Hon 
tackade även mötesord-
förande Hans Johansson 
samt Thomas Lundström 
och Björn Emegård för allt 
arbete de utfört för klubben 
under flera år.

Ale GK höll årsmöte

Ale GK:s ordförande Merja 
Forsäng.

– Näringslivet spirar även i Sålanda

Mysig butik 
ute på landet
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Kungälvs Centrum

Erbjudanden och överraskningar i och 
runt våra butiker under kvällen.

Varmt välkomna till vår kära stad! 

JulklappsNatta
i Kungälv torsdag 18 december

öppet till 22 

Följ & gilla oss på Facebook Kungälvs Centrum

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.
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LILLA EDET. Det är dags 
att göra bokslut för 
2014.

Ingemar Ottosson (S) 
lägger därmed sin första 
mandatperiod som 
kommunstyrelseordfö-
rande bakom sig.

– Det har skapats en 
god anda och positiv 
trend i Lilla Edet, den 
ska vi bevara.

Det återstår bara en veckas 
arbete, sedan går Ingemar 
Ottosson på julledighet. En 
välbehövlig sådan efter ett 
intensivt supervalår.

– Eftersom det är utlyst 
extraval har vi ett hårt jobb 
framför oss när helgerna är 
över. Det är diverse aktivite-
ter inplanerade.

Vad blir det bestående 
minnet från 2014?

– Det blir de båda valrö-
relserna, alla de kontakter 
som knöts med människor 
på diverse arrangemang där 
vi fanns med. Hösten har 
också inneburit många mö-
ten med samarbetspartier 
och handlingsprogram som 
ska fram.

Någon speciell satsning 
under året som du gärna 
vill lyfta fram?

– Jag skulle vilja säga att 
vi har sett resultatet av våra 
tidigare satsningar på bygg-
nation. Befolkningsökning-
en är ett kvitto på det. 2013 
var ett bra år och fram till 
den 1 november i år hade vi 
ökat vår befolkning med 162 
personer.

Hur ser ekonomin ut?

– Det är kämpigt. Det gäl-
ler framförallt i individ- och 
familjeomsorgen, men även 
skolan har det komplicerat.

Någon negativ händel-
se under 
året som du 
gärna varit 
utan?

– Det 
skulle i så fall 
vara skolde-
batten som 
var väldigt 
intensiv och 
som inte resulterade i några 
förändringar alls.

Det väntar extraval i 
mars, vad har du att säga 
om det?

– Det var synd att man 
inte kunde förhandla, att den 
utsträckta handen inte grep-
pades och att situationen 

löstes. Till slut återstod inget 
annat för Stefan Löfven (S) 
att göra än att utlysa extraval. 
Nu gäller det att ta fajten för 
fortsatt majoritet.

V a d 
k o m m e r 
att hän-
da lokalt i 
Lilla Edets 
k o m m u n 
under näs-
ta år?

– Vi ska 
f o r t s ä t t a 

den positiva trend som vi be-
finner oss i. Vi ska se till att 
det byggs ännu mer. Leifab 
är på gång med lägenheter 
på Ängshöken och det är 
långt framskridna planer för 
lägenheter och bostadsrätter 
på Ekeberg i Lödöse. Vi ska 
också se om vi kan förtäta en 
del områden. Ju fler som är 
med och delar på kostnader-
na i vår kommun, desto enk-
lare är det att få till en stark 
ekonomi.

Det blir ett nytt oppo-
sitionsråd efter nyår, dina 
tankar kring det?

– Det ska bli spännande, 
intressant och utvecklan-
de att få arbeta tillsammans 

med Julia Färjhage (C).
Vad vill du säga till av-

gående oppositionsrådet 
Peder Engdahl (M)?

– Jag vill tacka honom för 
ett gott samarbete. Jag ska 
inte påstå att vi har umgåtts 
i huset hela dagarna, men vi 
har haft en bra dialog. Det 
han har sagt har jag kunnat 
lita på. Jag önskar honom 
lycka till i sitt fortsatta arbete 

som hovslagare.
Vad ska du göra under 

julledigheten?
– I år ska vi fira julafton i 

Uddevalla tillsammans med 
barnen och deras familjer. I 
övrigt ska jag bara koppla av 
och ta det lugnt. Det ska bli 
skönt att komma ner i varv.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. ”Jag 
drömmer om en vit jul 
hemma.”

Det är det många barn 
som gör.

Linda Hernell har 
samma önskan, men 
utifrån ett helt annat 
perspektiv.

Jul- och nyårshelgen är för-
knippad med glädje och ge-
menskap. Det finns emeller-
tid dem som med ångest och 
fasa inväntar den kommande 
högtiden. 

– Tyvärr är detta en tid på 
året då det förekommer väl-
digt mycket alkohol i vissa 
hem. Julen är inte lika rolig 
för alla, säger missbruks-
handläggare Linda Harnell.

Av den anledningen håller 
kommunens alkohol- och 
drogmottagning öppet fler 
dagar än vanligt. Rådgivning 
via telefon, som annars bara 
sker på måndagseftermidda-
gar, kommer nu att vara till-
gängligt 23, 29, 30 december 
samt 2 januari.

– Vi gjorde en likadan 
satsning i fjol och såg då att 
inflödet av samtal ökade. Ju 
tidigare vi kan komma in 
med förebyggande åtgärder, 
desto bättre är det. Ibland 
kan det räcka med ett eller 
ett par samtal för att perso-
nen ifråga ska få insikt om 
sin problematik, säger Linda 
Harnell.

Röda dagar och lediga 

klämdagar gör att alko-
holkonsumtionen ökar mar-
kant hos en del människor.

– Tyvärr är det många 
barn som tvingas se sina 
föräldrar berusade under jul 
och nyår. Jag hade önskat att 
betydligt fler fick uppleva en 
vit jul, och då tänker jag inte 
på snö, säger Linda Harnell.

– Barn som är oroliga kan 
också höra av sig till oss. 

Bland annat har Lilla 
Edets kommun samarbete 
med Svenska Kyrkan och 
Trollhättans stad genom 
samtalsgruppen Musslan, 
för barn- och ungdomar, och 
Klara. Den senare erbjuder 
stöd och råd till familjer med 
barn i skolåldern.

Linda Harnell samarbe-
tar också med Polisen och 
Systembolaget i det förebyg-
gande arbetet.

– Det handlar om att ar-
beta förebyggande och spri-
da information om alkoho-
lens risker, avslutar Linda 
Harnell.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (S) ser fram 
emot lite julledighet innan arbetet med valrörelsen tar vid.

”En positiv trend 
för Lilla Edet”

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (S):

FEM SNABBA

Glögg – Julmust
Köttbullar – Lutfisk
Hårda paket – Mjuka paket
Barmark – Snö
Karl Bertil Jonsson – Kalle Anka

Linda Harnell, missbrukshand-
läggare i Lilla Edets kommun.

Drömmer om en vit jul
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Lödöse 0520-66 00 10

Med reservation för slutförsäljning. 
Gäller t o m 17/12-24/12 2014

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

22-23 december 8-21
Julafton 9-14
Juldagen 9-21

Annandag jul 9-21
Nyårsafton 8-17
Nyårsdagen 9-21

VÅRA ÖPPETTIDER I JUL:

BOLLO 
CLEMENTINER

10:- 
RABATT

/förpackning

Lite dyrare,
 mycket godare!mycket godare!

ALLT FÖR 
JULEN!
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LILLA EDET. Det är dags 
att göra bokslut för 
2014.

Ingemar Ottosson (S) 
lägger därmed sin första 
mandatperiod som 
kommunstyrelseordfö-
rande bakom sig.

– Det har skapats en 
god anda och positiv 
trend i Lilla Edet, den 
ska vi bevara.

Det återstår bara en veckas 
arbete, sedan går Ingemar 
Ottosson på julledighet. En 
välbehövlig sådan efter ett 
intensivt supervalår.

– Eftersom det är utlyst 
extraval har vi ett hårt jobb 
framför oss när helgerna är 
över. Det är diverse aktivite-
ter inplanerade.

Vad blir det bestående 
minnet från 2014?

– Det blir de båda valrö-
relserna, alla de kontakter 
som knöts med människor 
på diverse arrangemang där 
vi fanns med. Hösten har 
också inneburit många mö-
ten med samarbetspartier 
och handlingsprogram som 
ska fram.

Någon speciell satsning 
under året som du gärna 
vill lyfta fram?

– Jag skulle vilja säga att 
vi har sett resultatet av våra 
tidigare satsningar på bygg-
nation. Befolkningsökning-
en är ett kvitto på det. 2013 
var ett bra år och fram till 
den 1 november i år hade vi 
ökat vår befolkning med 162 
personer.

Hur ser ekonomin ut?

– Det är kämpigt. Det gäl-
ler framförallt i individ- och 
familjeomsorgen, men även 
skolan har det komplicerat.

Någon negativ händel-
se under 
året som du 
gärna varit 
utan?

– Det 
skulle i så fall 
vara skolde-
batten som 
var väldigt 
intensiv och 
som inte resulterade i några 
förändringar alls.

Det väntar extraval i 
mars, vad har du att säga 
om det?

– Det var synd att man 
inte kunde förhandla, att den 
utsträckta handen inte grep-
pades och att situationen 

löstes. Till slut återstod inget 
annat för Stefan Löfven (S) 
att göra än att utlysa extraval. 
Nu gäller det att ta fajten för 
fortsatt majoritet.

V a d 
k o m m e r 
att hän-
da lokalt i 
Lilla Edets 
k o m m u n 
under näs-
ta år?

– Vi ska 
f o r t s ä t t a 

den positiva trend som vi be-
finner oss i. Vi ska se till att 
det byggs ännu mer. Leifab 
är på gång med lägenheter 
på Ängshöken och det är 
långt framskridna planer för 
lägenheter och bostadsrätter 
på Ekeberg i Lödöse. Vi ska 
också se om vi kan förtäta en 
del områden. Ju fler som är 
med och delar på kostnader-
na i vår kommun, desto enk-
lare är det att få till en stark 
ekonomi.

Det blir ett nytt oppo-
sitionsråd efter nyår, dina 
tankar kring det?

– Det ska bli spännande, 
intressant och utvecklan-
de att få arbeta tillsammans 

med Julia Färjhage (C).
Vad vill du säga till av-

gående oppositionsrådet 
Peder Engdahl (M)?

– Jag vill tacka honom för 
ett gott samarbete. Jag ska 
inte påstå att vi har umgåtts 
i huset hela dagarna, men vi 
har haft en bra dialog. Det 
han har sagt har jag kunnat 
lita på. Jag önskar honom 
lycka till i sitt fortsatta arbete 

som hovslagare.
Vad ska du göra under 

julledigheten?
– I år ska vi fira julafton i 

Uddevalla tillsammans med 
barnen och deras familjer. I 
övrigt ska jag bara koppla av 
och ta det lugnt. Det ska bli 
skönt att komma ner i varv.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. ”Jag 
drömmer om en vit jul 
hemma.”

Det är det många barn 
som gör.

Linda Hernell har 
samma önskan, men 
utifrån ett helt annat 
perspektiv.

Jul- och nyårshelgen är för-
knippad med glädje och ge-
menskap. Det finns emeller-
tid dem som med ångest och 
fasa inväntar den kommande 
högtiden. 

– Tyvärr är detta en tid på 
året då det förekommer väl-
digt mycket alkohol i vissa 
hem. Julen är inte lika rolig 
för alla, säger missbruks-
handläggare Linda Harnell.

Av den anledningen håller 
kommunens alkohol- och 
drogmottagning öppet fler 
dagar än vanligt. Rådgivning 
via telefon, som annars bara 
sker på måndagseftermidda-
gar, kommer nu att vara till-
gängligt 23, 29, 30 december 
samt 2 januari.

– Vi gjorde en likadan 
satsning i fjol och såg då att 
inflödet av samtal ökade. Ju 
tidigare vi kan komma in 
med förebyggande åtgärder, 
desto bättre är det. Ibland 
kan det räcka med ett eller 
ett par samtal för att perso-
nen ifråga ska få insikt om 
sin problematik, säger Linda 
Harnell.

Röda dagar och lediga 

klämdagar gör att alko-
holkonsumtionen ökar mar-
kant hos en del människor.

– Tyvärr är det många 
barn som tvingas se sina 
föräldrar berusade under jul 
och nyår. Jag hade önskat att 
betydligt fler fick uppleva en 
vit jul, och då tänker jag inte 
på snö, säger Linda Harnell.

– Barn som är oroliga kan 
också höra av sig till oss. 

Bland annat har Lilla 
Edets kommun samarbete 
med Svenska Kyrkan och 
Trollhättans stad genom 
samtalsgruppen Musslan, 
för barn- och ungdomar, och 
Klara. Den senare erbjuder 
stöd och råd till familjer med 
barn i skolåldern.

Linda Harnell samarbe-
tar också med Polisen och 
Systembolaget i det förebyg-
gande arbetet.

– Det handlar om att ar-
beta förebyggande och spri-
da information om alkoho-
lens risker, avslutar Linda 
Harnell.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (S) ser fram 
emot lite julledighet innan arbetet med valrörelsen tar vid.

”En positiv trend 
för Lilla Edet”

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (S):

FEM SNABBA

Glögg – Julmust
Köttbullar – Lutfisk
Hårda paket – Mjuka paket
Barmark – Snö
Karl Bertil Jonsson – Kalle Anka

Linda Harnell, missbrukshand-
läggare i Lilla Edets kommun.

Drömmer om en vit jul
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Lödöse 0520-66 00 10

Med reservation för slutförsäljning. 
Gäller t o m 17/12-24/12 2014

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

22-23 december 8-21
Julafton 9-14
Juldagen 9-21

Annandag jul 9-21
Nyårsafton 8-17
Nyårsdagen 9-21

VÅRA ÖPPETTIDER I JUL:
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Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN DECEMBER 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

Sök till vuxenutbildningen
Platser kvar! Webbanmälan är öppen.

Varmt välkommen att söka våra kurser på 

Lärcentrum i Lilla Edet. Här kan du läsa både 

grundläggande och gymnasiala kurser. Vi er-

bjuder undervisning i bland annat svenska, 

matematik, engelska och samhällskunskap.

Läs mer och gör din ansökan på:

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Brandvarnare - en billig livförsäkring
De flesta bostadsbränder inträffar på natten. En fungerande brand-

varnare är en billig livförsäkring. Du bör ha en brandvarnare på 

varje våningsplan i din bostad i eller intill sovrum och nära köket.

Placera dock inte brandvarnaren i kök eller badrum, då risken för 

oönskade larm ökar. Testa brandvarnaren minst en gång i månaden

genom att trycka på testknappen. Läs mer på:

» brandskyddsforeningen.se

Extra telefontider under jul- och nyårshelgen

Alkohol- & drogmottagningen 0520-65 96 01

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? Bekymrar du dig över någon

i din närhet som missbrukar eller far illa? Oavsett vem eller varför du söker till

oss kan du få stöd och hjälp. Du kan vara anonym och alla samtal sker under

sekretess. Ordinarie telefontid är måndag 15-17. Alkohol- och drogmot-

tagningen har extra telefontider under jul- och nyårshelgen.

» lillaedet.se/missbruk

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

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

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

• 

• 

 Julpyssel på Lödöse museum
Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse

Mellan den 6-23 december kan du tillverka fönster- eller 

julgransprydnader med mandalamönster och julkort med 

gammaldags motiv. Läs mer på lodosemuseum.se.

Kontakt: Kundtjänst, tekniska avdelningen
Har du frågor kring avfall och VA är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. Under jul- och nyårshelgen 

har kundtjänst ändrade öppettider. Du hittar de aktuella öppettiderna i tabellen ovan.

Telefon: 0520-65 97 00      E-post: tekniska@lillaedet.se 

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. Gator med 

busstrafik och branta backar prioriteras. Du 

hittar mer information och snöröjningskartor 

för tätorterna på:

» lillaedet.se/snorojning

Minnesanteckningarna från
höstens ortsutvecklingsmöten

» lillaedet.se/ortsutveckling

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

Tis  23 dec 8-12 9-12  13-16  11-16  9-16
Onsdag 24 - fredag 26 december STÄNGT

Lör  27 dec  STÄNGT STÄNGT  8-14  STÄNGT  STÄNGT
Sön  28 dec  STÄNGT STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån 29 dec 8-16 9-12, 13-16   13-18  11-19  STÄNGT
Tis  30 dec  8-12 9-12  13-16  11-16  9-16

Onsdag 31 december - torsdag 1 januari STÄNGT    
Fre  2 jan  8-12 STÄNGT  STÄNGT  11-16  STÄNGT 
Lör 3 jan  STÄNGT STÄNGT  8-14  11-14  STÄNGT
Sön  4 jan  STÄNGT STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån 5 jan 8-12 9-12, 13-16  STÄNGT* STÄNGT  STÄNGT
Tis  6 jan  STÄNGT STÄNGT   STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT

Biblioteket
Lilla Edet

Återvinnings-
centralen

Medborgar-
service

Biblioteket
Lödöse

Kundtjänst
tekniska avd.

Datum
Under jul- och nyårshelgerna skiljer sig öppet-

tiderna i kommunen från det vanliga. Du hittar 

aktuella öppettider för Medborgarservice, 

Kundtjänst tekniska avdelningen, återvinnings-

centralen och biblioteken i tabellen till höger.

Arbetsförmedlingen i kommunhuset har stängt från 

och med 23 december och öppnar igen 8 januari.

Öppettider under jul och nyår

På lillaedet.se hittar du mer information
samt eventuella ändringar av öppettider.

23 december, kl. 8.30-15
29 december, kl. 8.30-15

30 december, kl. 8.30-15
2 januari, kl. 8.30-15

*I tidigare utskick och nyhetsbrev har det stått att återvinningscentralen är öppen 5 januari. Detta stämmer inte. Återvinningscentralen har alltså stängt 5 januari.

God jul &
Gott nytt år!

Vårterminen 2015
Vårterminen för grund- och gymnasieskolor 

startar torsdagen den 8 januari och avslutas 

torsdagen den 11 juni.

Bio på Folkets Hus
Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet

Under jullovet visar Folkets hus flera biofilmer för både 

barn och ungdomar. Bland annat Sune i Fjällen, Exodus: 

Gods and Kings, Pingvinerna från Madagaskar, Tingeling: 

Legenden om Önskedjuret och Hobbit: Femhäraslaget.

Läs mer på folketshus.nu Nyårskastet
31 december, kl. 11

Ekaråsen, Solbacksgatan 8, Lilla Edet

IK Bergaström bjuder in till tävlingen Nyårskastet. Grenarna du kan tävla i är spjut och kula. Anmälan gör du på plats 

på tävlingsdagen. IK Bergaström bjuder på glögg och pepparkakor.

Konsumentvägledning
Få stöd och hjälp med skuldsanering, reklama-

tioner och hushållsbudget

Från och med årskiftet finns ett gemensamt 

konsumentkontor för Lilla Edet, Orust, Tjörn 

och Stenungsund. Kontoret finns i Stenungsund.

Konsumentkontoret ger kostnadsfri hjälp till dig 

när det gäller information och hjälp före köp 

av varor och tjänster samt råd och vägledning 

vid reklamationer. Konsumentkontoret erbjuder 

också hjälp med upprättande av hushållsbudget 

samt stöd och hjälp vid skuldsanering.

Kontakt
konsument@stenungsund.se
kommunens växel, 0520-65 95 00

» lillaedet.se/konsumentvagledning
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LÖDÖSE. Janssons fres-
telse, revben, sill, skinka 
och köttbullar.

Listan kan göras lång 
av alla de läckerheter 
som serverades på 
Solängs julbord i tors-
dags.

Som efterrätt kunde 
besökarna njuta av 
äggost och som pricken 
över i:et kom tomten på 
besök.

Ett 50-tal personer var in-
bjudna till den gammaldags 
julfest som arrangerades på 
Solängs äldreboende. Bru-
karna själva hade fått vara 
med och bestämma vad jul-
bordet skulle ha att erbjuda.

– Vi fick idén till detta i 
somras och cheferna hängde 
på tåget direkt. Personalen 
har ordnat med matlagning 
och diverse andra bestyr. 
Även brukarna har hjälpt till 
i den mån de har kunnat, för-

klarar Susanne Ekman.
Majken Olsson, som har 

hemtjänst, var också hon in-
bjuden till festligheterna på 
Soläng. Hon stortrivdes – 
precis som alla andra.

– Det är en helt fantastisk 
personal här i Lödöse. De är 
så snälla och trevliga, säger 
Majken som lät sig väl smaka 
av julbordets godsaker.

– Så otroligt gott alltihop! 
Favoriten är nog ändå jul-
skinkan, förklarade Majken.

När Ris à la Malta och 
äggost inmundigats dukades 
gottebordet fram med bland 
annat marspin och ischok-
lad. Lagom till kaffestunden 
gjorde dessutom tomten sin 
entré.

– Den sociala samvaron 
som detta innebär ska inte 
förringas. Tacksamheten är 
stor och vi vet vilken glädje 
en sådan här fest sprider, av-
slutar Susanne Ekman.

JONAS ANDERSSON

Gammaldags julfest på Soläng

PRO Hjärtum-Västerlan-
da har haft sin årliga julfest 
i Hjärtumsgården. Den 
11 december var det dags 
igen. Drygt 90 medlemmar 
hade kommit för att lyssna 
till sång och musik som 
framfördes av elever från 
Hjärtum och musikskolan. 
Ett fint luciatåg med Lucia, 
stjärngosse, tomtar och 
pepparkaksgubbar.

Förmodligen var nog 

även det goda julbordet 
en bidragande anledning 
till att så många hade ställt 
upp. Här fanns allt som hör 
julbordet till.  Allt hemlagat 
och mycket gott.

Efter maten fick vi en 
stunds underhållning av 
PRO:s sång- och musik-
grupp. Kvällen avslutades 
med lotteridragning, kaffe 
och pepparkaka.

Tage Lindell

Årlig julfest med PRO HJÄRTUM. SPF Göta Älv-
dalsbygden hade i onsdags 
luciafest i Hjärtumsgården. 
Drygt 80 medlemmar 
samlades för att njuta av jul-
bordets delikatesser. Chris-
tina Elfström Mellberg 
underhöll med julmusik. 
En luciatablå framfördes av 
elever från Hjärtumsskolans 
årskurs 3. Några äldre elev-
er, Niklas och Ella, deltog 
med musikframträdanden.

Arrangörerna hade satt 

ihop en frågesport som 
löstes genom gott samar-
bete vid borden. Vinsterna 
vid dagens lotterier bestod 
av fint inslagna julpaket, 
en fruktkorg och choklad. 
SPF-kören tackade sin 
musikaliska ledare Christina 
för hennes insatser med en 
vacker julblomma. Vice ord-
förande Gunilla Wallstedt 
tackade Ulla-Britt Kvist 
och hennes medhjälpare för 
en trevlig fest.

Luciafest i Hjärtumsgården

  I onsdags var det luciafest i Hjärtumsgården. Elever från  
 Hjärtumsskolan kom på besök. 

LILLA EDET. Nu på fre-
dag är det premiär för 
nostalgifilmen ”60- & 
70-talets Lilla Edet”.

Då visas godbitar ur 
filmen på Ica Boström.

Filmen kommer också 
att finnas till försälj-
ning.

Denna film är en uppföljare 
till nostalgifilmen ”50- & 
60-talets Lilla Edet” som 
hade premiär för ett år se-
dan.

– Den officiella premiä-
ren av ”60- & 70-talets Lilla 
Edet” kommer att förrättas 
av en av de aktivaste spon-
sorerna, handlaren själv – 
Patrik Johansson. Vi kom-
mer att bjuda på snacks och 
julmust. Därefter kommer 
filmen att finnas till försälj-
ning och en trailer kommer 

att visas fortlöpande inne på 
Boströms, förklarar Bengt- 
Arne Westerlind från Lions 
Club/EdetGruppen.

Under hösten har produk-
tionen av dvd-filmen om 60- 
& 70-talets Lilla Edet varit 
i full gång och många har 
medverkat genom att berätta 

till filmer och stillbilder från 
förr. Lilla Edets lokalhistoria 
berättas i dvd:n av ortsborna 
själva till i huvudsak material 
från EdetGruppens arkiv.

– Ännu en gång har en 
dröm gått i uppfyllelse i och 
med att dvd nummer två har 
producerats. Vi hade länge 
funderat på hur vi skulle 
kunna förmedla allt det in-
tressanta historiska material 
som finns om Lilla Edets 
historia. Att det finns ett 
stort intresse i bygden av 
historiska filmer och bilder 
har vi upptäckt, inte minst 
genom alla besök vi får på 
EdetGruppens hemsidor, sä-
ger Bengt-Arne Westerlind.

– Lilla Edet är som liten 
kommun unik i Sverige på så 
sätt att professionella och se-
miprofessionella fotografer 

har filmat och dokumenterat 
bygden långt tillbaka i tiden, 
säger Maria Rinaldo som är 
ansvarig för produktionen på 
företaget Nostalgifilm. 

– Hittills har vi produce-
rat närmare 30 titlar från oli-
ka kommuner och om olika 
decennier och att få levande-
göra och tillgängliggöra den 
lokala historien är ett roligt 
och uppskattat jobb, berättar 
Maria.

Dvd:n finansieras av 

Lions som huvudsponsor 

och det lokala näringslivet. 
Varje sponsor får sin historia 
berättad i dvd:n. Dessutom 
bjuds massor av klipp om 
vardag och fest, kultur och 
sport under 60- & 70-talets 
Lilla Edet med tillbakablick-
ar ända till 30-talet. 

– Företagen på orten har 
betytt mycket. Från pappers-
bruket ser vi film från 1969-
70 och hör Lars Barkman 
berätta. Flera av företagen 

har en lång tradition bakåt 
i tiden som har dokumente-
rats, vi ser bland annat Bo-
ströms och Järnhandelns nya 
och gamla lokaler år 1971.

– Nu hoppas jag att vi 
lyckas sälja många dvd-fil-
mer, dels för att vi då kan 
gå vidare med ännu en upp-
följare och dels för att allt 
överskott tillfaller Lions 
hjälpverksamhet, avslutar 
Bengt-Arne Westerlind.

Dukat till fest på Solängs äldreboende i Lödöse.

Premiär för ny nostalgifilm

EdetGruppen: Övre raden från vänster: Simon Jonson, Bengt-Arne Westerlind, Arne Martinsson, Roger Sjöblom. Nedre raden från 
vänster: Klas Larsson, Inge Ohlson, Jeffrey Boman. 

– Många minnen från 
svunnen tid väcks till liv

Omslaget till den nya nostalgi-

film som har officiell premiär 

på fredag hos Ica Boström.

Flera av företa-
gen har en lång 
tradition bakåt 
i tiden som har 

dokumenterats, vi ser 
bland annat Boströms 
och Järnhandelns nya 
och gamla lokaler år 
1971.
BENGT-ARNE WESTERLIND

Vi hade länge 
funderat på hur 
vi skulle kunna 
förmedla allt 

det intressanta historis-
ka material som finns 
om Lilla Edets historia. 
BENGT-ARNE WESTERLIND

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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LÖDÖSE. Tingbergsskolan i 
Lödöse har klass 5B gått vi-
dare till kvartsfinal i P4 Västs 
tävling ”Vi i femman”. Detta 
är fjärde gången skolan kva-
lificerar sig under de senaste 
tio åren. Den 20 januari mö-
ter de Paradisskolan klass 5A 
från Trollhättan. Tingbergs-
skolan kommer att represen-
teras av Tove Hellström 
och Eskil Hansson. 

”Vi i femman” arrangeras 

varje år av Sveriges Radio 
där åtta klasser från varje 
P4-område går vidare och 
får tävla i radio, totalt 200 
klasser fördelat över hela 
landet. Klasserna tävlar om 
äran att bli Sveriges smartas-
te femteklass och fina vinster 
som minnen till eleverna och 
klassen. Finalerna sänds på 
SVT:s Barnkanalen under 
februari.

JONAS ANDERSSON

NYGÅRD. I torsdags var 
det trivselkväll på Nygårds-
skolan. Luciatåget hade 13 
lucior, fyra jultomtar och 
tre pepparkaksgubbar. Hur 
trivselkvällen skulle utfor-
mas fick eleverna själva be-
stämma.

– Vid ett klassråd fick 
eleverna komma med för-
slag på vad en trivselkväll 
för föräldrar och barn kunde 
innehålla. En del av elever-
na ville ha ett luciatåg och 
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JONAS ANDERSSON
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LÖDÖSE. Keramiska ut-
flykter – stengods i olika 
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plats åt keramikern Erika 
Jölle. Hon arbetar med grov, 
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Några år senare öppnade 
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gods i blått och vitt. Sedan 
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stengods i olika uttryck och 
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JONAS ANDERSSON

Tove Hellström och Eskil Hansson kommer att representera 
Tingbergsskolan när kvartsfinalen i ”Vi i femman” avgörs den 
20 januari.

Tingbergsskolan vidare till kvartsfinal

Trivselkväll på Nygårdsskolan

Stengods visas på Lödöse museum

Utställningen Keramiska utflykter – stengods i olika uttryck och 
tekniker invigdes på Lödöse museum i söndags.

Malin Olsson hälsar välkommen till nyöppnade BlommaLin i Lilla Edet centrum.

– Ny butik 
i centrum

Blomstrande
tider för Malin

– Fast det är mycket annat 
som säljs också. Den närmas-
te tiden lär det bli en hel del 
julgrupper att göra.

Har du någon egen fa-
voritblomma?

– Det är olika från dag till 

dag faktiskt. Jag har sagt till 
min pojkvän att han inte får 
köpa röda rosor, det är all-
deles för förutsägbart. Ska 
det vara röda rosor så ska det 
vara ihop med någon annan 
blomma, dock inte brudslöja.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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OTTERBÄCKEN. Efter en 
blytung uddamålsförlust 
mot Tranås tog Surte BK 
en viktig bortaskalp på 
Otterstrand.

Ett massivt publikstöd 
med tillresta surtesup-
portrar bar fram Vild-
katterna till segern över 
Otterbäcken.

– En fantastisk inram-
ning som gav oss det 
lilla extra, säger tränare 
Johnny Samuelsson 
tacksamt.

Bara en poäng på de fem se-
naste matcherna gjorde att 
Surte åkte till Otterbäcken 
med en stor anspänning. Sta-
tistiken på klassiska Otter-
strand gav inte heller någon 
direkt råg i ryggen. Vad som 
däremot stärkte Surtespelarna 
var det massiva publikstödet. 
Ett 50-tal supportrar hade 
bussats till matchen och satte 

ordentlig färg på lördagen.
– De har stor del i segern. 

Självklart växer man som lag 
med ett sådant bemötande, 
säger Johnny Samuelsson 
som fick se sitt Surte skaffa 
sig 2-0-ledning i första halv-
lek.

– Vi hade bra kontroll på 
händelserna och det blev en 
ganska behaglig resa. När 
Robin Wang satte 3-0 di-
rekt i inledningen av andra 
halvlek kändes det stabilt.

Dramatik
Det blev dock lite dramatik 
efter att Surte, precis som i 
hemmamatchen mot Blåsut, 
återigen drabbades av många 
utvisningar och tvingades 
spela med sju man. OBK re-
ducerade till 1-3, men kom 
aldrig närmare. I slutet av 
matchen fick även hemma-
laget känna på att spela med 
ett kraftfull decimerat man-
skap. I 96:e spelminuten sat-
te Magnus Karlsson punkt 
med 1-4.

– Vi gör en enorm lagin-
sats och bärgar poängen. Det 

som känns lite tungt är att vi 
i kalabaliken med alla utvis-
ningar fick Martin Östling 
skadad. Han bröt ett finger 
och blir borta ett tag. Det 
är så himla typiskt nu när vi 
äntligen har fått igång Adam 
Rohr igen. Vi får helt en-
kelt forma om laget på nytt. 
Vi har inget flyt med skador 
för tillfället, men får glädjas 
åt att Johan Janebrink kun-
de spela igen, säger Johnny 
Samuelsson. 

Tidigare i veckan gick 
Surte på pumpen mot Tran-
ås som vann med uddamålet.

– Det var svåra omständig-
heter. Det blåste kraftigt och 
vi låg under i paus. I andra 
halvlek hade vi vinden i ryg-
gen, men lyckades inte ta 
vara på våra chanser. Tranås 
seger var inget att säga om, 
de var bättre.

Serien är oerhört jämn 
och plötsligt är Blåsut, som 
Surte var nära att besegra 
hemma, uppe på en andra-
plats.

– Ja, det är ett riktigt ge-
tingbo, där det inte finns 

Viktig bort
för Surte B
– Vann på klassiska Otterstrand

Formstark. Robin Wang var Surtes bäste spelare i den viktiga bortasegern över Otterbäcken. Wang har hitt

Allsvenskan södra
Otterbäcken – Surte BK 1-4 (0-2)

BANDY

Bäddat för 
innebandyfest

Vem skrattar mest på lördag? Surte IS IBK:s Daniel Dahlman, med förflutet även i Ale IBF, är 
mannen som måste stoppas i den första ”riktiga” derbymatchen lagen emellan, hävdar Tobias 
Hellman, spelande assisterande tränare i Ale.

BOHUS. För första gång-
en i seriesammanhang 
möts Surte IS IBK och 
Ale IBF i ett högintres-
sant derby.

Det är bäddat för en 
folkfest i Bohushallen 
när två av seriens form-
starkaste lag möts.

– Vi är väl förbered-
da både sportsligt och 
som arrangör, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

På lördag smäller det. Serie-
fyran Surte IS IBK tar emot 
tabelltrean Ale IBF. Två po-
äng skiljer lagen som aldrig 
tidigare mötts i seriesam-
manhang.

– Regin är mästerlig. Vin-
nande lag kan gå till julvila 
som ”bäst i Ale”. Vi hopp-
as kunna ge Ale IBF en bra 
match, men de får stå som 
favoriter, säger Tobbe Eng-
ström som dock vet hur re-
ceptet för ett segerjubel ser 
ut.

– Vi måste få stopp på de-
ras förstakedja, där framför 
allt Fredrik Herlogsson 
kräver särskild bevakning. 
Han gör ju mål på allt och är 
oerhört skicklig.

Optimismen i Surte IS 
IBK går nästan att ta på. 
Klubben som debuterar i 
herrtrean fick en mardröms-
start på säsongen med bara 
två poäng på de inledande 
fyra matcherna. Sedan dess 
har det blivit fem raka segrar.

– Killarna och klubben 
som helhet känner en stor 
inspiration just nu. Vi har 
lite förkylningar och tving-
as dessutom spela utan 

Christoffer Ahlström och 
Henrik Kanevid, meddelar 
Engström som tycker att det 
luktar kryss.

Ale IBF tar emot favo-
ritskapet och spelande as-
sisterande tränaren, Tobias 
Hellman, tippar 5-2.

– Självklart vill vi väldigt 
gärna vinna den här match-
en. Med tanke på att vi har 
spelat på den här nivån och 
högre under en längre tid 
känns det som att vi bör vara 
lite starkare.

Den som kan tvinga Ale 
att ställa in segerfesten är 
Surtes fruktade målskytt, 
Daniel Dahlman, som hit-
tills gjort 13 mål i serien.

– ”Dalle” har vi bra koll 
på, då vi tidigare haft ho-

nom i klubben. Vi vet hans 
kvaliteter, men känner också 
till hans temperament, säger 
Hellman och verkar dra lite 
på smilbandet.

Det framgår klart att Ale 
är medvetna om vad som 
krävs för att vinna den histo-
riska matchen.

– Toni Hilkamo ska inte 
få styra upp spelet och  även 
Robin Löfström förtjänar 
lite extra bevakning.

En eventuellt fullsatt Bo-
hushall med 200 personer 
kan också bli en ny upplevel-
se för flera av spelarna. 

Vem hanterar den situa-
tionen bäst?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Historiskt derby mellan 
Surte IS IBK och Ale IBF
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Redo. Fredrik Herlogsson är Ale IBF:s mest fruktade vapen om 
vi ska tro lördagens derbymotståndare i Surte IS IBK. Det finns 
skäl till fruktan. Herlogsson är med 17 mål seriens vassaste 
målskytt.
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BANDY

INNEBANDY

BASKET

Allsvenskan södra
Otterbäckens BK – Surte BK 1-4 
(0-2)
Mål SBK: Magnus Karlsson 2, Robin 
Wang, Jonas Trysberg. Matchens kurrar: 
Robin Wang 3, Alexander Wetterberg 2, 
Jens Samuelsson 1.

Tranås BOIS – Surte BK 3-2 (3-1)
Mål SBK: Robin Wang, Jonas Trysberg. 
Matchens kurrar: Alexander Wetterberg 
3, Peder Renman 2, Robin Wang 1.

Gripen 9 43 16
Blåsut 9 17 12
Lidköping 8 14 12
Jönköping 9 4 12
Nässjö 9 15 11
IFK Motala 8 18 10
Tranås BOIS 9 -12 8
Surte BK  9 -13 7
Skirö-Nävelsjö 9 -4 6
BolticGöta 9 -26 4
Finspång 9 -32 4
Otterbäckens BK 7 -24 2

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – 415 Östra Göteborg 
19-26
Mål NSK: Uppgift saknas.
Matchens kurrar: Jessica Pettersson 2, 
Sanna Andréasson 1.

ÖHK Göteborg 12 113 23
HK Aranäs 12 72 20
Stenungsunds HK 12 57 20
Alingsås HK 12 50 17
Borås HK 12 -17 13
415 Östra Göteborg 12 8 12
Kv IK Sport 12 -17 11
IK Baltichov 12 -11 9
Torslanda HK 12 -20 9
Göteborg Finest 12 -47 7
Kärra HK 12 -52 6
Nödinge SK 12 -47 5
HK Varberg 12 -89 2

Div 4 Göteborg damer
Byttorp – Ale HF 12-18 (3-11)
Mål AHF: Johanna Sjöholm 9, Amanda 
Franzén 5, Camilla Alvenby 2, Sissel 
Stenberg, Sara Johansson. Matchens 
kurrar: Zannah Larsson 2, Johanna 
Sjöholm 1.
Kommentar: Ale HF:s damer besökte i 
lördags Borås för match mot Byttorp. 
Matchen avgjordes redan i första halvlek 
genom ett bländande målvaktsspel 
av Zannah Larsson och ett minst lika 
briljant anfallsspel från gästernas 
sida. Matchkvalitén sjönk i den andra 
halvleken. Ale tog sin sjätte seger för 
säsongen och är endast en poäng efter 
serieledande Mölndal.

Div 4 Göteborg västra
Wassarna – Ale HF (6-20) 19-38
Mål Ale: Jonatan Franzén 8, Simon 
Liljeblad 8, Per Johannesson 7, Urban 
Tallheden 7, Nicolas Myrén 3, Joakim 
Samuelsson 3, Fredrik Johansson och 
Daniel Rehn 1 vardera. Matchens kurrar: 
Simon Liljeblad 2, Jonatan Franzén 1.

Ale HF 7 74 14
Backa Skälltorp 7 48 12
Baltic 8 36 11
HK Kelt 8 11 11
OLDRIK 6 9 7
415 Östra Göteborg 7 -9 4
Chalmers HK 8 -48 3
HP Kongelf  7 -16 2
Wassarnas HK 8 -105 2

taskalp 
BK

Surte BK:s skridskoskicklige mittfältare, Martin Östling, bröt fingret 
i bortamatchen mot OBK och blir borta en tid.

tat formen och målkänslan. Han har nätat i de tre senaste matcherna.
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Div 3 Göteborg

Älvstranden 9 39 25
Burås IK 9 36 24
Ale IBF 9 7 19
Surte IS IBK 9 12 17
IBK Walkesborg 9 9 15
Herrestads AIF 9 11 14
Myggenäs IBK 9 1 12
FBC Lerum  9 -11 11
Pixbo Wallenstam 9 3 9
Partille IBS 9 -25 8
Västra Frölunda 9 -44 1
IBF Göteborg 9 -38 0

HU14 Ale Basket F01 - Högsbo 
Basket Tigers                            72 -39
H div 4 Adrian Basket Boys -
Ale Basket                                 61 -50
HU14 Högsbo Basket Tigers - 
Ale Basket F01                        29 - 49
HU13 Varberg Basket - 
Ale Basket                                 55 - 30
HU17 BK Marbo - 
Ale Basket                               125 - 23

BOHUS. Bohus IF:s 
pingisherrar förlorade 
seriefinalen mot Möln-
dals BTK.

Det var lagets första 
förlust på 1,5 år.

Det blev till slut 8-5 
till de nya serieledarna 
Mölndals BTK.

– Det är lite olika känslor eft-
er förlusten. Det känns lite 
underligt när motståndarna 
plockar med sig sin stora 
A-lagsstjärna till matchen 
mot oss. Deras stjärna är 
rankad tolva i Göteborg och 
bland de 200 bästa i Sverige 
och är dessutom den spelare 
som har bäst matchkvot i 
Mölndals A-lag som ligger i 
div 1, säger Bohus egen stjär-
na, Johnny Sallander efter 
matchen. 

Matchen började annars 
på ett angenämt sätt för Bo-
hus IF. Visserligen fick Peter 
Kornesjö ge sig med 3-0 
mot Mölndals toppspelare, 
men efter det vann i tur och 
ordning Åke Mentor, Jonas 
Härsjö och Johnny Salland-
er sina singlar förhållandevis 
enkelt och Bohus IF ledde 
matchen totalt med 3-1.

I den femte singeln var 
Johnny sedan chanslös mot 
Mölndals toppspelare och 
fick ge sig i tre raka set. Det-
ta blev början till en grym 
upphämtning från Mölndals 
sida. De gick snabbt och 
mindre roligt fram till en 6-3 
ledning i matchen efter att 
Åke, Jonas och Peter också 
fick stryk sina singlar och att 
den första dubbelmatchen 
också vanns av Mölndal.

– Det känns tungt när 
det får ett sådant flyt och 
allt de gör sitter efteråt. De 
har marginalerna på sin sida 
och det flyt som behövs för 
att vinna sina matcher, säger 
Peter Kornesjö.

– Samtidigt kommer vi 
inte upp i vår normala nivå. 
Vi har tränat bra den se-
naste tiden, men idag var 
krafterna slut. Nu gäller det 
att bryta ihop och komma 
igen. Vi skall fira jul och nyår 
och ladda batterierna inför 
vintern och våren. Jag tror 
fortfarande vi har chansen 
att vinna serien, säger Jonas 
Härsjö.

Vid 6-3 till Mölndal tog 
Johnny och Åke en välbe-
hövlig seger i andra dubbel-
matchen och gav lite energi 
till laget.

Under ”normala” omstän-
digheter skulle Åke klarat av 
Mölndals toppspelare, men i 
och med att de hade plock-
at in sin stora A-lagsstjärna 
hade inte Åke någon chans 
och segern innebar att mot-
ståndarna hade en ledning 

med 7-4.
Visserligen vann Johnny 

sin match över fem stenhår-
da set men sedan fick Peter 
vika ned sig i sin match och 
därmed var hela matchen 
över. 8-5 till Mölndal var ett 
faktum.

Även våra tappert käm-
pande veteraner har åkt på 
en förlust. De mötte IF Ifo 
i senaste omgången och fick 
ge sig med 3-2. Motståndar-
na fick en flygande start 
och vann de båda inledande 
singlarna. Varken Magnus 
Olofsson eller Jonas Lun-
dell fanns att känna igen.

– Idag var vi tröga in-
ledningsvis. Vi ger dem för 
enkla poäng, samtidigt som 
motståndarna är oerhört tät 
i sin defensiv, säger Magnus 
Olofsson.

Efter de första singlarna 
ger Magnus lite liv i match-
en genom att enkelt besegra 
sin motståndare med i tre 
raka set. Efter detta vilade 
ett tungt ansvar på Jonas ax-
lar och tyvärr fick han ge sig 
efter en gigantisk holmgång 
över fem set. Jonas ledde 
med 2-1 i set, men orken 
tröt och de avslutande seten 
vanns ganska enkelt av mot-
ståndaren.

Den avslutande dubbeln 
var mer av akademisk karak-
tär men Bohus IF visade upp 
en stark moral och vann den 
matchen enkelt.

– Inte mycket att säga om 
matchen. De var bättre och 
starkare än oss idag och vann 
rättvist, avslutar Jonas Lun-
dell.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus pingisherrar 
förlorade seriefinalen

Johnny Sallander deppade 
efter förlusten i seriefinalen 
mot Mölndals BTK. 
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några lätta matcher. Nu tar 
vi oss an BolticGöta på lör-
dag. Ett motstånd vi har re-
spekt för, men samtidigt är 

det en match som vi anser att 
vi bör vinna, säger Johnny 
Samuelsson. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL

VS IF BOLTICGÖTA

ALE ARENA 
LÖRDAG 20/12

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Matchvärd:



Försäljning och repara-
tioner av cyklar

j gj g

Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Från alla oss till alla er

Nu gör vi uppehåll 
över Jul och Nyår. 

Välkomna tillbaks 
2015.
Gå in på www.laget.
se/nskfotboll och 
sök upp din ålders-
grupp så ser du när 
vi startar upp igen.
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juniorerna till gamla profiler 
som Magnus Wislander 
och Stig Santa… 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Varmt välkomna!

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

Nybörjargrupp för barn 
startar 7/1 onsdagar 
19.15. Finns fåtal  
platser för nybörjare 
även på lördagar.
 
Vi har platser för vuxna 
och ungdomar.
Prova 1 lektion gratis 
och rid 3 lektioner för 
400:- Erbjudandet gäller 
tom 31 jan.
 
Nybörjargrupp för 
vuxna startas upp 2015 
onsdagar 21.00
 
Julklappstips!
Ge bort ridlektioner, 
se vårt erbjudande.
 
Kadriljuppvisning 
24/12  kl 9.00.

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

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!

ENTRÉ
20 KR

NUMMER 47         VECKA 51| 33SPORT

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare  
(ingen målvakt) varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt.  
Obegränsat antal avbytare.

Tävlande klasser åk 4-9
1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
2:a pris: 800:- 

Preliminära speltider
Fredag 15.00-22.00
Lördag 07.00-22.30
Söndag 07.00-19.00

  

ALE EL 
SKOLCUP
Innebandy

FÖR 

18:E ÅRET 

I RAD!

SPONSORER:

MEDARRANGÖR:

SURTE

Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa
Kämpande klasser åk 1-3, alla deltagare får medalj.

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Eiron AnderssonMarcus Sandberg    99
2. Tomas Ståhl/Kent Johansson            88
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               83
4. Elsa Persson/Rikard Johansson        73
5. Åke Wänström/Conny Törnberg        72

BRIDGE

- ÄLSKA HANDBOLLL

www.laget.se/alehf

ONSDAG 17 DECEMBER KL 19.30 ALE KULTURRUM (fd. Ale Gymnasium)

Herr div 4 västra ALE HF - OLDRIK

Matchsponsor Älvängen
EL FIXARNA I ALE

ANGERED. Toppen mot 
botten.

Serieledande Ale HF 
visade klassen borta 
mot tabelljumbon Was-
sarna.

– Siffrorna talar sitt 
eget språk, säger träna-
re Janne Franzén.

En snabbanalys vittnar om 
att Ale HF helt enkelt var 
dubbelt så bra som sin mot-
ståndare. Anförda av den 
unga generationens niome-
tare, Simon Liljeblad och 
Jonatan Franzén, som till-
sammans gjorde 16 mål, och 
den outtröttlige ålderman-
nen Per Johannesson, 7 
bollar i nät, gick Ale inte att 
stoppa. Redan i halvlek var 
ledningen ointaglig (20-6).

– Vi var lite för bra för 
dem, men det är lurigt när 
vi bara har två spelare på 
bänken. Man vet aldrig vad 
som kan hända i en match. 
Vi gjorde lite som vi ville och 
i andra halvlek var Urban 
Tallheden säkerheten själv 
framåt. Han gjorde hela sju 
mål efter paus, säger Janne 
Franzén.

Wassarnas unga lag or-
kade inte stå emot Ale HF:s 
fysik och högre tempo. 
Dessutom var målvakten 
Hampus Eskilsson mer el-
ler mindre omutlig i första 
halvlek och släppte bara sex 

bollar. I andra halvlek byttes 
han ut…

– Ja, men inte för att han 
var dålig! Målvakterna sköter 
sig själva. Vill de byta gör de 
det. Jag lägger mig inte i, sä-
ger Franzén som fick se Da-
vid Nielsen ta plats mellan 
stolparna.

Ale HF:s herrar toppar 
handbollsfyran och siktet är 
inställt på avancemang. En 
målsättning tränare Franzén 
gillar.

– Det är klart att vi ska 
sikta på att ta oss upp. Det är 
ett skönt gäng med ambitiö-
sa killar och bara vi fortsätter 
vara ödmjuka samt ambitiösa 
så kommer vi att lösa detta. 
Får jag önska något är det att 
vårt uppställda spel blir lite 
bättre, skyttet kan utvecklas. 
Än så länge har vi levt myck-
et på våra kontringar. 

På onsdag ställs Ale mot 
OLDRIK. Mästarklubbens 
slocknade stjärnlag kan kom-
ma med allt från de vassaste 

Simon Liljeblad imponerade och utsågs till bästa spelare i Ale 
HF i bortamatchen mot Wassarna som Ale vann med 38-19.
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Ale HF dubbelt så bra!

Division 3 Göteborg västra
Wassarna – Ale HF (6-20) 19-38

HANDBOLL



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

 

STARRKÄRR. Varför firar 
vi jul egentligen?

Den frågan fick sitt 
svar i det julspel som 
Starrkärr-Kilanda 
församling bjöd in till i 
förra veckan.

– Vi berättar historien 
om Jesu födelse. Trots 
att det är längesedan 
så är det ändå aktuella 
frågor rakt in i vår tid, 
säger Mikael Nordblom, 
till vardags präst i Nols 
kyrka.

Elever från församlingens 
område var inbjudna till 
Starrkärrs kyrka i förra veck-
an för att ta del av ett drygt 
halvtimmeslångt julspel. En 
öppen föreställning hölls på 
torsdagskvällen. Totalt blev 
det tio framträdanden.

– Vi har gjort detta under 
några år. Vi är ute och job-
bar på olika håll, men det är 
roligt att församlingens per-
sonal en gång om året kan 
träffas och göra en gemen-
sam sak, förklarar Mikael 
Nordblom.

Mikael själv gestaltade 
kung Herodes, en grym per-
son som är arg mest hela ti-
den.

– Jag brukar få ha en elak 
rollfigur. Träffar man mig 
utan kungakronan på huvu-
det är jag emellertid en snäll 
person, skrattar Mikael som 
såg ut att trivas i pjäsens bä-
rande roll.

– Det är väl så med oss 
präster att vi gillar att agera 
och att stå i centrum. Jag gil-
lar att spela ut hela registret.

Publiken får vara med 
om Jesu födelse och hur Jo-
sef och Maria tvingas fly till 
Egypten för att deras nyföd-
de son inte ska dödas av He-
rodes män.

– Utvisning och begäran 
om uppehållstillstånd var 
inte Gud och Jesus främ-
mande för. Herodes, som jag 
spelar, finns det många av 
idag, avslutar Mikael Nord-
blom.

JONAS ANDERSSON

Den elake kung Herodes gestaltades på ett mästerligt sätt av 
Mikael Nordblom.

Julspel med aktuella frågor
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SKEPPLANDA. I söndags 
var det julfirande på 
Forsvallen.

Lucia och hennes 
tärnor anlände Skepp-
landa, tomten likaså.

– En mysig och trevlig 
eftermiddag, förklarar 
Åsa Arrhenius i SBTK:s 
föräldraförening.

En gång är ingen gång, två 
gånger så är det en tradition. 
Om Skepplanda BTK anam-
mar det talesättet så är en ny 
tradition född.

– Jul på Forsvallen kom-
mer att leva vidare. I år ut-
vecklade vi konceptet med 
bland annat ponnyridning på 
den nyanlagda boulebanan 
vilket var uppskattat och vi 
hade besök av lokala slöjdare 
och småföretagare, berättar 
Åsa Arrhenius.

Eldkorgar ledde besö-
karna från parkeringen till 
klubbhuset. Inne i detsam-
ma höll kaféet öppet där det 
bjöds levande julmusik av 
herrar Kent Carlsson och 
Karl Olsson.

Vacker sång blev det lite 
senare på eftermiddagen när 
Ale Lucia, Josefin Thor-
björnson, och hennes tärnor 
gjorde sin entré. 

Kön ringlade sig lång till 
speakertornet vid konstgräs-
planen när tomtens ankomst 
utannonserades. Förväntans-
fulla barn fick överlämna sin 
önskelista för att få ett paket 
i retur.

– Trots att det var en kyl-
slagen söndag var det tidvis 
riktigt mycket folk. Jag vill 
passa på att tacka alla som 
hjälpte till och arbetade på 
marknaden, samarbetet med 
bouleföreningen som fung-

erade suveränt. Ett tack ock-
så till dem som bidrog med 
vinster och hembakat till 
vår servering. Det fikabröd 

som blev kvar kördes till 
Klockareängens äldreboen-
de i Skepplanda, avslutar Åsa 
Arrhenius.

Mysigt julfirande på Forsvallen

Det var strykande åtgång på lotterna när Skepplanda BTK ar-
rangerade Jul på Forsvallen i söndags.

Kajsa fick en tidig julklapp av tomten.

Kent Carlsson och Karl Olsson bjöd på julmusik inne i klubbhu-
set.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Söndag 21 dec kl 15
Tisdag 6 jan kl 15

Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 21 dec kl 18
Söndag 28 dec kl 15 

 Entré 80 kr

Micke och Veronica
Söndag 28 dec kl 18
Tisdag 30 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Exodus: Gods & Kings 
Söndag 4 jan kl 18
Onsdag 7 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Unbroken 
Söndag 11 jan kl 18

 Entré 80 kr

Söndag 4 jan kl 15
Matiné 60 kr

Pingvinerna från 
Madagaskar

Medborgarhusets Bio, 
Ledet-vägen, Alafors 

0706-83 66 71 Biodagar 
0303-33 03 96

E-post: 
alefolketshus@gmail.com
Vi är nu en digitalbio 

med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!



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

 

STARRKÄRR. Varför firar 
vi jul egentligen?

Den frågan fick sitt 
svar i det julspel som 
Starrkärr-Kilanda 
församling bjöd in till i 
förra veckan.

– Vi berättar historien 
om Jesu födelse. Trots 
att det är längesedan 
så är det ändå aktuella 
frågor rakt in i vår tid, 
säger Mikael Nordblom, 
till vardags präst i Nols 
kyrka.

Elever från församlingens 
område var inbjudna till 
Starrkärrs kyrka i förra veck-
an för att ta del av ett drygt 
halvtimmeslångt julspel. En 
öppen föreställning hölls på 
torsdagskvällen. Totalt blev 
det tio framträdanden.

– Vi har gjort detta under 
några år. Vi är ute och job-
bar på olika håll, men det är 
roligt att församlingens per-
sonal en gång om året kan 
träffas och göra en gemen-
sam sak, förklarar Mikael 
Nordblom.

Mikael själv gestaltade 
kung Herodes, en grym per-
son som är arg mest hela ti-
den.

– Jag brukar få ha en elak 
rollfigur. Träffar man mig 
utan kungakronan på huvu-
det är jag emellertid en snäll 
person, skrattar Mikael som 
såg ut att trivas i pjäsens bä-
rande roll.

– Det är väl så med oss 
präster att vi gillar att agera 
och att stå i centrum. Jag gil-
lar att spela ut hela registret.

Publiken får vara med 
om Jesu födelse och hur Jo-
sef och Maria tvingas fly till 
Egypten för att deras nyföd-
de son inte ska dödas av He-
rodes män.

– Utvisning och begäran 
om uppehållstillstånd var 
inte Gud och Jesus främ-
mande för. Herodes, som jag 
spelar, finns det många av 
idag, avslutar Mikael Nord-
blom.

JONAS ANDERSSON

Den elake kung Herodes gestaltades på ett mästerligt sätt av 
Mikael Nordblom.

Julspel med aktuella frågor
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SKEPPLANDA. I söndags 
var det julfirande på 
Forsvallen.

Lucia och hennes 
tärnor anlände Skepp-
landa, tomten likaså.

– En mysig och trevlig 
eftermiddag, förklarar 
Åsa Arrhenius i SBTK:s 
föräldraförening.

En gång är ingen gång, två 
gånger så är det en tradition. 
Om Skepplanda BTK anam-
mar det talesättet så är en ny 
tradition född.

– Jul på Forsvallen kom-
mer att leva vidare. I år ut-
vecklade vi konceptet med 
bland annat ponnyridning på 
den nyanlagda boulebanan 
vilket var uppskattat och vi 
hade besök av lokala slöjdare 
och småföretagare, berättar 
Åsa Arrhenius.

Eldkorgar ledde besö-
karna från parkeringen till 
klubbhuset. Inne i detsam-
ma höll kaféet öppet där det 
bjöds levande julmusik av 
herrar Kent Carlsson och 
Karl Olsson.

Vacker sång blev det lite 
senare på eftermiddagen när 
Ale Lucia, Josefin Thor-
björnson, och hennes tärnor 
gjorde sin entré. 

Kön ringlade sig lång till 
speakertornet vid konstgräs-
planen när tomtens ankomst 
utannonserades. Förväntans-
fulla barn fick överlämna sin 
önskelista för att få ett paket 
i retur.

– Trots att det var en kyl-
slagen söndag var det tidvis 
riktigt mycket folk. Jag vill 
passa på att tacka alla som 
hjälpte till och arbetade på 
marknaden, samarbetet med 
bouleföreningen som fung-

erade suveränt. Ett tack ock-
så till dem som bidrog med 
vinster och hembakat till 
vår servering. Det fikabröd 

som blev kvar kördes till 
Klockareängens äldreboen-
de i Skepplanda, avslutar Åsa 
Arrhenius.

Mysigt julfirande på Forsvallen

Det var strykande åtgång på lotterna när Skepplanda BTK ar-
rangerade Jul på Forsvallen i söndags.

Kajsa fick en tidig julklapp av tomten.

Kent Carlsson och Karl Olsson bjöd på julmusik inne i klubbhu-
set.
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JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Söndag 21 dec kl 15
Tisdag 6 jan kl 15
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Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 21 dec kl 18
Söndag 28 dec kl 15 
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Micke och Veronica
Söndag 28 dec kl 18
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Exodus: Gods & Kings 
Söndag 4 jan kl 18
Onsdag 7 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Unbroken 
Söndag 11 jan kl 18

 Entré 80 kr

Söndag 4 jan kl 15
Matiné 60 kr

Pingvinerna från 
Madagaskar

Medborgarhusets Bio, 
Ledet-vägen, Alafors 

0706-83 66 71 Biodagar 
0303-33 03 96

E-post: 
alefolketshus@gmail.com
Vi är nu en digitalbio 

med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Söder om Hultasjön pla-
neras skogsavverkning 
av 53 000m2 (5,3ha). 

Den vackra skogen besöks 
flitigt av båda Alebor och 
boende från kranskommu-
nerna. Skogen vid Hultasjön 
är också ett populärt ströv-
område för boende i Kilanda 
och Hultasjöområdet.

Här finns skogsfågel som 
orre och tjäder och en sedan 
70-talet känd Tjäderspel-
plats. Tjäderspelplatser 
är mycket sällsynt i södra 
Sverige. I Risveden finns 
endast 3st tjäderspelplatser 
kvar, på Alefjäll finns bara 
en känd spelplats. Tjädern 
behöver luftiga skogar som 
har stor variation av träds-
lag, blåbärsris och ljung för 
att trivas och föröka sig.

En ny markägare har 
nu planer på att avverka 
5,3 ha av den fina skogen. 
Avverkningsområdet med 
kalhuggning sträcker sig 
från Hultasjön och söderut 
rakt över tjäderspelplatsen. 
Kanske lämnas bara Tall 
och döda träd kvar, enstaka 
träd som sedan blåser ner 
vid första storm. Det vore 
förfärligt om markägaren 

tilläts att förstöra ett fint 
rekreationsområde med en 
tät granplantering efter att 
skogsmaskinerna kört sön-
der alla naturliga och fina 
skogsstigar.

Tjädern omfattas av 
EU:s Fågeldirektiv och 
EU:s Habitatdirektiv och 
skall därmed skyddas enligt 
lag. Enligt 1:a § Artskydds-
förordningen är det även 
förbjudet att avsiktligt störa 
fåglarna under parnings, 
uppfödnings och över-
vintringsperioder. Det är 
även förbjudet att förstöra 
fortplantningsområden eller 
viloplatser.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening har under 2011-2014 
tillsammans med medlem-
mar från (Naturskyddsför-
eningen Norra Älvsborg) 
samt (Alingsås Ornitologiska 
Sällskap) inventerat tjäder-
förekomst i området söder 
om Hultasjön. Tjäderns 
spelplats är mycket svår att 
finna men vi har noterat att 
den finns kvar i området.

Länsstyrelsen äger frågan 
om skogsavverkningen men 
Ale Kommun kan säkert 
påverka innan beslut är 

fattat. Det är bråttom att 
agera innan skogen börjar 
sågas ner! 

Vad tycker du som kom-
muninvånare? Vad tycker 
politikerna i Ale Kommun? 
Vad tycker kommunekolo-
gen?

Det vore önskvärt att 
någon med inflytande kunde 
försvara och förklara för 
Länsstyrelsens Naturvård-
senhet att vi värnar om vår 
skyddsvärda natur i Ale!

Roy Jansson
Bruno Nordenborg

Alefjälls Naturskyddsförening

Strövområde med tjäderspel vid Hultasjön är hotat!

Tjäder.
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En borgensavgiften om 
0,3% är från början 
ett Sverigedemokra-

tiskt förslag som vi föreslog 
under budgetomröstningen 
2011.

Ni valde då att föresprå-
ka 0,25%, ni vägrade då 
att samtala med oss och få 
till en bra lösning. Ni svek 
hyresgästerna i Alebyggen 
den gången. Ni har som 
fullmäktiges största parti 
sedan vägrat att diskutera 
olika nivåer av borgensav-
giften med oss. Ni kom till 
fullmäktige den 24:e novem-
ber med ett förslag som inte 
hade förankrad majoritet. 
Ni visste att era nyvunna 
vänner Aledemokraterna 
skulle komma att rösta med 
alliansen för 0,5%. Det i sig 
är anmärkningsvärt eftersom 
att de stöttade er budget. 
Ni blundade och hoppades i 
fullmäktige på att er politik 

skulle gå igenom. 
Eftersom vi Sverigede-

mokrater valde att stödja er 
budget var det ett naturligt 
beslut att även bifalla en 
så låg borgensavgift som 
möjligt. Paula Örn brukar 
ofta gasta om att Sverigede-
mokraterna minsann inte 
ska få påverka politiken och 
ges vågmästarrollen. 

I detta fall var det precis 
vad som skede, vi hade 
avgörandet i våra händer 
och vi biföll förslaget om 
en borgensavgift på 0,3%. 
Det kunde du nämnt i din 
insändare att vi tillsammans 
drev igenom 0,3% inte 
minst upplysningsmässigt 
för Alebyggens hyresgäster.

Jag är glad för Alebyg-
gens hyresgäster och inte 
bitter på de partier som inte 
valde att bifalla förslaget!

Robert Jansson (SD)
Gruppledare

Vår nuvarande reger-
ing fick inte stöd 
för sin budget och 

statsminister Stefan Löfvén 
meddelade att han den 29 
december kommer att utlysa 
nyval. Nyvalet kommer att 
ske 22 mars 2015. 

Att Löfven utlyser nyva-
let är egentligen en ganska 
märklig åtgärd, som för var-
je dag framstår som ett allt 
större misstag för hans eget 
parti. Det är inte så konstigt 
att Löfven inte fick igenom 
sin budget – han valde att 
forma den i samarbete med 
MP och V, och lanserade 
därmed den mest vänsterori-
enterade budgeten riksdagen 
fått se på många år. Märk-
ligt nog förväntade han sig 
en majoritet för detta, trots 
att hans regering motsvarar 
knappa 38% i riksdagen, 
alltså långt ifrån de 50% han 
behöver.

Många alebor har haft 
tankar och frågor kring ny-
valet och vi har haft många 
samtal med er på våra fre-
dagskampanjer i Nödinge 
och Älvängen. Vi förstår att 

de flesta av er är förvånade, 
frustrerade och besvikna på 
nuvarande regering. Ni val-
de att lägga er röst i valurnan 
den 14 september och trod-
de att den skulle gälla i 4 år, 
men den rösten har nu Ste-
fan Löfven underkänt. Vi är 
också frustrerade, men sam-
tidigt är vi glada över att på 
nytt på möjligheten att vinna 
ert förtroende. 

Vi kommer allteftersom 
extra valet närmar sig att för-
klara exakt vad Moderaternas 
och alliansens besked till alla 
invånare är, men några saker 
är det bra att ni får med er 
redan nu. I tider då det fort-
farande är instabilt i Europa 
är det viktigt att vi i Sveri-
ge står fortsatt rustade med 
en stark ekonomi, eftersom 
pengar och god ekonomi är 
grunden för allt. Vi tycker 
det är viktigt att valfriheten 
värnas. Lika självklart som 
det är att få välja att handla 
sin mat på Ica, Netto eller 
Coop, ska det vara att få välja 
vart man får sin vård eller ut-
bildning. För att Sverige ska 
kunna upprätthålla en stark 

välfärd, det som vi är så stol-
ta över, krävs att människor 
arbetar. Därför upprätthåller 
alliansens budget arbetslin-
jen, att stimulera företagens 
tillväxt och underlätta för 
människor att anställas, sär-
skilt om man är ung, gam-
mal eller har varit arbetslös 
länge. Under de senaste 8 
åren har fler än 340 000 nya 
arbeten skapats. Det är an-
märkningsvärt, med tanke på 
den globala finanskris som 
varit och som tvingat länder 
som Grekland till gränsen av 
bankrutt.

Mot Löfvéns brutna löf-
ten, otydliga besked och 6 
månader med regeringser-
farenhet, står alliansens in-
vesteringar för framtiden, 8 
års regeringserfarenhet och 
möjligheten för Sverige till 
vår första kvinnliga statsmi-
nister någonsin. Du väljer 
den 22 mars vad du vill ha 
för framtid.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Den största svikaren 
gentemot Alebyg-
gens hyresgäster lär 

vara Stina-Kajsa Melin och 
hennes partikamrater med 
tillhörande vasaller.

Redan 2009 röstades, 
på förslag av bland andra 
Stina-Kajsa Melin, borgens-
avgiften igenom av Ales 
Socialdemokratiska arbeta-
rekommun.

Det fanns bara en enda 
person som argumenterade 
emot och reserverade sig 
mot beslutet. Detta var långt 

innan lagstiftningen kom 
till om borgensavgift för 
kommunala bostadsbolag. 
Ett svek mot Alebyggens 
hyresgäster. 

En straffavgift framröstad 
av villaägare och bostads-
rättsinnehavare, eftersom 
avgiften inte berörde dem 
överhuvudtaget. Det finns 
fortfarande kommuner i 
Sverige som beslutat att inte 
ta ut borgensavgifter. 

Varför röstade du och 
dina partikamrater inte för 
era nya vänner Sverigede-

mokraternas förslag 2009 att 
sänka borgensavgiften till 
0,1 %? 

När det gäller hyresför-
handlingar så är parterna 
där Alebyggen och Hyres-
gästföreningen.Till skillnad 
från Stina-Kajsa Melin som 
i sin egenskap av vice ordfö-
rande i Alebyggens styrelse 
är politiker är förhandlarna 
representanter för Hyres-
gästföreningen och därmed 
för hyresgästerna i Alebyg-
gens bostäder.

Tydligen gör förhand-

Ett nummer kvar!

MELLAN-
DAGSREA?

BOKA DIN ANNONS TILL VECKA 52 
SENAST TORSDAG 18 DECEMBER

Kent 0303-333 739 • Björn 0303-333 732 • Per-Anders 0704-92 35 07

JULHÄLSNING?

Får vi vår första kvinna
som statsminister?

Framtid i Ale svek hyresgästerna i Alebyggen Borgensavgiften fastställd till 0,3%
Svar till Stina-Kajsa MelinSvar till Stina-Kajsa Melin

larna ett bra arbete för 
hyresgästerna eftersom en 
enhällig styrelse i Alebyggen 
kraftigt kritiserade förra 
årets förhandlingsresultat 
som alldeles för dåligt för 
Alebyggen. Samma styrelse, 
där fortfarande Stina-Kajsa 
Melin ingår, som går ut i 
hyresförhandlingarna och 
begär en hyreshöjning om 
mycket nära 5%. Stina-Kaj-
sa Melin, du förde in bor-
gensavgiften, du kritiserar 
hyresförhandlingarna som 
oskäligt dåliga och begär 
en hyreshöjning om 5% för 
2015.

Det är inte svårt att se 
vem som kan anses svika 
Alebyggens hyresgäster.

Rolf Engström
Ledamot i Hyresgästföreningens

förhandlingsdelegation 2014

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans – Torsdagar – startar 15 jan 2015
10 ggr 500:- Föreningen tillhanda före start
2-4 år kl 17-17.35     5-7 år kl 17.35-18.10

Information/anmälan. Margareta  0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors
Startar 15 januari 2015

10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 – 19.45
Terminsavg. 400:- 

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

 400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

info/anmälan: Willy 0707-34 15 61

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 11 januari 2015
50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 12 januari 2015

50:-/kväll
Grunddanser kl 19-20

Även nybörjare - Anmälan

info/anmälan: Willy 0707-34 15 61

www.dfkorkskruven.com

I samarbete med: I samarbete med:
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Vi kan aldrig förutse framtiden men ändå måste vi planera för den. Därför 
erbjuder vi Livsarkivet. Ett dokument där du kan registrera din yttersta vilja, 
önskningar kring begravning och annat som känns viktigt att förmedla till
nära och kära. Varmt välkommen till oss så berättar vi gärna mer.  

Begravning & Familjejuridik

God Jul och Gott Nytt År? 

Skånegatan 17 | Göteborg | www.gillisedman.se Mats Sandberg

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

4:E SÖNDAGEN I ADVENT 
21 december

”Nu väntar hela  
jorden på ett under”

JULKONSERT
Nya MotettEnsemblen

Peter Corneliusson, dirigent
Skepplanda kyrka

21 december kl 17.00

JULSPEL  
i Tunge kyrka kl 17.00
Medverkan av barn och  
ungdomar från bygden.

VÄLKOMNA!

Glöggmingel på Klockareängen

Hemtjänstens personal i Skepplanda bjöd in 
vårdtagare och anhöriga till ett glöggming-
el på Klockareängen förra torsdagen. Ett 50-tal 
personer hade hörsammat inbjudan, drack 
glögg och hade en trevlig kväll tillsammans. På 
bilden ses Karl Johansson och Nils Andersson 
från Håland. 

Han såg inte ut som 
någon annan. Han 
klädde sig inte som 

någon annan. Skägget hade 
vuxit fritt och otuktat. Ja, 
han var verkligen en avvika-
re. Ändå drogs människorna 
till honom i stora skaror. 
Han hade något att säga 
som fick folk att stanna till 
och tänka efter. Raka, kärva 
ord utan minsta avsikt att 
känna efter vad som passade 
sig. Han hette Johannes och 
vi brukar lägga till epitetet 
döparen.

Jag har varit i åtskilliga 
kyrkor i Syrien och i alla 
finns Johannes döparen 
avbildad. Man hittar honom 
bland alla målningar och 
ikoner hur lätt som helst. 
Han ser verkligen märklig 
ut i sin kamelhårsklädsel 
och sitt ovårdade skägg. Om 
honom handlar texterna 
för den tredje advent. Han 
döpte en massa människor 
som ville göra upp med sina 
fel och brister och liksom 
tvätta av sig det som liksom 
var smutsigt. Ett dop till 
omvändelse och förnyelse. 
Också Jesus ville döpas av 
Johannes. Han vägrade. Här 

fanns inget att rena. Jesus 
stod på sig eftersom han 
identifierade sig med sitt 
folk också i folkets synd och 
brist

   Nå, vad har nu Jo-
hannes med dig och mig 
att göra? Det har med vad 
han säger att göra och det 
är inga vackra ord som, så 
att säga, stryker medhårs: 
”Huggormsyngel, vem har 
sagt er att ni kan slippa 
undan den kommande 
vreden?” Och så vidare. Och 
folket undrar:” Vad ska vi då 
göra?” Och döparen svarar 
med en massa exempel. Allt 
handlar om att dela med sig, 
att inte fiffla, att inte bedriva 
utpressning eller att låta sig 
mutas. Högst opassande ord 
för den tidens politiker och 
högt uppsatta. Makten vill 
inte bli ifrågasatt. Du kanske 
tänker att det finns starka 
och liknande jämförelser 
att göra med vad som råder 
idag här hos oss.

Vad lyser ur Johannes 
ögon? Sorg! Över hur det 
gått med människan som 
inte längre förstått sitt eget 
bästa. Han berättar vad 
han ser. Bristen på med-

mänsklighet, falska religi-
ösa fundament och hans 
fördömanden ekar mellan 
Jordanflodens strandväggar. 
Ordagrant står det så här: 
Han begav sig till trakten 
av Jorden och förkunnade 
överallt syndernas förlåtelse 
genom omvändelse och dop. 
(Luk.3:3)Det fanns alltså 
ett steg bortom bättringen 
nämligen förlåtelse för det 
man inte klarat av!

Till sist. Apropå bilderna 
i de många, många kyrkorna 
i Syrien (se inledningen). 
Många av dem jag känner 
därifrån bor nu här i när-
heten. De har sålt allt vad 
som kunde avyttras för att ta 
sig hit. En av familjerna har 
döttrar med familjer kvar 
i inbördeskrigets Syrien. 
De tackar Gud för Sveriges 
medmänsklighet men lever i 
oro för dem som blev kvar i 
skräcken. Kanske du möter 
några av dessa fromma 
syrianer på din väg i julhan-
deln…

Snart är det jul igen! En 
riktigt god jul till dig och 
dem som kommer i din väg!

Gunnar Kampe
Präst Nödinge församling

BETRAKTELSE

Snart är det jul igen  Scouterna i Guntorps 
Missionskyrka har även 
i år hållit sin Luciafest, i 
Equmeniakyrkan Älvängen. 
Det var god tillslutning av 
besökare, cirka 140 per-
soner, både Alebor och 
långväga besökare. Årets 
Lucia var Emma Selldin, 17 
år från Svenstorp/Nol, som 
varit scout i Guntorp sedan 
lågstadieåren. Tillsammans 
med tärnor och skådespe-
lande scouter framförde hon 
julens stora berättelse. 

Temat för i år var jule-
vangeliet sett ur änglarnas 
perspektiv. Vi fick följa 
med ängeln Gabriel när 
han besökte Sakarias, sedan 
Maria och även Josef. Så 
fortsatte dramat med hela 
julberättelsen fram till dess 
att Josef och Maria fick fly 

till Egypten undan Herodes 
vrede. I avslutningen av 
spelet återvände de hem till 
Nasaret. I bibeln kan vi läsa 
hur änglar är aktiva genom 
hela berättelsen. Änglarna 
var tärnorna. Manus var 
skrivet av Erica Berglund, 
Sofia Segerström och Eva 
Andersson. Vid pianot satt 
Mattias Larsson. 

Efter framförandet av 
luciaspel väntade servering 
i festvåningen. Där fanns 
också försäljning av lotterier, 
och annat som scouterna 
tillverka. Ett lotteri gick till 
Equmeniakyrkans insamling 
till arbete i andra länder. 
Denna insamling pågår från 
första advent till sista januari 
och går i år under temat 
”Tänd ett ljus”. Nytt för i 
år var att tunnbrödsspisen 

var uppställd utanför kyrkan 
och under serveringen 
pågick bakandet för fullt. 
Nygräddat scout-tunnbröd 
med kanelsmör smakade bra 
för många!

En mycket välbesökt luci-
afest är nu över för i år. Det 
är många som har arbetat, 
scoutledare och scouter, 
men också många föräldrar. 
Kåren vill härmed framföra 
sitt varma tack och önska 
alla en God Jul.

Torsdagen den 11 december kom med 
åskväder och hagelskurar, det var inte vad vi 
väntat oss. Skepplanda Hålanda SPF-med-
lemmar träffades i bygdegården, det kom ett 
drygt hundratal trots ovädret och medföljan-
de halka.

Komminister Mika Auvinen värmde oss 
med att läsa ur julevangeliet och ge oss fina 
liknelser från nutid. Vår egen Glädjekör 
samlades vid scenen och bjöd oss på fina 
julsånger.

Kaffet serverades och sorlet från med-
lemmarna ökade i takt med ett väntat besök. 
Ljuset släcktes ned och in kom ett vack-
ert luciatåg. Denna ovädersdag kunde ingen-
ting passa bättre än Ale Lucia som spred ljus 
och värme med sina vackra toner.

Hur gamla vi än blir uppskattar vi de 
gamla traditionerna och applåderna var 
många då tåget gick iväg till nästa framträ-
dande.

Vi önskar nu alla våra medlemmar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 Olle Magnusson

Onsdagen 10 december var det inte 
bara i Blå hallen i Stockholm som det serve-
rades en tre rätters måltid. På Backaviks äld-
reboende i Nödinge hade personalen i kö-
ket, Leena och Farokh, lagat till en härlig 
måltid för både öga och gom. Som förrätt 
serverades laxterrin med blomkålsmousse, 
till varmrätt var det persiljestekt kycklingfilé 
med päronsky som dessert serverades en 
ljuvlig jordgubbsdessert. Samlingssalen var 
mycket vacker dukad av de anställda och 
efter maten framförde Gun-Britt Mellén, 
boende, sitt och övrigas tack för en trevlig 
Nobelmiddag.

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
FJÄRDE ADVENT Söndag 21 dec kl 11  

i Surte kyrka

Söndag 21 dec kl 17  
i Nödinge kyrka

Julotta, Henny Forsberg.  
Ing-Marie Juliusson, sång.

Julotta, Åke Andreasson,  
Ida Andersson, sång. Trumpetsolist.

Finsk julgudstjänst, Lisa Sorvoja.

ANNANDAG JUL Fredag 26 dec kl 11  
i Nödinge kyrka

Söndag 28 dec kl 11  
i Surte kyrka

Mässa i juletid Reine Bäck.

Mässa i juletid ”Våra vackraste julpsalmer 
och sånger”, Henny Forsberg, vuxenkör. 
Ida Andersson, sång. Hanna Bendz, cello. 
Susanna Myrberg, piano och orgel.

JULDAGEN

JULAFTON

Torsdag 25 dec kl 07  
i Nödinge kyrka 

Torsdag 25 dec kl 07  
i Surte kyrka

Torsdag 25 dec kl 11  
i Surte kyrka

Onsdag 24 dec kl 12  
i Nödinge kyrka

Onsdag 24 dec kl 17  
i Surte kyrka

Onsdag 24 dec kl 23.30  
i Nödinge kyrka

Mässa i adventstid, Åke Andreasson. 
Sören Renulf, sång. 

Gudstjänst i adventstid, Åke Andreasson. 
Gospelkören Blue’n Joy. 

Samling vid krubban. Johanna Werder 
och Singing Angels, sång. 

Julbön, Reine Bäck. Mari Åkerblom  
och Ida Andersson, sång.

Midnattsgudstjänst, Reine Bäck.  
Gospelkören Blue’n Joy.

Årets Lucia – Emma Selldin.

Strålande Luciahögtid

Nobelmiddag på Backavik Luciavärme i
Skepplanda Bygdegård

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
Ons 17/12 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson
Sön 21/12 Starrkärrs kyrka kl 
11 Mässa, Andersson, Nols 
kyrka kl 11 Mässa, Holmgren 
Martinsson. Ons 24/12 Nols 
kyrka kl 10.30 Samling vid 
krubban, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 10.30 Samling vid 
krubban, Andersson Starrkärrs 
kyrka kl 16 Julbön, Holmgren 
Martinsson. Kilanda kyrka kl 
17 Julbön, Holmgren Martins-
son. Nols kyrka kl 23 Julnatts-
mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 21/12 kl 17 
Musikgudstjänst,NyaMotet-
tEnsemblen,VWetterling. 
Julafton kl 17 Julbön,Skepp-
landaKyrkokörWetterling. 
Juldagen kl 7.30 Julotta, Skepp-
landa Kyrkokör. M Auvinen. 
Hålanda Julafton kl 10 Samling 
vid krubban, Hålanda kyrkokör, 
Wilma Gustafsson, sång. I Ole-
nius Julafton kl 23 Midnatts-
gudstjänst, Ellenor Lorentsson, 
sång.  I Olenius Annand. jul 
kl 11 Mässa V Wetterling. S:t 
Peder sönd 21/12 kl 10 Guds-
tjänst V Wetterling Julafton kl 
9.30 Julmys i kyrkan, Vi bjuder 
på glögg, pepparkakor, kaffe, 
julmust mm. Julafton kl 11.30 
Samling vid krubban I Olenius 
Juldagen        kl 11 Mässa M 
Auvinen. Ale-Skövde Julafton 
kl 15.30 Julbön V Wetterling 
sönd  28/12 kl 11 Mässa M 
Auvinen. Tunge sön 21/12 kl 
17 Julspel, medverkan av barn 
och ungdomar från bygden. I 
Olenius Juldagen kl 6 Julotta M 
Auvinen.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tisd 16/12 kl 8.30-9.30 Bön. 

Ons 17/12 kl 18-19 Bön. Lör 
20/12 kl 10-13 Second Hand 
& Café. Sön 21/12 kl 10.30 
Bön inför gudstjänsten kl 11 
Gudstjänst. Elias Berg predikar. 
Kyrkkaffe.

Nödinge Församling
Fjärde advent, sön 21/12 kl 11 
i Surte kyrka: Mässa i advents-
tid, Åke Andreasson. Sören 
Renulf, sång. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Gudstjänst i adventstid, 
Åke Andreasson. Gospelkören 
Blue’n Joy. Julafton, ons 24/12 
kl 12 i Nödinge kyrka: Samling 
vid krubban. Johanna Werder, 
sång. Kl 17 i Surte kyrka: 
Julbön, Reine Bäck. Mari 
Åkerblom och Ida Andersson, 
sång. Kl 23.30 i Nödinge kyrka: 
Midnattsgudstjänst, Reine 
Bäck. Kören Blue’n Joy. Julda-
gen, tors 25/12 kl 07 i Nödinge 
kyrka: Julotta, Henny Forsberg. 
Ing-Marie Juliusson, sång. Kl 
07 i Surte kyrka: Julotta, Åke 
Andreasson, Ida Andersson, 
sång. Trumpetsolist. Kl 11 i 
Surte kyrka: Finsk julguds-
tjänst, Lisa Sorvoja. Annandag 
jul 26/12 kl 11 i Nödinge kyrka: 
Mässa i juletid Reine Bäck.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 17/12 kl 19 Körövning 
inför fjärde advent. Ons 17/12 
kl 21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 21/12 kl 
11  4:e advent. Gudstjänst. Vi 
sjunger in julen. Per Kjellberg. 
Julkör. Missionsoffer. Fika.
Onsd 24/12 kl 11 Julbön. Per 
Kjellberg m.fl.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 18/12 kl 19.30 Körövning.
Sön 21/12 kl 11 ”Vi sjunger 
in julen” Kören, Mattias 
Larsson m fl Utgångskol-TACK

DÖDSFALL

Thuan Hänninen, Nödinge 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar döttrarna Maria 
och Rita samt barnbarn som 
närmast sörjande.

Daniel Lindberg, Skepplanda 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar makan Solveig, 
barnen Tommy, Jörgen och 
Ann-Sofie med familjer samt 
syskon med familjer som när-
mast sörjande.

Elsa 
Andersson

* 3 augusti 1930
har idag stilla insomnat.

Sollebrunn 
4 december 2014

LILIAN
Övrig släkt och vänner

Det kom en stilla vind
som smekte ömt Din kind 
liksom ett ljus som
 blåstes ut.
Din levnadsafton
 nått sitt slut.

———
Begravningsguds tjänsten 
äger rum tisdagen den 23 
december kl. 11.00 i Erska 
kyrka. Efter avskedet vid 
graven inbjudes till minnes-
stund i Sollebrunns försam-
lingshem. Svar om deltagan-
de till Björkdahls Begrav-
ningsbyrå tel. 0322-180 31 
senast den 19 december. 

———
Ett varmt Tack till persona-
len på Bjärkegården avd. D 
för en god och kärleksfull 
omvårdnad.

Stig Johansson. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 9 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Stig Johansson, Kattleberg. 
Officiant var komminister Mika 
Auvinen.

Ingemar Teg. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 9 decem-
ber begravningsgudstjänst 
för Ingemar Teg, Nödinge. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Bengt Andersson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 12 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Bengt Andersson, Älvängen. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren Martins-
son. 

JORDFÄSTNINGAR

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Stig Johansson
vid hans bortgång, för
blommor, minnesgåvor

och för Er närvaro i
kyrkan vill vi framföra

vårt varma tack.
Ett särskilt tack till
komminister Mika

Auvinen, organist Peter
Corneliusson och solist
Ingmarie Juliusson som
tillsammans bidrog till
att begravningen blev
ett ljust och vackert

minne.

ANITA
MARIETTE, PERNILLA

med familjer

lekt till Equmeniakyrkans 
internationella arbete: ”Tänd 
ett ljus”  Servering. Julafton 
kl 23 Midnattsgudstjänst i 
Equmeniakyrkan Elias Berg, 
Leif Jöngren, Dhan Hector, 
Mattias och Filip Larsson, Elin                                              
Henricsson Tillsammans med 
Smyrnakyrkan Annandag Jul 
kl 11 Missionsgudstjänst   Leif 
Jöngren,  Körgrupp Insamling 
till  Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete: ”Tänd ett ljus”

Bohus pingstkyrka
Ons 17/12 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 28/12 kl 11
Gudstjänst. Nyårsdagen 1/1 
kl 18 Nyårsbön. Sön 4/1 kl 
11 Lennart Ekström HHN.
Ons 7/1 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 11/1 kl 11 Leif 
Karlsson. Ons 14/1 kl 19
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Ons 17/12 kl 18.30 
Mässa, Nordblom
Sön 21/12 kl 10 Högmässa, 
Nordblom.

Guntorps Missionskyrka
Ons 17/12 kl 18.30 Julmys 
med Tonår. Sön 21/12 
kl 17 JULMUSIK på 4:e 
ADVENT Julgudstjänst 
med sång av Paus m.fl. Pre-
dikan Lars Gunther. Julser-
vering. Scouter får märken. 
Bibelutdelning. Tretton-
dagen 6/12 kl 11 Gudstjänst 
Lars Gunther m.fl Efter 
Gudstjänsten har Ungdoms-
styrelsen sammanträde. Tors 
8/12 kl 18.45 Församlingens 
Styrelsemöte.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Rosa Jonasson
vid hennes bortgång, för
blommor, minnesgåvor
samt för all närvaro i

kyrkan vill vi framföra
vårt varma tack.

Sten-Åke, Rose-Marie

med familjer

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.
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VECKA 51         NUMMER 47|36

Vi kan aldrig förutse framtiden men ändå måste vi planera för den. Därför 
erbjuder vi Livsarkivet. Ett dokument där du kan registrera din yttersta vilja, 
önskningar kring begravning och annat som känns viktigt att förmedla till
nära och kära. Varmt välkommen till oss så berättar vi gärna mer.  

Begravning & Familjejuridik

God Jul och Gott Nytt År? 
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4:E SÖNDAGEN I ADVENT 
21 december

”Nu väntar hela  
jorden på ett under”

JULKONSERT
Nya MotettEnsemblen

Peter Corneliusson, dirigent
Skepplanda kyrka

21 december kl 17.00

JULSPEL  
i Tunge kyrka kl 17.00
Medverkan av barn och  
ungdomar från bygden.

VÄLKOMNA!

Glöggmingel på Klockareängen

Hemtjänstens personal i Skepplanda bjöd in 
vårdtagare och anhöriga till ett glöggming-
el på Klockareängen förra torsdagen. Ett 50-tal 
personer hade hörsammat inbjudan, drack 
glögg och hade en trevlig kväll tillsammans. På 
bilden ses Karl Johansson och Nils Andersson 
från Håland. 

Han såg inte ut som 
någon annan. Han 
klädde sig inte som 

någon annan. Skägget hade 
vuxit fritt och otuktat. Ja, 
han var verkligen en avvika-
re. Ändå drogs människorna 
till honom i stora skaror. 
Han hade något att säga 
som fick folk att stanna till 
och tänka efter. Raka, kärva 
ord utan minsta avsikt att 
känna efter vad som passade 
sig. Han hette Johannes och 
vi brukar lägga till epitetet 
döparen.

Jag har varit i åtskilliga 
kyrkor i Syrien och i alla 
finns Johannes döparen 
avbildad. Man hittar honom 
bland alla målningar och 
ikoner hur lätt som helst. 
Han ser verkligen märklig 
ut i sin kamelhårsklädsel 
och sitt ovårdade skägg. Om 
honom handlar texterna 
för den tredje advent. Han 
döpte en massa människor 
som ville göra upp med sina 
fel och brister och liksom 
tvätta av sig det som liksom 
var smutsigt. Ett dop till 
omvändelse och förnyelse. 
Också Jesus ville döpas av 
Johannes. Han vägrade. Här 

fanns inget att rena. Jesus 
stod på sig eftersom han 
identifierade sig med sitt 
folk också i folkets synd och 
brist

   Nå, vad har nu Jo-
hannes med dig och mig 
att göra? Det har med vad 
han säger att göra och det 
är inga vackra ord som, så 
att säga, stryker medhårs: 
”Huggormsyngel, vem har 
sagt er att ni kan slippa 
undan den kommande 
vreden?” Och så vidare. Och 
folket undrar:” Vad ska vi då 
göra?” Och döparen svarar 
med en massa exempel. Allt 
handlar om att dela med sig, 
att inte fiffla, att inte bedriva 
utpressning eller att låta sig 
mutas. Högst opassande ord 
för den tidens politiker och 
högt uppsatta. Makten vill 
inte bli ifrågasatt. Du kanske 
tänker att det finns starka 
och liknande jämförelser 
att göra med vad som råder 
idag här hos oss.

Vad lyser ur Johannes 
ögon? Sorg! Över hur det 
gått med människan som 
inte längre förstått sitt eget 
bästa. Han berättar vad 
han ser. Bristen på med-

mänsklighet, falska religi-
ösa fundament och hans 
fördömanden ekar mellan 
Jordanflodens strandväggar. 
Ordagrant står det så här: 
Han begav sig till trakten 
av Jorden och förkunnade 
överallt syndernas förlåtelse 
genom omvändelse och dop. 
(Luk.3:3)Det fanns alltså 
ett steg bortom bättringen 
nämligen förlåtelse för det 
man inte klarat av!

Till sist. Apropå bilderna 
i de många, många kyrkorna 
i Syrien (se inledningen). 
Många av dem jag känner 
därifrån bor nu här i när-
heten. De har sålt allt vad 
som kunde avyttras för att ta 
sig hit. En av familjerna har 
döttrar med familjer kvar 
i inbördeskrigets Syrien. 
De tackar Gud för Sveriges 
medmänsklighet men lever i 
oro för dem som blev kvar i 
skräcken. Kanske du möter 
några av dessa fromma 
syrianer på din väg i julhan-
deln…

Snart är det jul igen! En 
riktigt god jul till dig och 
dem som kommer i din väg!

Gunnar Kampe
Präst Nödinge församling

BETRAKTELSE

Snart är det jul igen  Scouterna i Guntorps 
Missionskyrka har även 
i år hållit sin Luciafest, i 
Equmeniakyrkan Älvängen. 
Det var god tillslutning av 
besökare, cirka 140 per-
soner, både Alebor och 
långväga besökare. Årets 
Lucia var Emma Selldin, 17 
år från Svenstorp/Nol, som 
varit scout i Guntorp sedan 
lågstadieåren. Tillsammans 
med tärnor och skådespe-
lande scouter framförde hon 
julens stora berättelse. 

Temat för i år var jule-
vangeliet sett ur änglarnas 
perspektiv. Vi fick följa 
med ängeln Gabriel när 
han besökte Sakarias, sedan 
Maria och även Josef. Så 
fortsatte dramat med hela 
julberättelsen fram till dess 
att Josef och Maria fick fly 

till Egypten undan Herodes 
vrede. I avslutningen av 
spelet återvände de hem till 
Nasaret. I bibeln kan vi läsa 
hur änglar är aktiva genom 
hela berättelsen. Änglarna 
var tärnorna. Manus var 
skrivet av Erica Berglund, 
Sofia Segerström och Eva 
Andersson. Vid pianot satt 
Mattias Larsson. 

Efter framförandet av 
luciaspel väntade servering 
i festvåningen. Där fanns 
också försäljning av lotterier, 
och annat som scouterna 
tillverka. Ett lotteri gick till 
Equmeniakyrkans insamling 
till arbete i andra länder. 
Denna insamling pågår från 
första advent till sista januari 
och går i år under temat 
”Tänd ett ljus”. Nytt för i 
år var att tunnbrödsspisen 

var uppställd utanför kyrkan 
och under serveringen 
pågick bakandet för fullt. 
Nygräddat scout-tunnbröd 
med kanelsmör smakade bra 
för många!

En mycket välbesökt luci-
afest är nu över för i år. Det 
är många som har arbetat, 
scoutledare och scouter, 
men också många föräldrar. 
Kåren vill härmed framföra 
sitt varma tack och önska 
alla en God Jul.

Torsdagen den 11 december kom med 
åskväder och hagelskurar, det var inte vad vi 
väntat oss. Skepplanda Hålanda SPF-med-
lemmar träffades i bygdegården, det kom ett 
drygt hundratal trots ovädret och medföljan-
de halka.

Komminister Mika Auvinen värmde oss 
med att läsa ur julevangeliet och ge oss fina 
liknelser från nutid. Vår egen Glädjekör 
samlades vid scenen och bjöd oss på fina 
julsånger.

Kaffet serverades och sorlet från med-
lemmarna ökade i takt med ett väntat besök. 
Ljuset släcktes ned och in kom ett vack-
ert luciatåg. Denna ovädersdag kunde ingen-
ting passa bättre än Ale Lucia som spred ljus 
och värme med sina vackra toner.

Hur gamla vi än blir uppskattar vi de 
gamla traditionerna och applåderna var 
många då tåget gick iväg till nästa framträ-
dande.

Vi önskar nu alla våra medlemmar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 Olle Magnusson

Onsdagen 10 december var det inte 
bara i Blå hallen i Stockholm som det serve-
rades en tre rätters måltid. På Backaviks äld-
reboende i Nödinge hade personalen i kö-
ket, Leena och Farokh, lagat till en härlig 
måltid för både öga och gom. Som förrätt 
serverades laxterrin med blomkålsmousse, 
till varmrätt var det persiljestekt kycklingfilé 
med päronsky som dessert serverades en 
ljuvlig jordgubbsdessert. Samlingssalen var 
mycket vacker dukad av de anställda och 
efter maten framförde Gun-Britt Mellén, 
boende, sitt och övrigas tack för en trevlig 
Nobelmiddag.

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
FJÄRDE ADVENT Söndag 21 dec kl 11  

i Surte kyrka

Söndag 21 dec kl 17  
i Nödinge kyrka

Julotta, Henny Forsberg.  
Ing-Marie Juliusson, sång.

Julotta, Åke Andreasson,  
Ida Andersson, sång. Trumpetsolist.

Finsk julgudstjänst, Lisa Sorvoja.

ANNANDAG JUL Fredag 26 dec kl 11  
i Nödinge kyrka

Söndag 28 dec kl 11  
i Surte kyrka

Mässa i juletid Reine Bäck.

Mässa i juletid ”Våra vackraste julpsalmer 
och sånger”, Henny Forsberg, vuxenkör. 
Ida Andersson, sång. Hanna Bendz, cello. 
Susanna Myrberg, piano och orgel.

JULDAGEN

JULAFTON

Torsdag 25 dec kl 07  
i Nödinge kyrka 

Torsdag 25 dec kl 07  
i Surte kyrka

Torsdag 25 dec kl 11  
i Surte kyrka

Onsdag 24 dec kl 12  
i Nödinge kyrka

Onsdag 24 dec kl 17  
i Surte kyrka

Onsdag 24 dec kl 23.30  
i Nödinge kyrka

Mässa i adventstid, Åke Andreasson. 
Sören Renulf, sång. 

Gudstjänst i adventstid, Åke Andreasson. 
Gospelkören Blue’n Joy. 

Samling vid krubban. Johanna Werder 
och Singing Angels, sång. 

Julbön, Reine Bäck. Mari Åkerblom  
och Ida Andersson, sång.

Midnattsgudstjänst, Reine Bäck.  
Gospelkören Blue’n Joy.

Årets Lucia – Emma Selldin.

Strålande Luciahögtid

Nobelmiddag på Backavik Luciavärme i
Skepplanda Bygdegård

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
Ons 17/12 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson
Sön 21/12 Starrkärrs kyrka kl 
11 Mässa, Andersson, Nols 
kyrka kl 11 Mässa, Holmgren 
Martinsson. Ons 24/12 Nols 
kyrka kl 10.30 Samling vid 
krubban, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 10.30 Samling vid 
krubban, Andersson Starrkärrs 
kyrka kl 16 Julbön, Holmgren 
Martinsson. Kilanda kyrka kl 
17 Julbön, Holmgren Martins-
son. Nols kyrka kl 23 Julnatts-
mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 21/12 kl 17 
Musikgudstjänst,NyaMotet-
tEnsemblen,VWetterling. 
Julafton kl 17 Julbön,Skepp-
landaKyrkokörWetterling. 
Juldagen kl 7.30 Julotta, Skepp-
landa Kyrkokör. M Auvinen. 
Hålanda Julafton kl 10 Samling 
vid krubban, Hålanda kyrkokör, 
Wilma Gustafsson, sång. I Ole-
nius Julafton kl 23 Midnatts-
gudstjänst, Ellenor Lorentsson, 
sång.  I Olenius Annand. jul 
kl 11 Mässa V Wetterling. S:t 
Peder sönd 21/12 kl 10 Guds-
tjänst V Wetterling Julafton kl 
9.30 Julmys i kyrkan, Vi bjuder 
på glögg, pepparkakor, kaffe, 
julmust mm. Julafton kl 11.30 
Samling vid krubban I Olenius 
Juldagen        kl 11 Mässa M 
Auvinen. Ale-Skövde Julafton 
kl 15.30 Julbön V Wetterling 
sönd  28/12 kl 11 Mässa M 
Auvinen. Tunge sön 21/12 kl 
17 Julspel, medverkan av barn 
och ungdomar från bygden. I 
Olenius Juldagen kl 6 Julotta M 
Auvinen.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tisd 16/12 kl 8.30-9.30 Bön. 

Ons 17/12 kl 18-19 Bön. Lör 
20/12 kl 10-13 Second Hand 
& Café. Sön 21/12 kl 10.30 
Bön inför gudstjänsten kl 11 
Gudstjänst. Elias Berg predikar. 
Kyrkkaffe.

Nödinge Församling
Fjärde advent, sön 21/12 kl 11 
i Surte kyrka: Mässa i advents-
tid, Åke Andreasson. Sören 
Renulf, sång. Kl 17 i Nödinge 
kyrka: Gudstjänst i adventstid, 
Åke Andreasson. Gospelkören 
Blue’n Joy. Julafton, ons 24/12 
kl 12 i Nödinge kyrka: Samling 
vid krubban. Johanna Werder, 
sång. Kl 17 i Surte kyrka: 
Julbön, Reine Bäck. Mari 
Åkerblom och Ida Andersson, 
sång. Kl 23.30 i Nödinge kyrka: 
Midnattsgudstjänst, Reine 
Bäck. Kören Blue’n Joy. Julda-
gen, tors 25/12 kl 07 i Nödinge 
kyrka: Julotta, Henny Forsberg. 
Ing-Marie Juliusson, sång. Kl 
07 i Surte kyrka: Julotta, Åke 
Andreasson, Ida Andersson, 
sång. Trumpetsolist. Kl 11 i 
Surte kyrka: Finsk julguds-
tjänst, Lisa Sorvoja. Annandag 
jul 26/12 kl 11 i Nödinge kyrka: 
Mässa i juletid Reine Bäck.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 17/12 kl 19 Körövning 
inför fjärde advent. Ons 17/12 
kl 21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 21/12 kl 
11  4:e advent. Gudstjänst. Vi 
sjunger in julen. Per Kjellberg. 
Julkör. Missionsoffer. Fika.
Onsd 24/12 kl 11 Julbön. Per 
Kjellberg m.fl.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 18/12 kl 19.30 Körövning.
Sön 21/12 kl 11 ”Vi sjunger 
in julen” Kören, Mattias 
Larsson m fl Utgångskol-TACK

DÖDSFALL

Thuan Hänninen, Nödinge 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar döttrarna Maria 
och Rita samt barnbarn som 
närmast sörjande.

Daniel Lindberg, Skepplanda 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar makan Solveig, 
barnen Tommy, Jörgen och 
Ann-Sofie med familjer samt 
syskon med familjer som när-
mast sörjande.

Elsa 
Andersson

* 3 augusti 1930
har idag stilla insomnat.

Sollebrunn 
4 december 2014

LILIAN
Övrig släkt och vänner

Det kom en stilla vind
som smekte ömt Din kind 
liksom ett ljus som
 blåstes ut.
Din levnadsafton
 nått sitt slut.

———
Begravningsguds tjänsten 
äger rum tisdagen den 23 
december kl. 11.00 i Erska 
kyrka. Efter avskedet vid 
graven inbjudes till minnes-
stund i Sollebrunns försam-
lingshem. Svar om deltagan-
de till Björkdahls Begrav-
ningsbyrå tel. 0322-180 31 
senast den 19 december. 

———
Ett varmt Tack till persona-
len på Bjärkegården avd. D 
för en god och kärleksfull 
omvårdnad.

Stig Johansson. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 9 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Stig Johansson, Kattleberg. 
Officiant var komminister Mika 
Auvinen.

Ingemar Teg. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 9 decem-
ber begravningsgudstjänst 
för Ingemar Teg, Nödinge. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Bengt Andersson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 12 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Bengt Andersson, Älvängen. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren Martins-
son. 

JORDFÄSTNINGAR

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Stig Johansson
vid hans bortgång, för
blommor, minnesgåvor

och för Er närvaro i
kyrkan vill vi framföra

vårt varma tack.
Ett särskilt tack till
komminister Mika

Auvinen, organist Peter
Corneliusson och solist
Ingmarie Juliusson som
tillsammans bidrog till
att begravningen blev
ett ljust och vackert

minne.

ANITA
MARIETTE, PERNILLA

med familjer

lekt till Equmeniakyrkans 
internationella arbete: ”Tänd 
ett ljus”  Servering. Julafton 
kl 23 Midnattsgudstjänst i 
Equmeniakyrkan Elias Berg, 
Leif Jöngren, Dhan Hector, 
Mattias och Filip Larsson, Elin                                              
Henricsson Tillsammans med 
Smyrnakyrkan Annandag Jul 
kl 11 Missionsgudstjänst   Leif 
Jöngren,  Körgrupp Insamling 
till  Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete: ”Tänd ett ljus”

Bohus pingstkyrka
Ons 17/12 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 28/12 kl 11
Gudstjänst. Nyårsdagen 1/1 
kl 18 Nyårsbön. Sön 4/1 kl 
11 Lennart Ekström HHN.
Ons 7/1 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 11/1 kl 11 Leif 
Karlsson. Ons 14/1 kl 19
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Ons 17/12 kl 18.30 
Mässa, Nordblom
Sön 21/12 kl 10 Högmässa, 
Nordblom.

Guntorps Missionskyrka
Ons 17/12 kl 18.30 Julmys 
med Tonår. Sön 21/12 
kl 17 JULMUSIK på 4:e 
ADVENT Julgudstjänst 
med sång av Paus m.fl. Pre-
dikan Lars Gunther. Julser-
vering. Scouter får märken. 
Bibelutdelning. Tretton-
dagen 6/12 kl 11 Gudstjänst 
Lars Gunther m.fl Efter 
Gudstjänsten har Ungdoms-
styrelsen sammanträde. Tors 
8/12 kl 18.45 Församlingens 
Styrelsemöte.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Rosa Jonasson
vid hennes bortgång, för
blommor, minnesgåvor
samt för all närvaro i

kyrkan vill vi framföra
vårt varma tack.

Sten-Åke, Rose-Marie

med familjer

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

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

Dubbdäck på Volvofälg, 4st, 
205x65xR15 med 4st original 
hjulsidor. Pris 600:- 
Tel. 0736-56 54 19

Barncykel samt övriga barnar-
tiklar och möbler.
Ring 0303-37 43 93 mellan kl 
15.00-18.00
Maskiner och verktyg för träd-
gård även gräsklippartraktor. 
Ring 0303-37 43 93 mellan kl 
15.00-18.00

ÖNSKAS HYRA
Liten familj önskar hyra hus i 
Hålanda med omnejd, för åre-
trunt boende. Skötsamma och 
med ordnad ekonomi.
Tel 0730-31 92 76

Mindre hus eller lägenhet 
önskas hyra i Ale Kommun av 
familj med 2 vuxna och ett 
barn 7 år. Inga djur. 
Ring 0303-37 43 93

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

Hugg din egen gran i Starrkärr!
Tel: 0706-85 50 86

Extrajobb till tjej eller kille 
med körkort, bil finnes! För 
enklare packningsjobb i kar-
tonger. Samt transporter inom 
Älvängen. 
Ring 0303-37 43 93 mellan kl 
15.00-18.00

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

Ett stort GRATTIS till 
våran lilla goa och glada 

Selma som fyller 1 år 
den 20 december. 

Många kramar
från farmor och farfar

GRATTIS

Katten ”Minuz” för-
svunnen ifrån Valle-
red i Alvhem! Hon är en 
kastrerad och hemma-
kär 7-åring, men kan ha 
blivit mycket skrämd 
pga jaktskott i närhe-
ten av sitt hem och 
revir. Hon har ett svart 
halsband med silver-
tråd, men kan givetvis 
ha tappat detta. Ögon-
färgen är bärnsten/ljust 
gyllenbruna. Hon är liten till växten och ser ut som en ung-
katt. Hon sågs senast i Marieberg, Alvhem 18/7 & Höne-
bäck, Lödöse 27/7 och Hältorp, Lödöse den 30/7. Om du 
sett henne – snälla hör av dig!  All information är av vikt! 
Ring till nummer: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGEN

Grattis Rasmus 
på 17-årsdagen 21/12 

Kram farmor

TACK

Grattis Lars Hansson 
på 40-årsdagen 

den 20 december!

VECKANS ROS

Grattis på 17-årsdagen 
Gabriel Ljunggren. 

Som du längtat efter att 
komma ur din stämpel 

som 16-åring och se nu. 
Ha en superbra dag!

Puss och Kram 
Bella och Annie

STORT TACK till följande 
företag, för sponsring till 
vårt Luciafirande med 
Ale Lucia och en ungdom-
skör från Nödinge, ledd av 
Ingegärd Andersson den 
11/12-14: Alekuriren, Apo-
teket i Nödinge, Blomster-
riket i Nödinge. Dressman 
och Drömhuset i Nödinge, 
Elon i Nol, ICA Kvantum, 
Kicks, Limit, Pfagers Ljuva 
hem, Team Sportia, Smycka, 
Cederleufs & Svenheimers i 
Nödinge, samt Älvblomman, 
Älvängen.

SPF Alebygden

Vinnare i Skinklotteri. 
Serie H, rödrandig lott. 
Vinst nummer 62.

Ale Lions

VINNARE

Jag vill be om ursäkt för 
mig och min hunds bete-
ende i skogen vid crossba-
nan i Älvängen den 11/12. 

Hoppas allt gick bra!

FÖRLÅT

En stor julros till Älväng-
ens Skor för ett otroligt fint 
bemötande då jag kom in 
med mina trasiga stövlar.
Förväntade mig ingenting 
men blev så väl bemött! 
Önskar Er en riktigt God Jul 
och Ett Gott Nytt År!

Mvh Lena

En stor julros till rektor 
Niclas Löfgren, Nödinge-
skolan för ditt fantastiska 
förhållningssätt och din 
omtanke mot elver och per-
sonal. Ditt insirerande led-
arskap ger oss många goa 
skratt

Personalen på  
Nödingeskolan F-3

Till Ale Djurklinik i Nödinge 
för underbart bemötande. 
Kram till er från Mor & 

Dotter med hundarna 
Skorpan & Play Boy

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning 
undanbedes.

Tore Andersson
Skår
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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

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

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

Dubbdäck på Volvofälg, 4st, 
205x65xR15 med 4st original 
hjulsidor. Pris 600:- 
Tel. 0736-56 54 19

Barncykel samt övriga barnar-
tiklar och möbler.
Ring 0303-37 43 93 mellan kl 
15.00-18.00
Maskiner och verktyg för träd-
gård även gräsklippartraktor. 
Ring 0303-37 43 93 mellan kl 
15.00-18.00

ÖNSKAS HYRA
Liten familj önskar hyra hus i 
Hålanda med omnejd, för åre-
trunt boende. Skötsamma och 
med ordnad ekonomi.
Tel 0730-31 92 76

Mindre hus eller lägenhet 
önskas hyra i Ale Kommun av 
familj med 2 vuxna och ett 
barn 7 år. Inga djur. 
Ring 0303-37 43 93

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

Hugg din egen gran i Starrkärr!
Tel: 0706-85 50 86

Extrajobb till tjej eller kille 
med körkort, bil finnes! För 
enklare packningsjobb i kar-
tonger. Samt transporter inom 
Älvängen. 
Ring 0303-37 43 93 mellan kl 
15.00-18.00

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

Ett stort GRATTIS till 
våran lilla goa och glada 

Selma som fyller 1 år 
den 20 december. 

Många kramar
från farmor och farfar

GRATTIS

Katten ”Minuz” för-
svunnen ifrån Valle-
red i Alvhem! Hon är en 
kastrerad och hemma-
kär 7-åring, men kan ha 
blivit mycket skrämd 
pga jaktskott i närhe-
ten av sitt hem och 
revir. Hon har ett svart 
halsband med silver-
tråd, men kan givetvis 
ha tappat detta. Ögon-
färgen är bärnsten/ljust 
gyllenbruna. Hon är liten till växten och ser ut som en ung-
katt. Hon sågs senast i Marieberg, Alvhem 18/7 & Höne-
bäck, Lödöse 27/7 och Hältorp, Lödöse den 30/7. Om du 
sett henne – snälla hör av dig!  All information är av vikt! 
Ring till nummer: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGEN

Grattis Rasmus 
på 17-årsdagen 21/12 

Kram farmor

TACK

Grattis Lars Hansson 
på 40-årsdagen 

den 20 december!

VECKANS ROS

Grattis på 17-årsdagen 
Gabriel Ljunggren. 

Som du längtat efter att 
komma ur din stämpel 

som 16-åring och se nu. 
Ha en superbra dag!

Puss och Kram 
Bella och Annie

STORT TACK till följande 
företag, för sponsring till 
vårt Luciafirande med 
Ale Lucia och en ungdom-
skör från Nödinge, ledd av 
Ingegärd Andersson den 
11/12-14: Alekuriren, Apo-
teket i Nödinge, Blomster-
riket i Nödinge. Dressman 
och Drömhuset i Nödinge, 
Elon i Nol, ICA Kvantum, 
Kicks, Limit, Pfagers Ljuva 
hem, Team Sportia, Smycka, 
Cederleufs & Svenheimers i 
Nödinge, samt Älvblomman, 
Älvängen.

SPF Alebygden

Vinnare i Skinklotteri. 
Serie H, rödrandig lott. 
Vinst nummer 62.

Ale Lions

VINNARE

Jag vill be om ursäkt för 
mig och min hunds bete-
ende i skogen vid crossba-
nan i Älvängen den 11/12. 

Hoppas allt gick bra!

FÖRLÅT

En stor julros till Älväng-
ens Skor för ett otroligt fint 
bemötande då jag kom in 
med mina trasiga stövlar.
Förväntade mig ingenting 
men blev så väl bemött! 
Önskar Er en riktigt God Jul 
och Ett Gott Nytt År!

Mvh Lena

En stor julros till rektor 
Niclas Löfgren, Nödinge-
skolan för ditt fantastiska 
förhållningssätt och din 
omtanke mot elver och per-
sonal. Ditt insirerande led-
arskap ger oss många goa 
skratt

Personalen på  
Nödingeskolan F-3

Till Ale Djurklinik i Nödinge 
för underbart bemötande. 
Kram till er från Mor & 

Dotter med hundarna 
Skorpan & Play Boy

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning 
undanbedes.

Tore Andersson
Skår
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

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

VÄLKOMMEN TILL
GRILLEN I ÄLVÄNGEN
Må-fre kl 10-19 / lörd kl 11-19

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

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


