
Colaflaskan 
100 år

Ny chef på 
Handelsbanken

Skadedrabbat 
Surte förstärker

Stormen Egon gick inte obemärkt förbi den gångna helgen. Strömavbrott, nedfallna träd och översvämningar. Här drabbas 
flera lokaler på Carlmarks gamla industriområde.
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Göteborgsvägen 98, 445 55 SurteÖppettider: 
Mån - Fre 09.00-18.00
Lör 11.00-15.00

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

VI ÄR TOKIGA!
Kanonpriser på fabriksnya

HONDA ACCORD -14

Miljödeklaration: 5.6-8.7l/100 km, Co2 138-201g/km

Ränta 3,95%

Spara upp till:

100.000:-
Prisex bensinbilar:
Type S 201 HK Sedan Ord 294.900:-  NU: 199.900:-
Type S 201 HK Tourer Ord 309.900:-  NU: 214.900:-
Prisex dieselbilar:
Type S 180 HK Sedan Ord 331.900:-  NU: 231.900:-
Type S 180 HK Tourer: Ord 345.900:-  NU: 245.900:-

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

KALVKORV
Från Charkmäster

/hg

I delikatessen

TERMINSSTART

Nyhet! Bamsegympa 
3-6 år

street
 

Erbjudanden
som bär frukt

Ale Torg

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

FRUKTMARKNAD
ICA. Päron Conference, Holland, 

Belgien. Äpplen Jonagold, Belgien. 
Clementiner, Marocko.

10ª/kg
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Vardagen är tillbaka, 
likaså lokaltidningen. 
Precis som tidigare 

år blev det ett två veckor 
långt uppehåll, men ni som 
har koll vet att vi uppda-
terat hemsidan med jämna 
mellanrum. På något sätt 
upplevdes tydligen årets 
uppehåll längre än normalt, 
då telefonen har gått varm 
när tidningen inte har dykt 
upp i brevlådan. Nu är den 
här igen och kommer att 
gästa er med den viktigaste 
lokala informationen fram 
till semestern vecka 28.

Digitaliseringen i medi-
avärlden har satt hård press 
på alla tidningar, särskild 
på de med prenumererade 
upplagor. Att ta betalt för 
information som är gratis 
i många andra kanaler är 
tveklöst en utmaning. Som 
gratistidning brottas vi 
inte med samma problem, 
men det finns andra tuffa 
ronder att gå. Den annons-
finansierade lokaltidningen 
överlever bara tack vare 
marknaden och dess annon-
sörer. Dessa måste ständigt 
övertygas om att den hem-
burna lokaltidningen är det 
bästa skyltfönstret. Något 
presstöd att luta sig mot 
finns inte. Hur stor andel av 
reklamkakan som lokaltid-
ningen får avgör hur mycket 
redaktionell information 
som kan bäras hem till 
läsarna. Till skillnad mot till 
exempel den stora ljustavlan 

vid vägen, facebook och an-
dra reklamforum använder 
lokaltidningen sina intäkter 
till att bevaka och rapporte-
ra om nyheter i kommunen. 
Tidningens annonsörer ska 
därför ses som ansvarsta-
gande och viktiga partners i 
informationsarbetet. Gynna 
våra annonsörer, det är de 
som ser till att tidningen 
överlever.

Under våren kommer 
både våra annonsörer och 
läsare att uppleva en positiv 
utveckling. En Alekuri-
ren-app kommer att göra 
det lättare att läsa tidningen 
från telefonen, datorn och 
läsplattan. Genom att klicka 
på en annons i e-tidningen 
kommer vi kunna härleda 
läsarna direkt till företagens 
egna hemsidor. Trafiken 
till alekuriren.se har ökat 
enormt det senaste året 
och nu måste vi låta våra 
annonsörer ta del av denna 
framgång. Det ska vara ett 
av flera mervärden att vara 
tidningsannonsör. Läsare 
med Alekurirens app kom-
mer dessutom att få en 
push-notis när veckans 
tidning är utlagd.

Jag tror stormen 
Egon inte gick 
obemärkt förbi 
någon. Först ven det 
i knutarna och sen 
blev det kolsvart. 
Varje gång det sker 
kvällstid imponeras 
man över hur effektiv 

naturens mörkläggning är. 
Med hjälp av alla former av 
belysning är det nästan bara 
vid strömavbrott som vi får 
uppleva det totala mörkret 
och det är så sällan att upp-
levelsen blandas med en viss 
känsla av skräck.

Överhuvudtaget blir vi 
tämligen panikslagna så fort 
naturen spänner sina musk-
ler. Trots allt som mänsk-
ligheten har skapat och 
idag erbjuder oss i form av 
rymdresor, talande robotar 
och telefoner som är vide-
okamera och tv på samma 
gång blir vi helt ställda när 
stormen viner. Mycket rår 
vi på, men naturens krafter 
vinner vi sällan alla ronder 
mot. Vi får en nyttig hem-
läxa varje gång.

Naturens kraft

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 03         NUMMER 01|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

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 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ia@alekuriren.se

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

DANSA MED OSS 
PÅ JÖRLANDAGÅRDEN

Danspedagog Heidi Simonsson 
Tel 0703-77 17 22 
www.heidisdanskurser.se

 
Sön 25/1 kl 17.30 - 18.15 
Dans efteråt

 
Steg 1 kl 16.10-17.55 
Steg 3 kl 19.00-20.45

Kl.18.15-19.00

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Tisdag 20/1 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

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

TYGLADAN

Kläder & heminredning

Tyger, gardiner & 
heminredning

Nu är det dags att byta ut julgardinerna!

FÄRDIGSYDDA LÄNGDER  fr 299:-/2p

PANELER 

115:-/2p

HISSGARDINER 

100-180cm

BARNTRIKÅ 

120:-/m

SKEPPLANDA BTK 
HÅLLER 

ÅRSMÖTE
TISDAG 3/2 KL 20.00

PÅ FORSVALLEN
Motioner styrelsen tillhanda 

senast onsdag 28 januari

Hjälper stora och små företag med  
bokföring, moms, löner, arbetsgivaravgifter, 
deklarationer, avstämningar  och bokslut.

Nu med kontor på Utmarksvägen 8 i Kungälv.

Välkommen! Önskar Anneli

Nyponrosen

Mobil 0706 35 13 31  www.nyponrosen.se

vgifter,
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TORSDAG 15/1 KL 19
GRÖNNÄS KÖK OCH BAR

LRF KOMMUNGRUPP I ALE

LRF
ALE

ÅRSMÖTE

LRF BJUDER PÅ BUFFÉ
PAUL CHRISTENSSON, ORDFÖRANDE

LRF VG-REGIONEN MEDVERKAR



Vardagen är tillbaka, 
likaså lokaltidningen. 
Precis som tidigare 

år blev det ett två veckor 
långt uppehåll, men ni som 
har koll vet att vi uppda-
terat hemsidan med jämna 
mellanrum. På något sätt 
upplevdes tydligen årets 
uppehåll längre än normalt, 
då telefonen har gått varm 
när tidningen inte har dykt 
upp i brevlådan. Nu är den 
här igen och kommer att 
gästa er med den viktigaste 
lokala informationen fram 
till semestern vecka 28.

Digitaliseringen i medi-
avärlden har satt hård press 
på alla tidningar, särskild 
på de med prenumererade 
upplagor. Att ta betalt för 
information som är gratis 
i många andra kanaler är 
tveklöst en utmaning. Som 
gratistidning brottas vi 
inte med samma problem, 
men det finns andra tuffa 
ronder att gå. Den annons-
finansierade lokaltidningen 
överlever bara tack vare 
marknaden och dess annon-
sörer. Dessa måste ständigt 
övertygas om att den hem-
burna lokaltidningen är det 
bästa skyltfönstret. Något 
presstöd att luta sig mot 
finns inte. Hur stor andel av 
reklamkakan som lokaltid-
ningen får avgör hur mycket 
redaktionell information 
som kan bäras hem till 
läsarna. Till skillnad mot till 
exempel den stora ljustavlan 

vid vägen, facebook och an-
dra reklamforum använder 
lokaltidningen sina intäkter 
till att bevaka och rapporte-
ra om nyheter i kommunen. 
Tidningens annonsörer ska 
därför ses som ansvarsta-
gande och viktiga partners i 
informationsarbetet. Gynna 
våra annonsörer, det är de 
som ser till att tidningen 
överlever.

Under våren kommer 
både våra annonsörer och 
läsare att uppleva en positiv 
utveckling. En Alekuri-
ren-app kommer att göra 
det lättare att läsa tidningen 
från telefonen, datorn och 
läsplattan. Genom att klicka 
på en annons i e-tidningen 
kommer vi kunna härleda 
läsarna direkt till företagens 
egna hemsidor. Trafiken 
till alekuriren.se har ökat 
enormt det senaste året 
och nu måste vi låta våra 
annonsörer ta del av denna 
framgång. Det ska vara ett 
av flera mervärden att vara 
tidningsannonsör. Läsare 
med Alekurirens app kom-
mer dessutom att få en 
push-notis när veckans 
tidning är utlagd.

Jag tror stormen 
Egon inte gick 
obemärkt förbi 
någon. Först ven det 
i knutarna och sen 
blev det kolsvart. 
Varje gång det sker 
kvällstid imponeras 
man över hur effektiv 

naturens mörkläggning är. 
Med hjälp av alla former av 
belysning är det nästan bara 
vid strömavbrott som vi får 
uppleva det totala mörkret 
och det är så sällan att upp-
levelsen blandas med en viss 
känsla av skräck.

Överhuvudtaget blir vi 
tämligen panikslagna så fort 
naturen spänner sina musk-
ler. Trots allt som mänsk-
ligheten har skapat och 
idag erbjuder oss i form av 
rymdresor, talande robotar 
och telefoner som är vide-
okamera och tv på samma 
gång blir vi helt ställda när 
stormen viner. Mycket rår 
vi på, men naturens krafter 
vinner vi sällan alla ronder 
mot. Vi får en nyttig hem-
läxa varje gång.

Naturens kraft
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Allt för häst, ryttare, hund och katt
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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 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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ia@alekuriren.se
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PÅ JÖRLANDAGÅRDEN

Danspedagog Heidi Simonsson 
Tel 0703-77 17 22 
www.heidisdanskurser.se
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på Klädkällaren!

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se
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Hjälper stora och små företag med  
bokföring, moms, löner, arbetsgivaravgifter, 
deklarationer, avstämningar  och bokslut.

Nu med kontor på Utmarksvägen 8 i Kungälv.

Välkommen! Önskar Anneli

Nyponrosen

Mobil 0706 35 13 31  www.nyponrosen.se

vgifter,
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TORSDAG 15/1 KL 19
GRÖNNÄS KÖK OCH BAR

LRF KOMMUNGRUPP I ALE

LRF
ALE

ÅRSMÖTE

LRF BJUDER PÅ BUFFÉ
PAUL CHRISTENSSON, ORDFÖRANDE

LRF VG-REGIONEN MEDVERKAR

ALAFORS. Ale Invite 
började som en liten 
halvgalen idé, men in-
går nu som en del i den 
största världstouren för 
snowboard.

Den 28 februari smäl-
ler det i Alebacken och 
hela världseliten kom-
mer att vara på plats.

– Som läget är nu blir 
Ale Invite årets stora 
snowboardhändelse 
med mest publik, mest 
prispengar och flest 
kända åkare, säger Lisa 
Esberg, projektledare 
för Ale kommun.

Det är Sveriges kända 
snowboardåkare, Tor Berg-
ström och Kevin Bäck-
ström, som är motorerna på 
endagsfestivalen Ale Invite i 
Alebacken. Arrangemanget 
har växt och beskedet om att 
tävlingen nu blir ett stopp 
på WST, världens mest res-
pekterade och prestigefyllda 
snowboard tour, var den sista 
pusselbiten. Det medför inte 
bara att Ale Invite är interna-
tionellt bekräftat, utan också 
att åkarna måste prestera då 
resultatet påverkar deras pla-
cering på världsrankingen.

– De positiva effekterna är 
flera. Det medför också att vi 

får ett helt annat utgångslä-
ge gentemot våra tilltänkta 
sponsorer. Självklart hade 
det varit ännu bättre om vi 
fått klart detta tidigare, men 
det här är första året och vi 
ser Ale Invite som ett åter-
kommande arrangemang. 
Det gör att vi kommer att 
kunna få en större del av 
sponsorkakan nästa år, säger 
Lisa Esberg. 

Snowboardentusiaster är 
en given målgrupp för even-
tet, men störst kraft kommer 
att läggas vid att locka barn-
familjer.

Snowboardskola
– Vi kommer att erbjuda 
snowboardskola i barnback-
en, hoppborg och annat kul. 
Det är inte troligt att vi har 
samma publik hela dagen, 
utan barnfamiljerna blir nog 
avlösta när kvällen närmar 
sig, säger Lisa Esberg som 
utlovar en festlig avslutning 
på kvällen.

– Ja, vi kommer ha bra 
artister på scen. Vi skriver 
förhoppningsvis kontrakt nu 
i dagarna och offentliggör 
detta så snart allt är på plats. 
Restaurangtältet kommer att 
skötas av ett externt företag, 
men vi har också frigjort ett 
område för lokala matleve-
rantörer. Jag hoppas det blir 

ett event där Ales näringslivs 
tar chansen att synas.

Arrangemangets sponso-
rer kommer också att erbju-
das möjligheten att exponera 
sig på festivalområdet.

– Ju större sponsor de är, 
desto större utrymme får de 
att promota sin verksamhet 
och sina produkter. Vi för-
handlar just nu med både 
stora och små sponsorer. Det 

finns ett tydligt intresse.
Hur upplever ni allmän-

hetens intresse för Ale In-
vite?

– På sociala medier har vi 
cirka 1200 personer som lo-
vat att de kommer att närva-
ra. Det känns som en väldigt 
bra siffra. Vi får inte glöm-
ma att det är första gången 
en snowboardtävling med 
världseliten arrangeras i Ale-

backen. Det blir skillnad näs-
ta år, då får vi mer gratis. Vi 
kommer att planera för att ta 
emot cirka 5000 besökare to-
talt under eventet och vi job-
bar hårt med att lösa all lo-
gistik, parkeringsplatser med 
mera, säger Lisa Esberg.

Det milda vädret har än 
så länge inte skapat någon 
oro hos arrangören. Först 
14 dagar före eventet måste 

det finnas en prognos som 
skvallrar om minusgrader.

– Det vore väldigt tråkigt 
och jag bedömer risken som 
minimal att backen förblir 
grön. Vi pratar inte ens i 
termer som att blåsa av. Jag 
är helt övertygad om att ar-
rangemanget kommer att bli 
av. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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PASSA PÅ 
ATT FYNDA!

Begränsat 
antal av 

vissa varor!

ALLT JULPYNT UPP TILL

70%

PÅ UTVALDA
VAROR

STARTAR  
TORSDAG 15/1

UPP TILL70%
Ale Torg
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Ale Invite redan på världskartan
– Sveriges största snowboard-
tävling lockar eliten till Alebacken

Tävlingen Ale Invite kommer att erbjuda en helt annan form av snowboard. Lördag 28 februari går arrangemanget av stapeln i Ale-
backen och hela 20 elitåkare från hela världen har anmält sig.



ALE. Strömavbrott, 
nedfallna träd och över-
svämningar.

Stormen Egon gick 
inte obemärkt förbi.

På toppen av Aleback-
en uppmättes under 
natten vindbyar på över 
37 m/s.

Många blev strömlösa un-
der natten till söndag, värst 
drabbade blev ett hundratal 
abonnenter i Skepplanda 
som inte fick tillbaka ström-
men förrän under söndagen. 
Stor dramatik var det också 
för boende kring det nya bo-
stadsområdet Kronogården 
i Älvängen. Tre långtradare 
med frigolit anlände i fre-
dags, men materialet som 
skulle användas till den kom-
mande byggnationen spreds 
istället över nejden med 
stormen. Frigoliten krossade 
växthus, yrde över trädgår-
dar och hus på Hövägen. En 
familj kunde precis få upp 
dörren som mer eller mindre 
blockerats av stora frigolit-
flak. Nu väntar ett omfattan-
de städarbete för ansvariga.

Vattennivån i Göta älv 
steg kraftigt och orsakade 
som vanligt översvämning-

ar i närliggande fastigheter. 
Stora vägskyltar längs E45 
föll också i den starka vin-
den.

Räddningstjänsten slapp 
trots stormen att rapportera 
om några allvarligare hän-
delser.

– En relativt lugn helg 
med tanke på väderleken. Vi 
hade ett par incidenter i Ale 
med nedfallna träd över hus, 
men inga personskador. Det 
var få störningar till följd av 
de höga vattenmassorna, sä-
ger Anders Frankenberg 
på Bohus Räddningstjänst-
förbund.

Stormen Egon drog in 
över Ale på lördagseftermid-
dagen och i samband med 
det drabbades flera av Ale 
Els kunder av strömavbrott, 
främst på grund av omkull-
fallna träd.

Det första avbrottet rap-
porterades 17:27 och berör-
de Kilanda, Kollanda, Ölan-
da och Älebräcke med flera. 
Strax därpå drabbades även 
Sannum, Björkbäck, Ryd 
och landsbygden utanför 
Nödinge av strömavbrott. 
Ale El försökte vid flera 
tillfällen att koppla tillbaka 
strömmen, men elnätet höll 

bara korta perioder.
Under natten till söndag 

drabbades även Nödinge 
samhälle av strömavbrott 
då en högspänningskabel 
gick sönder inne i samhäl-
let. Denna kabel kunde dock 
kopplas ifrån och samhället 
fick strömmen tillbaka igen 
strax efter klockan 02:00.

Kl 00:33 brann en hög-
spänningsledning av utanför 
Skepplanda i Uddetorp på 
grund av ett nedfallet träd. 
De kraftiga vindarna gjor-
de att reparation inte kunde 
påbörjas förrän på söndag 
morgon, många kunder var 
därför strömlösa fram till 
söndag lunch.

Under hela söndagen la-
gade Ale El lågspännings-
ledningar som gått sönder på 
grund av trädpåfall. Arbetet 
pågick fram till sent på sön-
dag kväll och kommer fortgå 
under veckan. 

– Vi vill tacka alla kunder 
för visad förståelse samt rikta 
ett stort tack till all personal 
som kämpade på under hel-
gens svåra arbete, säger Ale 
Els driftchef, Mikael Hans-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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En bra vardag  
för alla  
göteborgare

Inte ens de stora vägskyltarna stod upp för stormen Egon.

Exploatören borde nog ha uppmärksammat väderprogno-
sen bättre. 

Förödande konsekvenser när vattnet stiger i Göta älv. 

Hövägen i Älvängen fick oväntat besök på lördagsnatten. 

Göta älv breddades i samband med stormen Egon. 
Bilden är tagen från trafikplatsen i Nödinge. 

Ingen vacker syn! 

Högt vatten i Stora Viken.

Boende på Hövägen i Älvängen fick sin ingång blockerad och 
var nära att spärras in av frigoliten från Kronogårdens bygg-
arbetsplats.

Frigoliten yrde 
när Egon härjade
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Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i 
Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya 

VVS-ingenjör

Vi söker en projektör med kunskap om ventilation och kyla.

Du kommer att ingå i gruppen som tillsammans projekterar nya hus 
och där ansvara för att ventilation-, värme- och kylinstallationerna blir 
dimensionerade och uppritade.

Du kommer också att bli företagets interna rådgivare vid ombyggnader 
och fastighetsserviceprojekt inom dessa fackområden.

Vi tror att vår nya arbetskamrat är prestigelös i samarbetet med andra. 
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter 
och stort fokus på att förbättra och förenkla arbetsmetoder och tekniska 
lösningar.

För mer information om tjänsten, kontakta VD Mats Berntsson. 
E-post: mats.berntsson@ytterbygg.se  Mobil: 0708–994 804.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ultimatrekrytering. 

Vi behandlar ansökningar löpande. Ansök genom att gå in på:
http://ultimatrekrytering.se/vvs-ingenjor-ytterbygg/

LEDIGA TJÄNSTER

www.ale.se 
0303-33 00 00

Nya egenavgifter för färdtjänst
Nya egenavgifter för färdtjänst inom Ale kommun betalas en egenavgift per 

För alla resor som påbörjas mellan kl. 00.00–04.00  görs ett tillägg enligt Västtrafiks taxa.

VUXEN Ale Kungälv Lilla Edet Trollhättan Alingsås Leum Göteborg

Ale Södra 46 69 117 167 167 110 87

Ale Norra 46 69 117 167 167 110 110

Kungälv  69 117 167 167 110 110

Lilla Edet   69 117 167 167 167

Trollhättan  69 117 167 167

Alingsås  69 117 167

Lerum  45 69

Göteborg  45

BARN Ale Kungälv Lilla Edet Trollhättan Alingsås Leum Göteborg

Ale Södra 34 51 89 125 125 81 66

Ale Norra 34 51 89 125 125 81 81

Kungälv  51 89 125 125 81 81

Lilla Edet   51 89 125 125 125

Trollhättan  51 89 125 125

Alingsås  51 89 125

Lerum  35 51

Göteborg  35

Du vet väl om att du kan kontakta 

 
Telefon:
Mail:
Webb: www.ale.se/energi

Kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning

Simhallens ordinarie öppettider för allmänheten

Onsdag
Torsdag
Fredag 
Lördag

OBS! Klockan 20.00–21.00  
endast för 16 år och äldre

Priser 

Kontakt:  

MER INFO
www.ale.se
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lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med  
din vardagsekonomi  
och dina försäkringar.  
Tryggt och nära.

Cathrin Söderström, privatrådgivare bank  0303-24 56 42
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring  0303-24 56 41

STUDIE- & KULTURPROGRAMMET FÖR 2015 
FINNS UTE NU!

ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

www.svg.abf.se
eller ring 0303 - 161 55

så skickar vi ett program till dig.
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Jag heter Madelaine Bergkvist
och är Familje- och fastighetsjurist 
hos Fjällmans Juridik.

Vi hjälper dig med samboavtal, 
äktenskapsförord, testamenten, 
bouppteckning med mera.

För mer info ring
Svensk Fastighetsförmedling,
0303-74 90 00

Hej!

SOM KUND HOS FÅR DU 10% RABATT HOS OSS.

NÖDINGE ALE TORG 12, TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

SURTE. Den är rund och 
bullig i formen.

Till och med i mörker 
kan du känna igen den 
unika Coca-Colaflaskan.

Mannen som skapa-
de den var Alexander 
Samuelson – glasblå-
saren som började sin 
karriär på glasbruket i 
Surte.

I år är det 100 år sedan en 
av världens i särklass mest 
kända förpackningar fick sin 
design. Alexander Samuel-
son som med all rätt kallas 
”mannen bakom flaskan” 
växte upp i Surte. Här lärde 
han sig yrket som glasblåsare 
vid ortens eget bruk. 1883 
emigrerade han till Ame-
rika och fortsatte där inom 
glasindustrin. 1915 utlyste 
Coca-Cola en designtäv-
ling med syfte att få fram en 
mer unik glasförpackning. 
Alexander Samuelsons för-
slag vann och den bulliga 
Coca-Colaflaskan tillhör 
idag världens mest berömda 
förpackningar.

Till minne av upphovs-
mannen delade Coca-Cola 
AB, Glasbruksmuseet i Surte 

och svensk Form ut ett antal 
designstipendium för att sti-
mulera glasformgivare.

– Det är rätt många år se-
dan nu, men för 15 år sedan 
hade vi också en större ut-
ställning ”Sand Soda Kalk” 
där vi berättade om Alex-
anders liv och den berömda 
flaskan. Vi ska självklart upp-
märksamma 100-årsjubileet 
under 2015. Exakt hur detta 
ska se ut vet jag inte idag, 
men det ska vi arbeta fram 
tillsammans med föreningen 
Glasbruksmuseets vänner, 
säger Ragnhild Kappel-
mark, enhetschef för kultur 

i Ale kommun.
Alexander Samuelson 

blev som anställd aldrig 
själv förmögen på den unika 
Coca-Colaflaskan, men pa-
tentet står i hans namn. Det 
som ansågs genialt med flas-
kan var att den var greppvän-
lig, hade ett eget utseende 
och att glaset inte splittrades 
när flaskan tappades. Flaskan 
fanns inledningsvis i en blå, 
en grön och en glasklar va-
riant. Med åren har flaskans 
form blivit smalare.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Alexander Samuelson, mannen bakom den berömda Coca Cola-flaskan.

– Upphovsmannen Alexander
Samuelson var från Surte

Jubileum för den 
världsberömda flaskan

FO
TO

: S
TE

FA
N

 B
E
R

G
, G

P
/K

A
M

E
R

A
R

E
P

O
R

TA
G

E

Glasbruksmuseet i Surte, här började Alexander sin resa.
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FÖRENINGSBIDRAG!
Nu är det hög tid att skicka in årets första bidragsansökan till  
Vaknafonden. Alla ideella föreningar och organisationer kan söka 
om verksamhetsbidrag till nya aktiviteter för barn och unga.

Stödföreningen. Vi behöver er ansökan senast måndag 2 februari.

Du kan mejla den till thomas.berggren@ale.se eller skicka den till 
Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

ALE. Konjunkturen 
riskerar att försämras 
i Ale. 

Två undersökningar 
på riksnivå, som ge-
nomförts på uppdrag av 
Almi Företagspartner, 
visar att konjunkturen 
kommer att mattas av 
under 2015. 

Både bankkontor och 
företag är pessimistiska.

– Det innebär att 
företag i Ale får svårare 
att få finansiering, säger 
Sara Wallin, vd för Almi 
Väst.

Inledningen på det nya året 
blir avvaktande, men på 
längre sikt ser det ljusare ut, i 
alla fall om bankcheferna får 
rätt. Under årets första kvar-
tal förväntar sig bara 11 pro-
cent att konjunkturen stärks. 
På ett års sikt tror däremot 
33 procent på en förstärk-
ning av konjunkturen.

– Det är viktigt för en 
positiv samhällsutveckling i 
Ale att banker och Almi kan 
ge krediter. Annars stannar 
investeringar av, säger Sara 
Wallin.

Bankcheferna är betydligt 
mer pessimistiska inför 2015 
jämfört med motsvarande 
undersökning inför 2014 
då en övervägande majori-
tet trodde att konjunkturen 
skulle stärkas under året.

Även företagen är mer 
pessimistiska om utveckling 
än vad man varit under hela 
2014.

– Detta begränsar viljan 
att starta eller förvärva fö-
retag och gör också att små 
och medelstora företag blir 
mer tveksamma vad gäller att 
satsa framåt och göra inves-
teringar, säger Sara Wallin.

– Nu är det viktigt för 
företag att se över sina kost-
nader. Men det är också lika 
viktigt att fundera på inves-
teringar, tänka nytt, satsa på 
innovation och produktut-
veckling. De som gör det 
kommer stärkta när kon-
junkturen vänder upp igen.

På riksnivå anser bank-
kontoren att det har blivit 
något svårare för företag att 
låna. Svårast är det för nya 
bankkunder, som ofta är ny-
startade företag.

Att det blir något svårare 
för företag att låna drabbar 
framför allt små och medel-

stora företag. Nio av tio kon-
tor uppger att mellan 80 och 
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Risk för svagare
konjunktur i Ale
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ÄLVÄNGEN. Handelsban-
ken har tre kontor i Ale.

Samtliga kontorsche-
fer är kvinnor.

Färskast på posten är 
Marie Wall i Älvängen.
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– Jag hoppas naturligtvis 
kunna utveckla kontoret, 
utveckla medarbetarna. Det 

sker bäst genom att lyssna på 
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na orten, få möjligheten att 
träffa nya kunder och behålla 
en god kontakt med våra be-
fintliga kunder.

Kan du beskriva dig 
själv som ledare?

– Jag är mån om att job-
ba i team, det ska finnas en 
delaktighet i vår lilla grupp. 
Jag är övertygad om att verk-
samheten blir starkare med 
ett sådant arbetssätt. Själv-
klart har jag tankar på hur 
saker ska bedrivas, men det 
är viktigt att vi sätter upp 
målen tillsammans. 

Tre egenskaper som 
personifierar dig?

– Positiv, social och en 
person med många järn i el-
den.

Samtliga kontorschefer 
i Ale är kvinnor och du har 
haft två kvinnliga företrä-
dare på din post, tillfällig-
het eller en medveten stra-
tegi inom Handelsbanken?

– Handelsbanken har haft 
stort fokus på jämlikhet vil-
ket jag tycker är väldigt bra. 

Däremot är det en slump att 
det bara är kvinnliga kontor-
schefer i Ale.

Vad fyller det lokala 
bankkontoret för uppgift 
idag?

– Vår roll har föränd-
rats avsevärt under senare 
år. Idag är det mycket råd-
givning kring både lån och 
finansiering för både före-
tag och privatpersoner. Vi 
hjälper kunderna att komma 
igång med nät- och mo-
biltjänster.  Pensionen är 
ett högaktuellt och viktigt 
område där vi vägleder våra 
kunder och ett ämne som det 
finns många frågor kring. Vi 
är en mer lärande organisa-
tion idag jämfört med tidi-
gare.

Hur ser du på det eko-
nomiska läget i Sverige?

– Av de företagare jag har 
pratat med så råder det en 
försiktigt positiv känsla. Att 
ränteläget är noll gör situa-
tionen speciell. Många vän-
tar på att konjunkturen ska 
komma igång, avslutar Ma-
rie Wall.

JONAS ANDERSSON

Marie Wall är ny kontorschef på Handelsbanken i Älvängen.

– Är ny kontorschef i Älvängen
Marie Wall står på egna ben

MARIE WALL

Ålder: 48.
Bor: Hjärtum.
Stjärntecken: Stenbock.
Familj: Sambo, två barn och 
två bonusbarn.
Intressen: Jag gillar att röra 
på mig, springa och åka 
skidor.
Nyårslöfte: Nej, det har jag 
inte givit något.
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Besök vår hemsida www.ale.se/
komvux för att få information
om utbildningar och kontakt-
uppgifter. 

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

KOMVUX

Nu  
finns vi i  
Alafors i  

Himlaskolan

ANSÖK NU!
Webbansökan är öppen t o m 13 februari
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ALAFORS. Bredbands-
utbyggnaden på lands-
bygden har utvecklats 
positivt de senaste åren.

Stort ideellt engage-
mang och eget arbete 
av byborna har gjort att 
antalet bredbandsin-
stallationer baserat på 
optisk fiber på lands-
bygden har ökat kraftigt 
de senaste åren. 

Fram till 2020 ser 
utvecklingen ut att bli 
i det närmaste explo-
sionsartad.

Tisdagen den 20 januari bju-
der styrelsen i Starrkärrs Fi-
berförening in till ett öppet 
möte i Medborgarhuset för 
att informera om vad som är 
på gång. Den övergripande 
målsättningen för Ale kom-
mun är att bredband ska un-
derlätta tillvaron för invåna-
re och näringsliv, stimulera 
tillväxten samt bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling 
i enlighet med kommunens 
vision.

– Den kommersiella 
marknaden förväntas inte 
etablera sig på landsbygden 
av egen kraft. Därför måste 
vi ta saken i egna händer med 
hjälp av de stödsystem som 
har skapats för ändamålet av 
kommun och riksdag. Idag 

finns möjlighet att få en stor 
del av kostnaden täckt med 
hjälp av bidrag, säger Jonas 
Rydén, en av initiativtagarna 
och tillika styrelseledamot i 
Starrkärrs Fiberförening.

Starrkärrs Fiberförening 
vänder sig till cirka 1 100 
hushåll inom ett markerat 
geografiskt område som 
finns angivet på föreningens 
hemsida (starrkarrsfiber.se). 

Namnet kan vara lite 
missvisande för i området 
ingår förutom Starrkärr ex-
empelvis namn som Utby, 
Grolanda, Kilanda, Kollan-

da, Bräcke, Ryd, Sannum 
med flera. Man kan faktiskt 
säga att området sträcker sig 
från Mollsjön/Bönabo i sö-
der till Grolanda i norr och 
Järnbo i öster.

– Just nu ligger fokus på 
att få invånare i vårt områ-
de att bli medlemmar. Det 
enda man förbinder sig till 
är att betala in en medlems-
avgift på 100 kronor per år. 
Noterbart i sammanhanget 
är att medlemskvoten avgör 
prioriteringen vid behand-
ling av bidragsansökan hos 
Länsstyrelsen, det vill säga 

ärendet kommer att behand-
las snabbare desto fler med-
lemmar vi är, säger Lennart 
Johansson.

Sista datum för med-
lemsansökan till Starrkärrs 
Fiberförening är den 31 ja-
nuari. Att sitta lugnt i båten 
och inte göra något är inget 
Lennart Johansson rekom-
menderar.

– De som inte säger sig 
vara intresserade av fiber bör 
tänka efter två gånger. Det 
är en investering som defini-
tivt höjer fastighetens värde. 
Vem vet om ADSL finns i 

morgon, likaså fast telefoni?
På tisdagens informa-

tionsmöte i Medborgarhuset 
tänker styrelsen ge en nulä-
gesbild samt informera om 
kommande steg i processen.

– I detta projekt handlar 
det inte om att ”någon gör 
det åt mig” utan alla mås-
te vara med och hjälpa till, 
var och en på sitt sätt. Det 
är viktigt med byalagskäns-
lan för att komma vidare på 
bästa sätt, avslutar Lennart 
Johansson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Nya hyres-
rätter blir verklighet på 
Änggatan i Älvängen.

Projektet omfattar 
även ett trygghetsbo-
ende.
51 hyreslägenheter, flest två-
or och treor, men även några 
fyrarummare, ska inrymmas 
i Alebyggens kommande ex-
ploatering 
på Ängga-
tan. Lägg 
därtill 24 
lägenheter 
i ett trygg-
hetsboende 
med tillhö-
rande ge-
mensamhetslokal.

– Naturligtvis ska områ-
det förses med parkeringar 
också. Det blir ett centralt 
boende med närhet till pen-
deltågstationen, säger pro-
jektledare Sven Burgren.

Ingen risk att bullerni-
våerna sätter käppar i hju-
let för er planerade bygg-
nation?

– De boende kommer 
inte att uppleva några pro-
blem. Det är välisolerade 
hus och dessutom förläggs 
sovrummen till den tysta si-
dan, avslutar Sven Burgren.

Länsstyrelsen har dock 
fortfarande stoppat de-
taljplanen och innan kom-
munledningen och Tra-
fikverket är överens om hur 
bullernivåerna ska åtgärdas 
lär en byggstart dröja. 

JONAS ANDERSSON

Hyresrätter
på Änggatan

Lennart Johansson och Jonas Rydén i Starrkärrs Fiberförening välkomnar berörda invånare till ett informationsmöte i Medborgar-
huset tisdagen den 20 januari.

– Bjuder in till möte 
i Medborgarhuset

Starrkärrs Fiberförening på gång
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Senior

1.990:-
Från

3.890:-
Från

4.590:-
Från

5.290:-
Från

990:-
Från

ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00
Lunchstängt 13.00-14.00

Sven Burgren.



VECKA 03         NUMMER 01|08

ALAFORS. Bredbands-
utbyggnaden på lands-
bygden har utvecklats 
positivt de senaste åren.

Stort ideellt engage-
mang och eget arbete 
av byborna har gjort att 
antalet bredbandsin-
stallationer baserat på 
optisk fiber på lands-
bygden har ökat kraftigt 
de senaste åren. 

Fram till 2020 ser 
utvecklingen ut att bli 
i det närmaste explo-
sionsartad.

Tisdagen den 20 januari bju-
der styrelsen i Starrkärrs Fi-
berförening in till ett öppet 
möte i Medborgarhuset för 
att informera om vad som är 
på gång. Den övergripande 
målsättningen för Ale kom-
mun är att bredband ska un-
derlätta tillvaron för invåna-
re och näringsliv, stimulera 
tillväxten samt bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling 
i enlighet med kommunens 
vision.

– Den kommersiella 
marknaden förväntas inte 
etablera sig på landsbygden 
av egen kraft. Därför måste 
vi ta saken i egna händer med 
hjälp av de stödsystem som 
har skapats för ändamålet av 
kommun och riksdag. Idag 

finns möjlighet att få en stor 
del av kostnaden täckt med 
hjälp av bidrag, säger Jonas 
Rydén, en av initiativtagarna 
och tillika styrelseledamot i 
Starrkärrs Fiberförening.

Starrkärrs Fiberförening 
vänder sig till cirka 1 100 
hushåll inom ett markerat 
geografiskt område som 
finns angivet på föreningens 
hemsida (starrkarrsfiber.se). 

Namnet kan vara lite 
missvisande för i området 
ingår förutom Starrkärr ex-
empelvis namn som Utby, 
Grolanda, Kilanda, Kollan-

da, Bräcke, Ryd, Sannum 
med flera. Man kan faktiskt 
säga att området sträcker sig 
från Mollsjön/Bönabo i sö-
der till Grolanda i norr och 
Järnbo i öster.

– Just nu ligger fokus på 
att få invånare i vårt områ-
de att bli medlemmar. Det 
enda man förbinder sig till 
är att betala in en medlems-
avgift på 100 kronor per år. 
Noterbart i sammanhanget 
är att medlemskvoten avgör 
prioriteringen vid behand-
ling av bidragsansökan hos 
Länsstyrelsen, det vill säga 

ärendet kommer att behand-
las snabbare desto fler med-
lemmar vi är, säger Lennart 
Johansson.

Sista datum för med-
lemsansökan till Starrkärrs 
Fiberförening är den 31 ja-
nuari. Att sitta lugnt i båten 
och inte göra något är inget 
Lennart Johansson rekom-
menderar.

– De som inte säger sig 
vara intresserade av fiber bör 
tänka efter två gånger. Det 
är en investering som defini-
tivt höjer fastighetens värde. 
Vem vet om ADSL finns i 

morgon, likaså fast telefoni?
På tisdagens informa-

tionsmöte i Medborgarhuset 
tänker styrelsen ge en nulä-
gesbild samt informera om 
kommande steg i processen.

– I detta projekt handlar 
det inte om att ”någon gör 
det åt mig” utan alla mås-
te vara med och hjälpa till, 
var och en på sitt sätt. Det 
är viktigt med byalagskäns-
lan för att komma vidare på 
bästa sätt, avslutar Lennart 
Johansson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Nya hyres-
rätter blir verklighet på 
Änggatan i Älvängen.

Projektet omfattar 
även ett trygghetsbo-
ende.
51 hyreslägenheter, flest två-
or och treor, men även några 
fyrarummare, ska inrymmas 
i Alebyggens kommande ex-
ploatering 
på Ängga-
tan. Lägg 
därtill 24 
lägenheter 
i ett trygg-
hetsboende 
med tillhö-
rande ge-
mensamhetslokal.

– Naturligtvis ska områ-
det förses med parkeringar 
också. Det blir ett centralt 
boende med närhet till pen-
deltågstationen, säger pro-
jektledare Sven Burgren.

Ingen risk att bullerni-
våerna sätter käppar i hju-
let för er planerade bygg-
nation?

– De boende kommer 
inte att uppleva några pro-
blem. Det är välisolerade 
hus och dessutom förläggs 
sovrummen till den tysta si-
dan, avslutar Sven Burgren.

Länsstyrelsen har dock 
fortfarande stoppat de-
taljplanen och innan kom-
munledningen och Tra-
fikverket är överens om hur 
bullernivåerna ska åtgärdas 
lär en byggstart dröja. 

JONAS ANDERSSON

Hyresrätter
på Änggatan

Lennart Johansson och Jonas Rydén i Starrkärrs Fiberförening välkomnar berörda invånare till ett informationsmöte i Medborgar-
huset tisdagen den 20 januari.

– Bjuder in till möte 
i Medborgarhuset

Starrkärrs Fiberförening på gång

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Senior

1.990:-
Från

3.890:-
Från

4.590:-
Från

5.290:-
Från

990:-
Från

ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00
Lunchstängt 13.00-14.00

Sven Burgren.

NUMMER 01         VECKA 03| 09

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & Ungdomskläder

ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Damkläder
Cream • Object • Signature • Ted Nicol 

ZeZe • Triumph • Twist & Tango • Damella 
Tenson •  Cecil • Skovhuus

NYA ÖPPETTIDER
Måndag - fredag 10-18

Lördag 10-14

Herrkläder
Sebago • Dahlin • Oscar Jacobson  
Park Lane • Jack&Jones • Selected  

Henri Lloyd • Tenson
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NOL. I snart ett år har 
Sara och hennes två 
döttrar bott i en av Ale-
byggens treor i Nol.

Hon har hyrt i andra 
hand och när kontrakt-
sinnehavaren valde att 
säga upp avtalet hopp-
ades hon få ett första-
handskontrakt.

Alebyggens policy 
säger något annat och 
därför har snart 1200 
personer anslutit till 
vännernas protestgrupp 
till förmån för Sara på 
Facebook.

Efter att ha separerat flyttade 
Sara och döttrarna, som är i 
småskoleåldern, in i en trea 
i andra hand. Fördelarna var 
många, bland annat behövde 
barnen inte byta skolor och 
det var också nära till pap-
pan. Det har snart gått ett 
år och många bitar har fal-
lit på plats. Tryggheten har 
börjat återvända, då kommer 
beskedet om att kontrakt-
sinnehavaren har sagt upp 
lägenheten hos Alebyggen 
som i sin tur lagt ut den till 
uthyrning. Någon förturs-
rätt har inte Sara, även om 
hon också har stått i kö för 
ett förstahandskontrakt. Det 
gör att hon nu tvingas flytta 
igen. Vännerna har reagerat 

och vädjar till Alebyggen att 
visa medmänsklighet, om 
inte annat så omtanke om 
barnen. En namninsamling 
pågår sedan i fredags på Fa-
cebook och i skrivande stund 
har 1157 personer sympati-
serat med aktionen.

– Vi hoppas att det ska visa 
Alebyggen att det finns stöd 
för att göra undantag från 
stela kösystemsregler. Som 
ensamstående mamma med 
två små döttrar finns det 
tillräckligt med utmaningar. 
Man måste inte spä på oron. 
Ska de dessutom tvingas ut 
från hemmets trygga vrå 
bara för att policyn säger 
det? I nästa stund måste de 
ändå erbjuda familjen tak 
över huvudet. De kan ju inte 
bo på gatan. Det måste vara 
bättre för alla parter om de 
får ta över förstahandskon-
traktet, säger kompisen och 
en av initiativtagarna, Marie 
Brandt.

Barnperspektivet
Det är främst barnperspek-
tivet som vännerna vädjar 
Alebyggen att ta hänsyn till.

– Alla vet ju hur jobbigt 
det är för barn att tvingas 
byta skola eller att få långt 
till någon av föräldrarna. 
Det är så onödigt. Vi förstår 
att det finns fler som har be-
hov av lägenhet, men Saras 

situation är ju typiskt sådan 
att den bör prioriteras. Det 
går väl an för vuxna att flyt-
ta runt, men små barn bor-
de man visa större hänsyn, 
menar Marie Brandt.

Alebyggen förstår att vän-
nerna reagerar, men bostads-
bolaget har en tydlig uthyr-
ningspolicy av det enkla 
skälet att alla ska behandlas 
lika och rättvist.

– Om vi skulle se till per-
sonliga omständigheter skul-
le uppdraget bli mer eller 
mindre omöjligt. Det finns 
alltid enskilda behov såsom 
skilsmässor, barn som mob-
bas i skolan och önskemål 
om att få bo på annan ort. 
Vi försöker hjälpa till i den 
mån det är möjligt. När det 
gäller tilldelning av första-
handskontrakt handlar det 
uteslutande om hur länge du 
har stått i kö. Genom att ha 
en tydlig policy undviker vi 
missförstånd. Hade vi till-
lämpat särskilda skäl skulle 
vi garanterat haft ännu fler 
namninsamlingar, säger Jo-
han Redlund, hyres- och 
kundservicechef på Alebyg-
gen. 

Fotntot. Sara heter egentli-
gen något annat.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Marie Brandt är en av initiativtagarna bakom en namninsamling på Facebook som vädjar till Ale-
byggen att låta vännen som hyr i andra hand få ett förstahanskontrakt nu när tillfälle ges.

– Namninsamling vädjar till Alebyggen

”Visa med- 
mänsklighet!”
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Spice är ett namn för olika 
substanser som liknar can-
nabis, så kallade syntetiska 
cannabinoder som röks. Det 
består av torkade örter eller 
torkade växtdelar där man 
tillsätter den syntetiska can-
nabioiden med hjälp av lös-
ningsmedel. 

– Drogens kemiska sub-
stanser ändras hela tiden. 
Den som röker spice vet ald-
rig vilket gift som han eller 
hon får i sig. Faktum är att 
man kan dö av ett enda bloss, 
säger Mats Barre och fort-
sätter:

– Problemet med spice 

är att det är en lättillgäng-
lig och förhållandevis billig 
drog. Produkten kostar inte 
mycket att framställa och det 
innebär att det finns folk som 
tjänar stora summor pengar 
på våra ungdomars olycka.

Mats Barre berättar om 
ungdomar som levt i tron 
att de rökt cannabis när det i 
själva verket varit spice.

– Spicet är giftigare idag 
än vad som var fallet för 
sju-åtta år sedan.

Det drogförebyggande ar-
betet i Ale kommun är vida 
omtalat, men den otvivelak-
tigt viktigaste resursen finns 

i hemmet enligt Mats Barre. 
– De bästa drogförebyg-

garna är föräldrarna. Det är 
föräldrarna som först upp-
täcker om barnen förändras, 
byter kompiskrets, drabbas 
av kraftiga humörsvängning-
ar, får problem i skolan och 
så vidare. Det absolut vikti-
gaste i det drogförebyggande 
arbetet är att man lägger sig 
i. Ibland behöver man vara 
jobbig, för att i nästa stund 
vara pushande och stöttande.

Mats Barre och Alexan-
der Burevik, fältanknuten 
socialsekreterare, kommer i 
kontakt med många föräld-
rar till barn där missbruks-
problematik uppdagats.

– Den vanligaste kom-
mentaren är: ”Det trodde 
vi aldrig om vårt barn”. Ett 
missbruk kan drabba alla, 
oavsett samhällsklass. Den 
insikten måste man ha, säger 
Alexander Burevik.

Hur ser drogsituationen 
ut i Ale just nu?

– Alkohol är den drog som 
förekommer mest frekvent. 
Sedan vet vi att det före-
kommer en hel del narkotika 
också, men jag kan inte påstå 
att användandet av spice är 
ett växande problem, säger 
Mats Barre.

Sedan i höstas finns den 
psykosociala mottagningen 
MiniMili i Surte vars syf-
te är att nå fram till oroliga 
föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller 
som löper risk att göra det.

– Vår ambition är att upp-
täcka ungdomar i riskzonen 
eller som precis har hamnat i 
ett drogmissbruk. Ju tidigare 
vi kommer in i bilden de-
sto bättre. Därför jobbar vi 

mycket utanför mottagning-
ens väggar. Vårt viktigaste 
verktyg för att nå framgång 
är att vara tillgängliga. Kän-
ner man oro för någon i sin 
omgivning, tveka inte att 
höra av er. Vi har full sekre-

tess och stor erfarenhet för 
att samverka med skola och 
andra myndigheter, avslutar 
Mats Barre. 

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Vid årets för-
sta V75-omgång på Jägersro 
blev det hög utdelning på 
sju rätt. Allans i Älvängen 
spelade in 627 944 kronor. 
Chansbolaget var den sto-
ra vinnaren med 7 rätt där 
sammanlagt 21 kunder fick 
hela 24 544 kronor/andel på 
en insats av endast 50 kro-
nor. Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade spikar 

– ogarderade lopp
Luringen gav 1 704 kro-

nor/andel, den vanliga 490 
kronor/andel och stora 485 
kronor/andel.

Den högsta utdelningen i 
ATG:s historia är en vinst på 
67 312 633 kronor, som de-
lades ut 27 februari 2010 då 
V75 kördes på Axevalla.

JONAS ANDERSSON
Gunnar Larsson på Allans i  
Älvängen.

Klirr i kassan för andelsspelare

Mats Barre, MiniMili, och Alexander Burevik, fältanknuten socialsekreterare. Syftet med den psy-
kosociala mottagningen MiniMili i Surte är att nå fram till oroliga föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller som löper risk att göra det.

”Föräldrarna är
de bästa drog- 
förebyggarna”

Behandlare Mats Barre:

SPICE

Spice kan innehålla många 
olika typer av substanser 
och säljas under många olika 
namn. Spice ger effekter som 
liknar de man får av cannabis, 
men man får ofta ett kraftiga-
re rus med centralstimuleran-
de effekter också. Eftersom 
olika lösningsmedel används 
för att framställa spice får 

man också andra effekter, 
som minskad muskelkontroll, 
ökad reaktionstid och sämre 
reflexer. På längre sikt kan 
man få rinnande näsa, hosta, 
irriterad hals, extrem trötthet, 
huvudvärk, ångest och känna 
nedstämdhet.

Källa: Drugsmart
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Fredagsvandrarna har inte 
legat på latsidan trots helger-
na. Vi har gått från Nödinge 
till Klädkällaren och där 
njutit en räksmörgås. Räkor 
lär vara nyttigt för figuren. 
I snöglopp gick 17 vandrare 
från Alafors via Äskekärr till 
Älvängen.

Denna vecka åker vi tåg 
och buss till Skepplanda för 
att gå en tur runt elljusspå-

ret. Stavgången rullar på 
som vanligt. När det var snö 
gick vi kring Vimmersjön. 
Denna led är omtyckt, men 
man kunde önska att den 
gjordes i ordning bättre där 
leden går över bäcken i norra 
ändan.

När solen sken gick vi 
till Långeberget och fikade 
i det underbara vädret. Vi 
tog sedan en stig österut till 

Vättlefjällsleden och följde 
den via Bönabo tillbaka till 
Dammekärr.

SPF Alebygden har sitt 
årsmöte i Medborgarhuset 
den 3 februari. Då fören-
ingen har vuxit till över 700 
medlemmar måste vi införa 
förhandsanmälan till såväl 
årsmötet som andra tillställ-
ningar.

Lennart Mattsson

Aktiva helger med SPF Alebygden

NÖDINGE/LÖDÖSE. På 
tisdag är det dags – de 
lokala kvartsfinalerna 
i ”Vi i femman” börjar 
sändas i P4. 

P4-profilen Linn Ohls-
son är programledare 
och med sig har hon 
domare Christer Fridén, 
mångårig radiomed-
arbetare och tidigare 
utrikeskorrespondent.

I tidningens sprid-
ningsområde håller vi 
tummarna för Kyrkbys-
kolan 5A och Tingbergs-
skolan klass 5b. 

I år var det över 73 procent 
av landets alla femteklassare 

som kämpade om att ta sig 
till de spännande matcher-
na i P4. Fast det är bara åtta 
klasser som går vidare till 
radion. Lokal final sker den 
3 februari och riksfinalen 
sänds den 30 mars i SVT 
Barnkanalen.

Tisdagen den 20 januari 
går Kyrkbyskolan 5A i elden, 
som möter Kållekärr skola 
5A. P4 Göteborg direktsän-
der denna kvartsfinal. I P4 
Väst kan man höra drama-
tiken när Tingbergsskolan 
klass 5B tar sig an Paradis-
skolan klass 5A från Troll-
hättan.

”Vi i femman” är Sveriges 
Radios allmänbildande frå-
getävling för femteklassare i 
hela landet. Programmet är 

inne på sin 52:a säsong. Det 
allra första ”Vi i femman” 
sändes i radio den 11 sep-
tember 1963, med Berndt 
Friberg som programledare 
och ”A swingin’ safari” av 
Bert Kaempfert som sig-
naturmelodi. Programmets 
delfinaler och finaler började 
TV-sändas 1970. 

Intresset för ”Vi i fem-
man” har varit rekordstort 
inför årets säsong. Hela 
73 864 barn var med i uttag-
ningstävlingen i höstas. Det 
högsta antalet sedan 2005.

JONAS ANDERSSON
Nu börjar kvartsfinalerna i ”Vi i femman”. Tove Hellström och Eskil Hansson representerar Ting-
bergsskolan som möter Paradisskolan, tisdagen den 20 januari. Kyrkbyskolan möter Kållekärr 
skola samma kväll.

– Kvartsfinaldags i ”Vi i femman”
Nu börjar spänningen i radio

SURTE. Spice har diskuterats flitigt i media på sena-
re tid.

Någon dramatisk ökning av drogen kan emeller-
tid inte skönjas i Ale enligt Mats Barre, behandlare 
på kommunens öppna verksamhet MiniMilli.

– Det har förekommit dödsfall till följd av spi-
cemissbruk och det tror jag har avskräckt många 
ungdomar från att testa denna lömska drog, säger 
Barre.
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Spice är ett namn för olika 
substanser som liknar can-
nabis, så kallade syntetiska 
cannabinoder som röks. Det 
består av torkade örter eller 
torkade växtdelar där man 
tillsätter den syntetiska can-
nabioiden med hjälp av lös-
ningsmedel. 

– Drogens kemiska sub-
stanser ändras hela tiden. 
Den som röker spice vet ald-
rig vilket gift som han eller 
hon får i sig. Faktum är att 
man kan dö av ett enda bloss, 
säger Mats Barre och fort-
sätter:

– Problemet med spice 

är att det är en lättillgäng-
lig och förhållandevis billig 
drog. Produkten kostar inte 
mycket att framställa och det 
innebär att det finns folk som 
tjänar stora summor pengar 
på våra ungdomars olycka.

Mats Barre berättar om 
ungdomar som levt i tron 
att de rökt cannabis när det i 
själva verket varit spice.

– Spicet är giftigare idag 
än vad som var fallet för 
sju-åtta år sedan.

Det drogförebyggande ar-
betet i Ale kommun är vida 
omtalat, men den otvivelak-
tigt viktigaste resursen finns 

i hemmet enligt Mats Barre. 
– De bästa drogförebyg-

garna är föräldrarna. Det är 
föräldrarna som först upp-
täcker om barnen förändras, 
byter kompiskrets, drabbas 
av kraftiga humörsvängning-
ar, får problem i skolan och 
så vidare. Det absolut vikti-
gaste i det drogförebyggande 
arbetet är att man lägger sig 
i. Ibland behöver man vara 
jobbig, för att i nästa stund 
vara pushande och stöttande.

Mats Barre och Alexan-
der Burevik, fältanknuten 
socialsekreterare, kommer i 
kontakt med många föräld-
rar till barn där missbruks-
problematik uppdagats.

– Den vanligaste kom-
mentaren är: ”Det trodde 
vi aldrig om vårt barn”. Ett 
missbruk kan drabba alla, 
oavsett samhällsklass. Den 
insikten måste man ha, säger 
Alexander Burevik.

Hur ser drogsituationen 
ut i Ale just nu?

– Alkohol är den drog som 
förekommer mest frekvent. 
Sedan vet vi att det före-
kommer en hel del narkotika 
också, men jag kan inte påstå 
att användandet av spice är 
ett växande problem, säger 
Mats Barre.

Sedan i höstas finns den 
psykosociala mottagningen 
MiniMili i Surte vars syf-
te är att nå fram till oroliga 
föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller 
som löper risk att göra det.

– Vår ambition är att upp-
täcka ungdomar i riskzonen 
eller som precis har hamnat i 
ett drogmissbruk. Ju tidigare 
vi kommer in i bilden de-
sto bättre. Därför jobbar vi 

mycket utanför mottagning-
ens väggar. Vårt viktigaste 
verktyg för att nå framgång 
är att vara tillgängliga. Kän-
ner man oro för någon i sin 
omgivning, tveka inte att 
höra av er. Vi har full sekre-

tess och stor erfarenhet för 
att samverka med skola och 
andra myndigheter, avslutar 
Mats Barre. 

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Vid årets för-
sta V75-omgång på Jägersro 
blev det hög utdelning på 
sju rätt. Allans i Älvängen 
spelade in 627 944 kronor. 
Chansbolaget var den sto-
ra vinnaren med 7 rätt där 
sammanlagt 21 kunder fick 
hela 24 544 kronor/andel på 
en insats av endast 50 kro-
nor. Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade spikar 

– ogarderade lopp
Luringen gav 1 704 kro-

nor/andel, den vanliga 490 
kronor/andel och stora 485 
kronor/andel.

Den högsta utdelningen i 
ATG:s historia är en vinst på 
67 312 633 kronor, som de-
lades ut 27 februari 2010 då 
V75 kördes på Axevalla.

JONAS ANDERSSON
Gunnar Larsson på Allans i  
Älvängen.

Klirr i kassan för andelsspelare

Mats Barre, MiniMili, och Alexander Burevik, fältanknuten socialsekreterare. Syftet med den psy-
kosociala mottagningen MiniMili i Surte är att nå fram till oroliga föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller som löper risk att göra det.

”Föräldrarna är
de bästa drog- 
förebyggarna”

Behandlare Mats Barre:

SPICE

Spice kan innehålla många 
olika typer av substanser 
och säljas under många olika 
namn. Spice ger effekter som 
liknar de man får av cannabis, 
men man får ofta ett kraftiga-
re rus med centralstimuleran-
de effekter också. Eftersom 
olika lösningsmedel används 
för att framställa spice får 

man också andra effekter, 
som minskad muskelkontroll, 
ökad reaktionstid och sämre 
reflexer. På längre sikt kan 
man få rinnande näsa, hosta, 
irriterad hals, extrem trötthet, 
huvudvärk, ångest och känna 
nedstämdhet.

Källa: Drugsmart
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Fredagsvandrarna har inte 
legat på latsidan trots helger-
na. Vi har gått från Nödinge 
till Klädkällaren och där 
njutit en räksmörgås. Räkor 
lär vara nyttigt för figuren. 
I snöglopp gick 17 vandrare 
från Alafors via Äskekärr till 
Älvängen.

Denna vecka åker vi tåg 
och buss till Skepplanda för 
att gå en tur runt elljusspå-

ret. Stavgången rullar på 
som vanligt. När det var snö 
gick vi kring Vimmersjön. 
Denna led är omtyckt, men 
man kunde önska att den 
gjordes i ordning bättre där 
leden går över bäcken i norra 
ändan.

När solen sken gick vi 
till Långeberget och fikade 
i det underbara vädret. Vi 
tog sedan en stig österut till 

Vättlefjällsleden och följde 
den via Bönabo tillbaka till 
Dammekärr.

SPF Alebygden har sitt 
årsmöte i Medborgarhuset 
den 3 februari. Då fören-
ingen har vuxit till över 700 
medlemmar måste vi införa 
förhandsanmälan till såväl 
årsmötet som andra tillställ-
ningar.

Lennart Mattsson

Aktiva helger med SPF Alebygden

NÖDINGE/LÖDÖSE. På 
tisdag är det dags – de 
lokala kvartsfinalerna 
i ”Vi i femman” börjar 
sändas i P4. 

P4-profilen Linn Ohls-
son är programledare 
och med sig har hon 
domare Christer Fridén, 
mångårig radiomed-
arbetare och tidigare 
utrikeskorrespondent.

I tidningens sprid-
ningsområde håller vi 
tummarna för Kyrkbys-
kolan 5A och Tingbergs-
skolan klass 5b. 

I år var det över 73 procent 
av landets alla femteklassare 

som kämpade om att ta sig 
till de spännande matcher-
na i P4. Fast det är bara åtta 
klasser som går vidare till 
radion. Lokal final sker den 
3 februari och riksfinalen 
sänds den 30 mars i SVT 
Barnkanalen.

Tisdagen den 20 januari 
går Kyrkbyskolan 5A i elden, 
som möter Kållekärr skola 
5A. P4 Göteborg direktsän-
der denna kvartsfinal. I P4 
Väst kan man höra drama-
tiken när Tingbergsskolan 
klass 5B tar sig an Paradis-
skolan klass 5A från Troll-
hättan.

”Vi i femman” är Sveriges 
Radios allmänbildande frå-
getävling för femteklassare i 
hela landet. Programmet är 

inne på sin 52:a säsong. Det 
allra första ”Vi i femman” 
sändes i radio den 11 sep-
tember 1963, med Berndt 
Friberg som programledare 
och ”A swingin’ safari” av 
Bert Kaempfert som sig-
naturmelodi. Programmets 
delfinaler och finaler började 
TV-sändas 1970. 

Intresset för ”Vi i fem-
man” har varit rekordstort 
inför årets säsong. Hela 
73 864 barn var med i uttag-
ningstävlingen i höstas. Det 
högsta antalet sedan 2005.

JONAS ANDERSSON
Nu börjar kvartsfinalerna i ”Vi i femman”. Tove Hellström och Eskil Hansson representerar Ting-
bergsskolan som möter Paradisskolan, tisdagen den 20 januari. Kyrkbyskolan möter Kållekärr 
skola samma kväll.

– Kvartsfinaldags i ”Vi i femman”
Nu börjar spänningen i radio

SURTE. Spice har diskuterats flitigt i media på sena-
re tid.

Någon dramatisk ökning av drogen kan emeller-
tid inte skönjas i Ale enligt Mats Barre, behandlare 
på kommunens öppna verksamhet MiniMilli.

– Det har förekommit dödsfall till följd av spi-
cemissbruk och det tror jag har avskräckt många 
ungdomar från att testa denna lömska drog, säger 
Barre.
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– Jag har tagit medalj i alla 
lopp som jag ställt upp i, 
totalt fyra stycken så det har 
varit en jätterolig dag – kan-
ske den bästa i mitt liv!

Orden är Nathalie Brink-
mos när hon stolt visar upp 
två brons-, en silver- och en 
guldmedalj.

Det blev sedan ytterligare 
ett silver och ett brons.

Det är terminsavslut-
ning för Alesimmarna och 
simhallen i Skepplanda 
är ångande varm och full 
med barn och ungdomar, 
föräldrar, syskon, mor- och 
farföräldrar och simtränare. 
Simklubben arbetar för att 
öka simkunnigheten i kom-
munen, men har också en 
aktiv tävlingsverksamhet.

Denna dag, 14 december, 
arrangeras flera rafflande 
simlopp där medlemmarna 
får testa sina färdigheter 
mot varandra inom klubben 
i olika ålderskategorier och 
simsätt. Även några av trä-
narna har valt att ställa upp 
och tävla mot varandra och 
mot sina elever, något som 
uppskattas bland barnen och 
ungdomarna.

– Nu får vi se om de 
kan något! hörs det från i 
publiken.

God chans till medalj
Theres Johansson är en av 
tränarna som denna dag valt 
att själv ta på simdräkt, bad-
mössa och glasögon. Hon 
tar en bronsmedalj i sitt 

frisimslopp, ivrigt påhejad 
av dottern Nora Johansson 
och Noras kompis Emmy 
Hansson.

– Det här har varit en 
jättebra dag, säger Theres 
efter loppet. Många av våra 
medlemmar har deltagit i 
firandet och även varit med 
och tävlat. Det är ju roligt 
med sådana här klubbmäs-
terskap där konkurrensen 
inte är riktigt lika hård som 
på andra tävlingar. Här är 
det möjligt även för dem 
som inte har jättemycket 
erfarenhet att ta medalj.

– Det är spännande att 
tävla och extra kul att ta 
medalj, säger Emmy

– Ja, det är roligt, framför 
allt när jag får simma med-
ley, tillägger Nora.

Vuxensimning
Simundervisning och 
träning i Alesimmarna är 
indelad i olika grupper bero-
ende dels på barnens ålder, 
men också på hur långt de 
kommit i simkunnighet och 
teknik. Men simklubben 
har inte bara verksamhet för 
barn och ungdomar utan 
arrangerar även vuxencrawl.

– Vi har sett ett allt större 
intresse för vuxenutbild-
ningarna så till våren startar 
vi en ny nybörjar- och 
fortsättningskurs berättar, 
berättar Torbjörn Persson, 
en av hjälptränarna som 
både har tränat själv och 
som har tre barn som är el-

ler har varit aktiva i klubben.
– Vårterminen drar igång 

redan i början av januari så 
det är bara att anmäla sig på 
Alesimmarnas hemsida.

Många tävlingar
Nathalie Brinkmo kommer 
definitivt att vara med när 

vårterminen startar igång.
– Jag är med på tävlingar 

nästan varje helg. Med en 
pappa som är ordförande 
i klubben blir det lätt så, 
säger hon och skrattar med 
en nick åt sin pappa Örjan 
Pettersson som just ropar ut 
resultaten från det senaste 

loppet.
– Jag älskar att simma, 

men om jag sedan kommer 
att satsa på det eller om det 

blir fotbollen, det får jag se 
längre fram.

Kristin Fridholm

Spännande KM hos Alesimmarna

Nathalie Mårtensson ger Dennis Donaglic hans välförtjänta 
medalj.

Nathalie Nyberg förbereder sig för start.

Theres Johansson, Nora Johansson och Emmy Hansson var 
mycket nöjda med dagen och med klubbmästerskapet.

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Bekvämt och nytt på ett 
plan. 

Välkommen till denna otroligt välplanerade 
villa byggd 2009. Här bor du bekvämt med 
allt samlat på ett plan - perfekt för både 
gammal som ung. Villa, ett Älvsbyhus 
av modell Tyr, är i så gott som nyskick. 
Trivsam utemiljö med inglasat uterum och 
soldäck. Asfalterad uppfart och uppmurat 
mot gatan. Villan ska upplevas på plats!  
120 kvm. 

Pris 2.395.000:-  som utgångspris. 
Vildängsvägen 9. Visas 18/1.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Underbar pärla på landet

Vi har glädjen att få presentera denna 
underbara pärla med härligt lantligt läge på 
Viesbacke! Här bor du i gemytlig omgivning 
i ett härligt bullerbyhus. Huset är mkt 
välhållet men lämnar ändå utrymme för 
egen prägel. Trivsam utemiljö med välskött 
trädgård. Ett hus som ska upplevas på 
plats. Välkommen!  88 kvm.

Pris 1.350.000:-  som utgångspris. 
Viesbacke 240. Visas 18/1.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Håla
nda

Bekväm enplansvilla. 

Välkommen till denna välplanerade 
enplansvilla! Här är mkt gjort såsom nyare 
tak och fönster. Väldisponerat med tre 
sovrum och härligt vardagsrum med kamin. 
Stor altan under tak. Rejält garage med 
plats för hobby och förvaring. Ett mycket 
prisvärt och lättskött boende som passar 
både gammal och ung. Välkommen!  
101 kvm.

Pris 1.400.000:-  som utgångspris. 
Lyavägen 1. Visas 18/1.
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Välplanerad familjevilla!

Välkommen till denna välskötta villa i Nol! 
Mycket bra planlösning där hela familjen får 
plats. Här är mycket gjort såsom nyare tak, 
fönster och badrum. Trivsam och välskött 
tomt med både fruktträd och bärbuskar. 
Perfekt tillfälle till en riktigt familjevilla med 
närhet till både kommunikationer och 
barnomsorg. Välkommen!  148 kvm.

Pris 2.950.000:-  som utgångspris. 
Alvägen 4. Visas 17/1. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Nol
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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms.

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller 
 Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILAB DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 6 januari
Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från Albotorget i Skepplanda. 
Okända gärningsmän har 
tänt eld på en papperskorg, 
ett intilliggande trästaket 
samt en container.

Inbrott på Ale Tips & 
Tobak i Nödinge. Tjuvarna 
tar sig in i lokalen genom ett 
hål i taket. Tobaksvaror och 
kontanter tillgrips.

Torsdag 8 januari
Inbrott
Klockan 01.28 sker inbrotts-
stöld i butik. ICA Supermar-
ket på Göteborgsvägen i 
Älvängen får påhälsning av 
tjuvar. Flera personer och en 
bil iakttas på platsen. Oklart 
vad som tillgripits, men det 
uppges att förövarna rotat 
runt bland tobaken.

En kvinna född 1977 och 
hemmahörandes i Västra 
Frölunda grips av polis i 
Nödinge misstänkt för nar-
kotikabrott, eget bruk.

Fredag 9 januari
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Skepplanda. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat en kamera.

Bostadsinbrott i Älvängen. 
En bärbar dator tillgrips.

Inbrott i en bostad i 
Skogstorp. Gärningsmannen 
tar sig in via ett köksfönster 
och tillgriper diverse gods, 
bland annat en laptop och 
ett armbandsur.

Lördag 10 januari
Drograttfylleri
En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på E45 i 
Lödöse och där påvisar föra-
ren tydliga tecken på drog-
påverkan. Han får följa med 
patrullen för provtagning 
och en anmälan skrivs.

Söndag 11 januari
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Nol. En 
tv och högtalarutrustning 
tillgrips.

Vintern är här och det 
är bråda dagar för lan-
dets plog- och saltbilar.

Visst är årstiden 
härlig men många faror 
lurar runt hörnet - vi är 
nämligen inne i årets 
mest påfrestande måna-
der för såväl bilar som 
förare.

Besvärliga körför-
hållanden ökar kraftigt 
risken för olyckor och 
vanliga rutinresor kan 
utvecklas till farliga 
strapatser.

Här är några goda tips 
att ha med dig i ”baga-
get” inför vintertrippen.   

Vinterdäck är det absolut 
bästa sättet att öka säker-
heten vid halka och skillna-
den mellan dagens moderna 
dubbfria- och dubbdäck är 
ganska små. Så länge man 
kör på snö är däcken klart 
jämförbara, men då snön blir 
packad och is eller blixthalka 
uppstår så är dubbdäcken i 
en klass för sig. 

Tänk dock på att dubb-
däck är totalförbjudna i 
Tyskland, Polen, Bulgarien, 
Slovakien, Nederländerna, 
Kroatien, Rumänien och 
Ungern. Har du begagnade 
vintersulor så glöm inte att 
kontrollera mönsterdjupet 
som måste vara minst tre 
millimeter.

I lagens namn så ska vin-
terdäcken sitta på från den 1 
december till 31 mars om det 
råder vinterväglag. 

Snökedjor
Det behövs inte mycket för 
att bilen ska bli stående när 
vädret är dåligt. Lite ris och 
kvistar under drivhjulen bru-
kar hjälpa om det inte finns 
sand eller grus i närheten. 
Stoppa in ordentligt under 
drivhjulen och starta för-
siktigt med lite gaspådrag 
så brukar det gå att komma 
loss. 

På vägar med ett tjockt 
snölager räcker inte alltid 
vinterdäck för att man ska 
komma ända fram och då 
heter lösningen snökedjor. 
De tar bara några minuter 
att montera och är lagstad-

gad utrustning under färd i 
exempelvis Norge, Tyskland, 
Frankrike, Italien, Schweiz 
och Österrike.   

Snöskyffeln
Även en liten snövall kan 
hindra dig från att komma 
fram, särskilt vid tempera-
turer kring nollan när snön 
snabbt förvandlas till blan-
kis. Tja, då är en liten snö-
skyffel ovärderlig. 

Om olyckan skulle vara 
framme och bilen kanar av 
vägen kan det hända att du 
måste ringa efter en bärgare. 

Glöm inte att ta på dig en 
reflexväst och placera sedan 
ut en varningstriangel bak-
om bilen. Befria dessutom 
kylare och fläkt från snö an-
nars kan motorn koka medan 
du väntar på hjälp. På tal om 
motorn - du har väl inte mis-
sat att kolla glykolen? Kylar-
vattnet kräver ett frysskydd 
som gärna pallar temperatu-
rer ner till -35° C.  

Hjälpsystem
Alla moderna bilar har lås-
ningsfria bromsar och förde-
len med ABS-bromsar är att 
man alltid har viss styrför-

måga kvar, även vid maximal 
bromsning. När systemet 
är i funktion hörs oftast ett 
knackande ljud samtidigt 
som bromspedalen vibrerar. 

Många bilar är dessutom 
utrustade med antispinn- 
och stabiliseringssystem. 
Om bilen är på väg att för-
lora greppet så aktiveras 
bromsarna automatiskt och 
motoreffekten reduceras om 
så behövs. Men tänk på att 
ingen elektronik i världen 
kan upphäva naturlagarna!

  

Starthjälp
Alla bilar har bogseringsög-
lor men numera är de ofta 
gömda bakom plastluckor 
eller måste skruvas fast ma-
nuellt. När bilarna nått drygt 
15 knyck lägger föraren i den 
bogserande bilen i tvåans 
växel och släpper kopplingen 
mjukt. 

Glöm inte att tändningen 
måste vara påslagen och att 
bilar med automatlåda inte 
får bogseras. Ett urladdat 
batteri kan även få liv av ett 
laddat med hjälp av startka-
blar, vilket är den smidigaste 
lösningen. 

Röd kabel kopplas mellan 
batteriernas pluspoler med-
an den svarta kabeln först 
kopplas till det strömgivande 
batteriets minuspol och där-
efter till en bra jordpunkt på 
den döda bilen. 

Mobiltelefon
Din bil dricker mer bräns-
le vintertid än under som-
maren - kyla och moddigt 
väglag gör nämligen att för-
brukningen stiger. Därför är 
en liten reservdunk bra att 
ha, särskilt under långa stra-
patser på okända vägar där 
bensinmackarna ligger glest. 

Ibland händer det att man 
inte kan köra ända fram till 
slutmålet och då gäller det 
att hålla såväl humöret som 
värmen uppe! Låt varma klä-
der ligga överst i bagaget och 
ha gärna med dig värmeljus, 
tändstickor, ficklampa och 
lite ät/drickbart. 

Vid nödsituationer är na-
turligtvis en mobiltelefon 
ovärderlig och glöm inte att 
ha en laddare som kan anslu-
tas till bilens tolvvoltsuttag. 

Lycka till, trevlig resa och 
kör försiktigt! 

Johannes Gardelöf

Kör försiktigt i vinter
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Nya Corsa. 

Överraskande många funktioner.
Nya Corsa är full av möjliga val som normalt bara finns i större 
och lyxigare bilar. Värm frusna fingrar på den uppvärmda 
ratten eller luta dig tillbaka när den avancerade parkerings-
assistansen rattar in dig i den där snäva parkeringsfickan.  
Eller låt Opel Eye-kameran hålla koll på trafikskyltar och vad 
som händer runt omkring. Dessutom ingår 3 års service,  
assistans och garanti.** 
 Kom in och provkör en bil som kan betydligt mer än du tror.

opel.se

SMARTA FUNKTIONER:*

fr. 137 900 kr

utrustad. *Standard eller tillval beroende på version.

år. Gäller ej bilar registrerade på juridisk person samt taxibilar, körskolebilar och hyrbilar.

PREMIÄR!

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,  Lör 10-14,  Sön 11-15

PREMIÄR 
24/1!

CORSA

Vi befinner oss i ett 
soligt Malaga för att 
testköra en liten nätt 
familjebil vars målsätt-
ning är att bli en riktig 
storsäljare.

Modellen som har sina 
rötter i Sydkorea har 
nämligen designats i 
tyska Rüsselsheim med-
an tillverkningen sker i 
turkiska Izmit.

Nya Hyundai i20 har 
alla förutsättningar att 
ta ny mark och frågan 
är om det praktiska 
formatet och tuffa ut-
seendet kan få försälj-
ningen att spränga nya 
gränser?

Man behöver inte tänka 
stort för att ta sig långt. Hy-
undai i20 är måhända liten 
och nätt, men den populära 
småbilen har blivit en allt 
vanligare syn på våra svenska 
vägar. Nu har koreanen växt 
ett par centimeter, vilket re-
sulterar i generösare utrym-
men. Vi har testkört! 

Snyggare design
Den yttre designen har verk-
ligen fått sig ett lyft och från 
att ha varit ganska medioker 
så har utsidan blivit snudd på 
elegant. Nospartiet har fått 
stora strålkastare med ljus-
dioder, men även bakljusen 
har försetts med LED-tek-
nik. Det som förhöjer desig-
nen är den svarta C-stolpen 

mellan bakdörr samt bakruta 
och det svarta går även igen 
på dörrarnas skyddslister. 

Borta är det förvirrande 
bakpartiet som nu har fått 
bakljus som även sträcker 
sig över bagageluckan. In-
redningen är även den helt 
ny och känns modern på alla 
sätt. Känslan i knappar och 
reglage är behaglig, men nå-
gon pekskärm som man kan 
koppla till sin smartphone 
finns inte utan den infor-
mation som ges visas på en 
svartvit 3,5-tumsskärm. 

Däremot erbjuds en 
dockningsstation som tillval 
vilket gör att du kan para 
ihop mobilen med ljudan-
läggningen via bluetooth. På 
så sätt kan du få tillgång till 
dina spellistor och få navi-
gationshjälp från telefonen, 
vilket känns något sniket. 
Man sitter riktigt behagligt 
fram, men i baksätet färdas 

man helst bara två även om 
det finns plats för tre. 

Klena motorer
Nya i20 finns i fyra utrust-
ningsnivåer där man kan väl-
ja till allt ifrån öppningsbart 
panoramaglastak till backka-
mera med visning i backspe-
geln samt extra ljudisolering. 
Kikar vi på motoralternati-
ven så är de tre till antalet: 
bensinfyror på 84 respektive 
100 hästkrafter samt en tre-
cylindrig dieselspis på 75. 

Tyvärr lever ingen av mo-
torerna upp till våra förvänt-
ningar och vi hade gärna sett 
något vassare alternativ. Så 
den som vill ha lite mer kräm 
under huven gör rätt i att ge 
sig till tåls ett tag till - för 
senare under året lanseras 
ytterligare en bensinare på 
120 hästar. 

Efter ett par dagar på de 
släta fina spanska vägarna är 
vi överens om att nya Hyun-
dai i20 är en mycket bra bil 
som kommer bli ett givet val 
för många familjer. Om det 
sedan beror på de generösa 
utrymmena, den tuffa desig-
nen eller höga kvalitén låter 
vi de lärda tvista om. 

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

HYUNDAI I20 1,2 COMFORT

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 84 hk vid 
6 000 varv/minut.
Max vridmoment: 122 Nm 
vid 4 000 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 5-växlad 
manuell.
Fjädring: Fram: McPher-
son-fjäderben. Bak: Torsions-
axel.
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
10,2 meter.
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 257, längd 404, bredd 
173, höjd 147. Tjänstevikt 1 
150. Bränsletank 50 liter.
Prestanda: Toppfart 170 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 13,1 sek.
Förbrukning/Miljö: 5,1 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 119 g/km. 
Pris: 134 900 kronor. 
Plus för: Hög kvalité och bra 
garantier, fina utrymmen, 
snygg design, komforten.
Minus för: Klen och surrig 
motor, saknar pekskärm.

Storsäljare i ny kostym
Hyundai i20 1,2 Comfort.
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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms.

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller 
 Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILAB DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 6 januari
Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från Albotorget i Skepplanda. 
Okända gärningsmän har 
tänt eld på en papperskorg, 
ett intilliggande trästaket 
samt en container.

Inbrott på Ale Tips & 
Tobak i Nödinge. Tjuvarna 
tar sig in i lokalen genom ett 
hål i taket. Tobaksvaror och 
kontanter tillgrips.

Torsdag 8 januari
Inbrott
Klockan 01.28 sker inbrotts-
stöld i butik. ICA Supermar-
ket på Göteborgsvägen i 
Älvängen får påhälsning av 
tjuvar. Flera personer och en 
bil iakttas på platsen. Oklart 
vad som tillgripits, men det 
uppges att förövarna rotat 
runt bland tobaken.

En kvinna född 1977 och 
hemmahörandes i Västra 
Frölunda grips av polis i 
Nödinge misstänkt för nar-
kotikabrott, eget bruk.

Fredag 9 januari
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Skepplanda. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat en kamera.

Bostadsinbrott i Älvängen. 
En bärbar dator tillgrips.

Inbrott i en bostad i 
Skogstorp. Gärningsmannen 
tar sig in via ett köksfönster 
och tillgriper diverse gods, 
bland annat en laptop och 
ett armbandsur.

Lördag 10 januari
Drograttfylleri
En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på E45 i 
Lödöse och där påvisar föra-
ren tydliga tecken på drog-
påverkan. Han får följa med 
patrullen för provtagning 
och en anmälan skrivs.

Söndag 11 januari
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Nol. En 
tv och högtalarutrustning 
tillgrips.

Vintern är här och det 
är bråda dagar för lan-
dets plog- och saltbilar.

Visst är årstiden 
härlig men många faror 
lurar runt hörnet - vi är 
nämligen inne i årets 
mest påfrestande måna-
der för såväl bilar som 
förare.

Besvärliga körför-
hållanden ökar kraftigt 
risken för olyckor och 
vanliga rutinresor kan 
utvecklas till farliga 
strapatser.

Här är några goda tips 
att ha med dig i ”baga-
get” inför vintertrippen.   

Vinterdäck är det absolut 
bästa sättet att öka säker-
heten vid halka och skillna-
den mellan dagens moderna 
dubbfria- och dubbdäck är 
ganska små. Så länge man 
kör på snö är däcken klart 
jämförbara, men då snön blir 
packad och is eller blixthalka 
uppstår så är dubbdäcken i 
en klass för sig. 

Tänk dock på att dubb-
däck är totalförbjudna i 
Tyskland, Polen, Bulgarien, 
Slovakien, Nederländerna, 
Kroatien, Rumänien och 
Ungern. Har du begagnade 
vintersulor så glöm inte att 
kontrollera mönsterdjupet 
som måste vara minst tre 
millimeter.

I lagens namn så ska vin-
terdäcken sitta på från den 1 
december till 31 mars om det 
råder vinterväglag. 

Snökedjor
Det behövs inte mycket för 
att bilen ska bli stående när 
vädret är dåligt. Lite ris och 
kvistar under drivhjulen bru-
kar hjälpa om det inte finns 
sand eller grus i närheten. 
Stoppa in ordentligt under 
drivhjulen och starta för-
siktigt med lite gaspådrag 
så brukar det gå att komma 
loss. 

På vägar med ett tjockt 
snölager räcker inte alltid 
vinterdäck för att man ska 
komma ända fram och då 
heter lösningen snökedjor. 
De tar bara några minuter 
att montera och är lagstad-

gad utrustning under färd i 
exempelvis Norge, Tyskland, 
Frankrike, Italien, Schweiz 
och Österrike.   

Snöskyffeln
Även en liten snövall kan 
hindra dig från att komma 
fram, särskilt vid tempera-
turer kring nollan när snön 
snabbt förvandlas till blan-
kis. Tja, då är en liten snö-
skyffel ovärderlig. 

Om olyckan skulle vara 
framme och bilen kanar av 
vägen kan det hända att du 
måste ringa efter en bärgare. 

Glöm inte att ta på dig en 
reflexväst och placera sedan 
ut en varningstriangel bak-
om bilen. Befria dessutom 
kylare och fläkt från snö an-
nars kan motorn koka medan 
du väntar på hjälp. På tal om 
motorn - du har väl inte mis-
sat att kolla glykolen? Kylar-
vattnet kräver ett frysskydd 
som gärna pallar temperatu-
rer ner till -35° C.  

Hjälpsystem
Alla moderna bilar har lås-
ningsfria bromsar och förde-
len med ABS-bromsar är att 
man alltid har viss styrför-

måga kvar, även vid maximal 
bromsning. När systemet 
är i funktion hörs oftast ett 
knackande ljud samtidigt 
som bromspedalen vibrerar. 

Många bilar är dessutom 
utrustade med antispinn- 
och stabiliseringssystem. 
Om bilen är på väg att för-
lora greppet så aktiveras 
bromsarna automatiskt och 
motoreffekten reduceras om 
så behövs. Men tänk på att 
ingen elektronik i världen 
kan upphäva naturlagarna!

  

Starthjälp
Alla bilar har bogseringsög-
lor men numera är de ofta 
gömda bakom plastluckor 
eller måste skruvas fast ma-
nuellt. När bilarna nått drygt 
15 knyck lägger föraren i den 
bogserande bilen i tvåans 
växel och släpper kopplingen 
mjukt. 

Glöm inte att tändningen 
måste vara påslagen och att 
bilar med automatlåda inte 
får bogseras. Ett urladdat 
batteri kan även få liv av ett 
laddat med hjälp av startka-
blar, vilket är den smidigaste 
lösningen. 

Röd kabel kopplas mellan 
batteriernas pluspoler med-
an den svarta kabeln först 
kopplas till det strömgivande 
batteriets minuspol och där-
efter till en bra jordpunkt på 
den döda bilen. 

Mobiltelefon
Din bil dricker mer bräns-
le vintertid än under som-
maren - kyla och moddigt 
väglag gör nämligen att för-
brukningen stiger. Därför är 
en liten reservdunk bra att 
ha, särskilt under långa stra-
patser på okända vägar där 
bensinmackarna ligger glest. 

Ibland händer det att man 
inte kan köra ända fram till 
slutmålet och då gäller det 
att hålla såväl humöret som 
värmen uppe! Låt varma klä-
der ligga överst i bagaget och 
ha gärna med dig värmeljus, 
tändstickor, ficklampa och 
lite ät/drickbart. 

Vid nödsituationer är na-
turligtvis en mobiltelefon 
ovärderlig och glöm inte att 
ha en laddare som kan anslu-
tas till bilens tolvvoltsuttag. 

Lycka till, trevlig resa och 
kör försiktigt! 

Johannes Gardelöf

Kör försiktigt i vinter
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Nya Corsa. 

Överraskande många funktioner.
Nya Corsa är full av möjliga val som normalt bara finns i större 
och lyxigare bilar. Värm frusna fingrar på den uppvärmda 
ratten eller luta dig tillbaka när den avancerade parkerings-
assistansen rattar in dig i den där snäva parkeringsfickan.  
Eller låt Opel Eye-kameran hålla koll på trafikskyltar och vad 
som händer runt omkring. Dessutom ingår 3 års service,  
assistans och garanti.** 
 Kom in och provkör en bil som kan betydligt mer än du tror.

opel.se

SMARTA FUNKTIONER:*

fr. 137 900 kr

utrustad. *Standard eller tillval beroende på version.

år. Gäller ej bilar registrerade på juridisk person samt taxibilar, körskolebilar och hyrbilar.

PREMIÄR!

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,  Lör 10-14,  Sön 11-15

PREMIÄR 
24/1!

CORSA

Vi befinner oss i ett 
soligt Malaga för att 
testköra en liten nätt 
familjebil vars målsätt-
ning är att bli en riktig 
storsäljare.

Modellen som har sina 
rötter i Sydkorea har 
nämligen designats i 
tyska Rüsselsheim med-
an tillverkningen sker i 
turkiska Izmit.

Nya Hyundai i20 har 
alla förutsättningar att 
ta ny mark och frågan 
är om det praktiska 
formatet och tuffa ut-
seendet kan få försälj-
ningen att spränga nya 
gränser?

Man behöver inte tänka 
stort för att ta sig långt. Hy-
undai i20 är måhända liten 
och nätt, men den populära 
småbilen har blivit en allt 
vanligare syn på våra svenska 
vägar. Nu har koreanen växt 
ett par centimeter, vilket re-
sulterar i generösare utrym-
men. Vi har testkört! 

Snyggare design
Den yttre designen har verk-
ligen fått sig ett lyft och från 
att ha varit ganska medioker 
så har utsidan blivit snudd på 
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Storsäljare i ny kostym
Hyundai i20 1,2 Comfort.
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Hur kom teatern in i ditt 
liv?
– Den har alltid funnits där, 
enda sedan jag gick på folk-
högskolan. 1982 blev jag re-
kryterad till Ale Teatersällskap 
av Karl-Ingemar Andersson. 
Min första roll var som hund i 
en föreställning samma år.

Sedan blev du manusför-
fattare?
– Ja, jag spelade och skrev pa-
rallellt. Det var tillsammans 
med Tina Friis-Hallberg, 
Birgitta Andersson och Bör-
je Johansson. På senare tid 
har jag även regisserat.

Vad är drivkraften?

– Det är vansinnigt givande. 
Att som regissör få se utveck-
lingen och vara en del i sam-
manhållningen är underbart. 
Det är roligt att beröra folk. 

Vilken är den bästa 
produktion som du varit 
delaktig i?
– Guldtunnan med Teatervin-
den tar nog priset faktiskt. Det 
var en oerhört vacker föreställ-
ning. Svarta Katten är också 
värd att nämna i sammanhang-
et.

Vem är Sveriges bästa 
skådespelare?
– Det är Maria Lundqvist. 
Hon har blivit det efter Mar-

gareta Krook som var en fa-
vorit. Av manliga skådespelare 
tycker jag Helge Skoog är 
väldigt bra.

Vad är viktigast att tänka 
på som skådespelare?
– Att vara närvarande.

Du och Kent Carlsson har 
blivit ett radarpar, vad är 
hemligheten?
– Vi har skrivit sju pjäser ihop. 
Kent är väldigt ordningsam 
och har många skojiga idéer. 
Vi triggar varandra och har 
aldrig varit osams. Kemin 
fungerar jättebra!

Kommande projekt att 
berätta om?
– Just nu arbetar jag med en te-
atergrupp inom Ale DHR som 
kallar sig ”Pyspunka”. Tanken 
är att sätta upp en revy senare i 
år. Sedan håller jag på att göra 
material till en broderiutställ-
ning som jag ska ha på Repsla-
garmuseet i höst.

JONAS ANDERSSON

Teater är livet 
för Christel

Många är vi som har applåderat Christel Olsson Lindstrands föreställningar genom åren.
Själv älskar hon teater, både att stå på scenen men även att skriva manus och regissera.

Hittills har det blivit sju pjäser med vapendragaren Kent Carlsson 
 och hon utesluter inte att det blir fler.

CHRISTEL OLSSON LINDSTRAND

Ålder: Fyller 66 år om några 
dagar.
Bor: Skogstorp sedan fyra år 
tillbaka.
Familj: Barn och barnbarn 
samt mina katter.
Stjärntecken: Stenbock.
Intressen: Teater, broderi, 

måla akvarell och dona i 
huset.
Favoritplats: ”Det är hemmet. 
Jag är som en tam huskatt”.
Nyårslöfte: ”Det är att jag ska 
följa lustprincipen i den mån 
det går”.

VECKANS PROFIL

SVENSK
BLANDFÄRS

FIRA  
TULPANENS DAG!

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VEVECCKK
SHOPESHOPE

S

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

Plus pant

29:-19/ST
:- 2-PACK

SEMLOR
ALLA 

SURDEGSBRÖD

TULPANENS DA

89/KG
:-

20/ST
:- 10/KG

:-

20/ST
:-

FÄRSK 
LAXFILÉ

FÄRSK  
TORSKFILÉ

GOUDAOST
31% FETTHALT

BACON 3-PACK
APELSINER

FALUKORV
COCA COLA

RÖDA APELSINER
 I NÄT

ÄGG SKOGAHOLMS-
LIMPA

/ST

Läsk 200 cl Coca-cola
Välj mellan olika sorter.

39/KG
90

Max 2st/kund

Max 2st/kund

10/ST
:-

Max 2st/kund

4 FÖR

65:-

69/KG
90

39/ST
90

49/KG
90

25/ST
:-

Max 2st/kund

10/ST
:-

15/1

1KG

+ pant

10-PACK

20-PACK

Vas ingår ej

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!
GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH 
SE BILLIGASTE 
PRISET DÄR.
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Försäljning och repara-
tioner av cyklar

j gj g

Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tack för alla insatser under 2014.  
Nu tar vi nya tag

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ

Vi tränar inomhus i ALE-hallen Vimmervi IP

Måndag
P05 P02 A-lag 

Tisdag
P03 B-lag 

Onsdag
P04 P01 A-lag 

Torsdag
F03/04 F99/00 Oldboys 

Lördag
P06 

Söndag
F07/08 P07 P08 

F05/06 P01 

NÖDINGE– SÅ KLART
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NÖDINGE– SÅ KLART

NÖDINGE. 43-23!
Det är stor skillnad 

när toppen möter 
botten i handbollens 
division fyra.

Ale HF körde över 
Wassarna i söndags 
kväll.

Uppdraget att omedelbart 
ta sig tillbaka till division 
tre har inte undgått någon. 
Ale HF är obesegrat under 
säsongen. Laget spelar både 
motiverat och inspirerat. 

Trots idel vinster är seriese-
gern långt ifrån klar. Backa 
Skälltorp som också aspire-
rar på förstaplatsen är bara 
fyra poäng bakom. Ale HF:s 
herrar har dock också en 
överlägsen målskillnad och 
den blev inte sämre när ta-
belljumbon Wassarna kördes 
över med 20 bollar.

– Vi spelar bra nu, men 
inte felfritt. Stundtals ham-
nar vi i djupa svackor och 
tappar tempo, men det är 
samtidigt roligt att alla är 
med och bidrar framåt. Idag 
fick alla anteckna sig i mål-
protokollet, konstaterar 
spelfördelaren och motorn 

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

LÖRDAG 31 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

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

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

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

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

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

HANDBOLL

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Surte BK – Tranås BOIS 1-5 (1-3)
Mål SBK: Adam Rohr. Matchens kurrar: 
Alexander Wetterberg 3, Johan Jane-
brink 2, Peder Remman 1.

Surte BK – Otterbäcken 7-2 (3-0)
Mål SBK: Magnus Karlsson 3, Mattias 
Timan, Jens Samuelsson, Robin Wang 
och Johan Janebrink. Matchens kurrar: 
Magnus Karlsson 3, Olle Hultqvist 2, 
Jens Samuelsson 1.

Gripen Trollhättan  15 58 28
Lidköpings AIK 15 25 23
Jönköping Bandy 15 18 20
Nässjö IF 15 48 19
Tranås BOIS 15 -3 17
IFK Motala 14 31 15
Blåsut/Vänersborgs BK 15 6 15
IF BolticGöta 15 -20 14
Surte BK 15 -13 12
Skirö-Nävelsjö BS 15 -17 9
Finspångs AIK 15 -88 4
Otterbäckens BK 14 -45 2

Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Borås HK 27-30 
(15-15)
Mål NSK: Sofia Ström 5, Michaela 
Sjöstrand 4, Emma Dillner 4, Jessica 
Petersson 4, Jenny Jensdottir 3, Elina 
Mathiasson 3, Emelie Larsson 2, 
Johanna Kristensson 2. Matchens kurrar: 
Michaela Sjöstrand 2, Sofia Ström 1.

HK Aranäs 14 88 24
ÖHK Göteborg 12 113 23
Stenungsunds HK 14 68 22
Alingås HK 13 47 17
415 Östra Göteborg 13 21 16
Borås HK 84 14 -14 16
IK Baltichov 14 6 13
Kv IK Sport 14 -20 13
Torslanda HK 13 -34 9
Göteborg Finest IK 14 -51 8
Kärra HF 12 -52 6
Nödinge SK 13 -50 5
HK Varberg 14 -115 2

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – Wassarna 43-23 (21-12)
Mål Ale: Niclas Eriksson 9, Joakim 
Samuelsson 9, Per Johannesson 7, 
Simon Liljeblad 6, Urban Tallheden 4, 
Nicolas Myrén 4, Jonathan Franzén 3, 
Daniel Rehn 1. Matchens kurrar: Urban 
Tallheden 2, Niclas Eriksson 1.

Ale HF 9 92 18
Baltic 9 50 13
Backa Skälltorp HK 8 45 12
HK Kelt 9 -3 11
OLDRIK 8 9 9
415 Östra Göteborg 8 5 6
Chalmers HK 8 -48 3
HP Kongelf 8 -30 2
Wassarnas HK 9 -120 2

Div 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Surte IS IBK 6-0 
(0-3, 0-3, 0-0) 
Matchens kurrar: Sofie Karlsson 3, Jonna 
Leek 2, Natalie Hjertberg 1.

Partille IBS 13 82 38
Surte IS IBK 12 40 26
Lindås IBK 13 34 26
Lindome 13 1 24
Floda IBK 12 17 22
FBC Lerum 12 21 20
Pixbo Wallenstam 13 -5 20
Kärra IBK 13 -31 19
Burås IK 13 -23 12
IBK Walkesborg 13 -62 7
Guldhedens IK 10 -31 6
IBK Göteborg 13 -43 2

Div 3 Göteborg
FBC Lerum – Surte IS IBK 8-5 
(1-2, 4-2, 3-1) 
Mål SIS: Richard Rydell 2, Linus 
Warnholtz, Niklas Pettersson, Almir 
Mehmedagic. Matchens kurrar: Patrik 
Koutaniemi 3, Richard Rydell 2, Linus 
Warnholtz 1.

IBF Älvstranden 11 45 29
Burås IK 11 44 28
Ale IBF 10 13 22
Myggenäs IBK 11 11 18
Surte IS IBK 11 3 17
FBC Lerum 11 -6 17
IBK Walkesborg 11 2 16
Herrestads AIF 11 3 15
Pixbo Wallenstam 11 -5 9
Partille IBS 11 -33 8
Västra Frölunda 10 -41 4
IBF Göteborg 11 -36 3

Div 3 Göteborg damer
Ale IBF – Orust IBK 9-4 
(2-1, 4-0, 3-3) 
Mål Ale: Ida Bergenhus 4, Vendela 
Berndtsson 2, Kajsa Johansson, Amanda 
Ekvall, Linn Westerdahl. Matchens 
kurrar: Ida Bergenhus 3, Vendela 
Berndtsson 2, Linn Westerdahl 1.

En total överkörning

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – Wassarna 43-23 (21-12)

HANDBOLL

  

Nicolas Myrén svarade likt alla andra i Ale HF för en stabil 
insats när jumbon Wassarna kördes över med 43-23. Nicolas 
svarade för fyra av målen.

Giganten! Urban Tallheden utgör en del av ryggraden i seriele-
dande Ale HF. Han håller tätt bakåt och hotar framåt. 

– Ale HF inledde handbollsåret med en uppvisning
Jonathan Franzén.

Matchen var över på tio 
minuter. Hemmalaget hade 
då skaffat sig 11-4 och med 
en sådan start är det förlåtet 
att tappa fokus några minu-
ter. Wassarna kröp närma-
re, men då accelererade Ale 
igen. I halvlek var ledningen 
hela 21-12.

– Så länge vi springer och 
trycker finns det inget lag i 
serien som hänger med oss, 
säger en nöjd tränare, Janne 
Franzén.

Han hade mycket att 
glädjas över. Framåt hotar 
Ale för tillfället från samtli-
ga positioner och det spelar 
nästan ingen roll vilka som 
spelar, men särskilt vasst är 
hotet från de vänsterhänta 
kanonerna Niclas Eriks-
son och Per Johannesson. 
Mot Wassarna hade också 
kontringsspecialisten, Joa-
kim Samuelsson, vaknat på 
rätt sida och noterades totalt 
för nio mål. Bakåt håller Ur-
ban Tallheden ihop försva-
ret på ett enastående sätt.

På onsdag väntar OL-
DRIK på bortaplan och hur 
deras lag ser ut återstår att 
se. Är förra millenniets bäs-
ta spelare genom tiderna, 
Magnus Wislander, med 
går inget lag säkert.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖMichaela Sjöstrand tillhörde Nödinges allra främsta i den täta 

matchen mot Borås HK, där gästerna till sist gick segrande ur 
striden.

NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer käm-
par för sin fortsatta 
existens i division två.

Mittenlaget Borås HK 
fick bekänna färg.

Trots en stark insats 
blev det ånyo en för-
lust för NSK.

Tio förluster på de tre 13 
inledande omgångarna är 
ingen rolig läsning, men 
Nödinge har fortfarande 
goda chanser att rädda sig 
kvar i damtvåan. Det gäller 
att vinna rätt matcher. Po-
äng mot Borås hade varit 
en bonus och det var inte 
långt borta. Med fem mi-
nuter kvar att spela skiljde 
bara ett mål, men gästernas 
takiska kyla var överlägsen. 
De punktade i rätt läge och 
tog ansvar framåt när det 
som bäst behövdes.

Nödinge inledde bäst 
och skaffade sig en tremåls-
ledning. Borås svarade med 
att punkta storskytten, Eli-
na Mathiasson. Det gav 
önskad effekt och plötsligt 
var det lika igen. Det hjälp-
te inte att NSK bytte ut 
Elina, gästerna fortsatte att 
punkta och denna gång var 
det Michaela Sjöstrand 
som togs bort. Då klev 
Jenny Jensdottir fram och 
bombade från högernio. I 

paus var det helt jämnt. Tio 
minuter in i andra halvlek 
gjorde Emma Dillner 20-
19 och det såg riktigt bra ut. 

Borås samlade ihop sig 
och ställde in skärpan, sam-
tidigt som Nödinge började 
missa. Det hade man inte 
råd med. Gästerna gick 
ikapp och förbi. Ledning-
en med tre mål tio minuter 
före slutet såg ut att vara 
förödande, men NSK kom 
tillbaka. Två viktiga mål av 
Michael Sjöstrand gjorde 
att det plötsligt bara skilj-
de en boll när fem minuter 
återstod. 

Dessvärre var det just i 
pressade lägen som Borås 
spelade som bäst samtidigt 
som hemmalaget stressa-
de, kastade bort bollar och 
avslutade utan kyla. Lag-
ledningen i NSK har lite 
att fundera på. Notoriske 
straffskytten de senaste sä-
songerna, Elina Mathias-
son, fick inte chansen och 
hemmalaget brände mycket 
riktigt två givna tillfällen. 
Det var nog inte på den 
punkten man skulle gjort 
några förändringar, den de-
taljen har Elina skött prick-
fritt i många år.

Det är tre poäng upp till 
strecket och vinner Nö-
dinge bara rätt matcher i 
vår kan kontraktet i division 
två räddas.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Borås HK 27-30 (15-15)

HANDBOLL

NSK föll hemma
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Ale Torg

 

F04 KL 15.00
NÖDINGE SK vs Mölndal

P03 KL 15.50
NÖDINGE SK vs Kungälvs HK

F02 KL 16.40
NÖDINGE SK vs Backa IK

HELGENS
MATCHER
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 18 JAN

ALAFORS. Han satt på 
bänken i allsvenskan, 
men fick nöja sig med 
spel i Superettan.

Kalle Hamfeldt som 
de senaste åren repre-
senterat Nödinge SK i 
division sex gör nu en 
sista satsning.

I lördags presenterade 
Ahlafors IF sin dröm-
värvning.

– Spelare med Kalles attityd 
och inställning är något alla 
lag både behöver och mår 
väldigt bra av. För vår unga 
trupp blir hans erfarenhet 
guld värd, säger årsfärske 
AIF-tränaren Michel Bern-
dtsson-Gonzales.

Det är en positiv stämning 
i klubbhuset på Sjövallen. 
Lukten av svett är inget som 
stör. Tvärtom. Säsongen har 
precis sparkat igång och ef-
tersom snön låg tung över 
konstgräset fick det bli ett 
fyspass inomhus. Strax inn-
an hade lagledningen bjudit 
in lokaltidningen med an-
ledning av Kalle Hamfeldts 
övergång till Ahlafors IF. 
Det är en meriterad boll-
trollare som har fört en 
anonym tillvaro i sexan. Det 
var annorlunda i början på 
2000-talet, då lagkompisarna 
hette Hasse Blomqvist och 
George Mourad i Västra 
Frölunda. Det var stenhård 
konkurrens och Kalle lånad-
es ut till Askim i division två, 
där han bland annat stötte på 
Michel Berndtsson-Gonza-
les i FC Trollhättan.

– Vi är ju samma årgång så 
vi har mött varandra i olika 
sammanhang. Det ska bli kul, 
men självklart var jag tvung-
en att fundera lite när frågan 
kom. Det är en viss skillnad 
mellan division sex och tre, 
säger Kalle som dock redan 
har övertygat lagledningen 

Kalle Hamfeldt gör en nysatsning i Ahl
digare spelat både i Superettan och div

KALLE HAMFELDT

Ålder: 33
Bor: Nol
Yrke: Jobbar på Volvo
Moderklubb: Gais
A-lagsklubbar: Västra 
Frölunda, Askim, IK Tord, 
Tenhult, Järna SK, Ösets BK, 
Nödinge SK.
Favoritlag: Barcelona
Michel om Kalle: ”En boll-
trygg tekniker med bra blick 
för spelet som har förmågan 
att variera tempot”.

Kalle nysatsar
om att hans kvalitet fortfa-
rande håller hög klass.

– Han var bäst på plan i en 
träningsmatch mot Ytterby i 
november och får han en för-
säsong med bra fys blir det 
inga bekymmer, intygar Jo-
nathan Lindström som har 
varit drivande i processen att 
få Hamfeldt som lagkompis. 

Trots att raden av klubbar 
är lång har karriären också 
inneburit ett långt uppehåll. 
Under sex år var han istället 
pokerproffs på heltid, men 
att försörja sig på spel har en 
baksida.

– Dels blir det väldigt 
många timmar och osäker-

heten kring din ”lön” blir 
jobbig mentalt. Jag tröttnade 
helt enkelt och slutade för 
att kunna erbjuda min familj 
ett tryggare liv, berättar Kal-
le som också nämner att det 
finns en viss skillnad mellan 
att spela poker och fotboll.

– Jag gick upp nära 20 kilo 
och mådde skit. Att ta upp 

fotbollen blev räddningen. 
Den gångna säsongen 

ledde han Nödinge SK i di-
vision sex, men drabbades 
själv av en hälskada och en 
krånglande handled. Delar 
av fotbollsåret blev vid sidan 
av planen.

– Får jag välja så trivs jag 
ju bättre på plan i mittens 
rike och det ska bli kul att få 
träna i en seriös satsning med 
motiverade killar, säger Kalle 
Hamfeldt och konstaterar att 
Sjövallen måste tillhöra Sve-
riges vackraste arenor.

Nu är det dessutom hans 
nya hemmaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Får jag välja 
så trivs jag ju 
bättre på plan i 
mittens rike och 

det ska bli kul att få trä-
na i en seriös satsning 
med motiverade killar
KALLE HAMFELDT

BOHUS. Lasse Karlsson 
gör comeback i Surte 
BK.

Den forne skyttekung-
en och fansens stora 
favorit ska ses som en 
tillfällig lösning på Surte 
BK:s anfallskris.

–  Det känns självfallet 
väldigt skönt att Lasse 
lovat hjälpa oss i den 
prekära situation, säger 
tränare Jonny Samuels-
son ödmjukt.

Beskedet om målspru-
tar-Karlssons återkomst är 
oerhört efterlängtat. Lasse 
som lämnade Surte i sam-
band med den ekonomiska 
turbulensen säsongen 2010-
2011 har de senaste åren spe-
lat för Gripen-Trollhättan. I 
år har han inte spelat alls.

– Det innebär naturligtvis 
att han behöver en tid för 

att hitta rätt tajming, men 
grundfysiken har han och 
med Lasses unika egenska-
per blir han en stor tillgång 
direkt. Bara att han ansluter 
till truppen kommer att ge 
våra killar extra självförtro-
ende, menar Jonny Samu-
elsson.

Eftersom Lasse Karlsson 
bestämde sig för att inte spe-
la bandy för Gripen i år har 
Surte BK med jämna mellan-
rum förhört sig om den vasse 
målskyttens intresse.

– Vi vore idioter om vi inte 
höll kontakt med honom. Jag 
har pratat med Lasse under 
säsongen och nu när skade-
listan bara har blivit längre 
intensifierades kontakten. 
Lasse har kört lite med Vild-
katterna och kommer att 
träna med A-laget i veckan. 
Inget är bestämt, men vi 
har skrivit över honom till 
oss. Lasse är spelklar från 
14 januari, meddelar Jonny 

Samuelsson.
I lördags skadades även 

Robin Wang och för tillfäl-
let förfogar Surte bara över 
Magnus Karlsson som ren-
odlad forward.

– Det finns fler som kan 
spela i den positionen, men 
det är bara att erkänna att vi 
saknar en naturlig målskytt. 
Med Lasse i laget får vi en 
spets som oroar motstån-
darna både före och under 
matcherna. 

Fotnot. Alekuriren har 
sökt Lasse Karlsson för en 
kommentar, dock utan fram-
gång.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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– Lasse Karlsson är spelklar för Surte
Efterlängtad comeback!

LASSE KARLSSON

Ålder: 38
Bor: Bohus
Moderklubb: Ale-Surte SK.
A-lagsklubbar: Ale-Surte, 
Gripen, Hammarby (07-09), 
Surte BK, Hammarby (igen 
2011), Gripen (igen 2011-
14), Surte BK (2015-). 

BARN

Under v 3 och 4 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna 600kr, ungdomar upp till 20 år 400kr och barn 300kr för 12v. 

Ingen föranmälan!  Mer info på vår hemsida
www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim
Gympa våren 2015

VUXNA och UNGDOMAR

Söndagar - start 18/1
Gympa, medelpass 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Lördagar - start 17/1
Gympa, styrka utan hopp 09.45-10.45

Garnvindeskolan Skepplanda. 
Ledare: Anki Olsson

Torsdagar - start 15/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund

Måndagar - start 12/1
Vattengympa 19.45-20.45

Skepplanda Simhall. Ledare: Liselotte Persson

Tisdagar - start 13/1
Gympa med mycket lek, 7-10 år 18.00-19.00
Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Elin Olsson

Måndagar - start 12/1
Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

Lasse Karlsson är spelklar för Surte BK redan till nästa match.

www.aleibf.se

HERRAR
DIV. 3

ALE KULTURRUM
17 JANUARI 

KL 12.15 
ALE IBF – IBF GÖTEBERG

eibf.se

1
5

AL ÖTEBERG

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!
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F04 KL 15.00
NÖDINGE SK vs Mölndal

P03 KL 15.50
NÖDINGE SK vs Kungälvs HK

F02 KL 16.40
NÖDINGE SK vs Backa IK

HELGENS
MATCHER
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 18 JAN

ALAFORS. Han satt på 
bänken i allsvenskan, 
men fick nöja sig med 
spel i Superettan.

Kalle Hamfeldt som 
de senaste åren repre-
senterat Nödinge SK i 
division sex gör nu en 
sista satsning.

I lördags presenterade 
Ahlafors IF sin dröm-
värvning.

– Spelare med Kalles attityd 
och inställning är något alla 
lag både behöver och mår 
väldigt bra av. För vår unga 
trupp blir hans erfarenhet 
guld värd, säger årsfärske 
AIF-tränaren Michel Bern-
dtsson-Gonzales.

Det är en positiv stämning 
i klubbhuset på Sjövallen. 
Lukten av svett är inget som 
stör. Tvärtom. Säsongen har 
precis sparkat igång och ef-
tersom snön låg tung över 
konstgräset fick det bli ett 
fyspass inomhus. Strax inn-
an hade lagledningen bjudit 
in lokaltidningen med an-
ledning av Kalle Hamfeldts 
övergång till Ahlafors IF. 
Det är en meriterad boll-
trollare som har fört en 
anonym tillvaro i sexan. Det 
var annorlunda i början på 
2000-talet, då lagkompisarna 
hette Hasse Blomqvist och 
George Mourad i Västra 
Frölunda. Det var stenhård 
konkurrens och Kalle lånad-
es ut till Askim i division två, 
där han bland annat stötte på 
Michel Berndtsson-Gonza-
les i FC Trollhättan.

– Vi är ju samma årgång så 
vi har mött varandra i olika 
sammanhang. Det ska bli kul, 
men självklart var jag tvung-
en att fundera lite när frågan 
kom. Det är en viss skillnad 
mellan division sex och tre, 
säger Kalle som dock redan 
har övertygat lagledningen 

Kalle Hamfeldt gör en nysatsning i Ahl
digare spelat både i Superettan och div

KALLE HAMFELDT

Ålder: 33
Bor: Nol
Yrke: Jobbar på Volvo
Moderklubb: Gais
A-lagsklubbar: Västra 
Frölunda, Askim, IK Tord, 
Tenhult, Järna SK, Ösets BK, 
Nödinge SK.
Favoritlag: Barcelona
Michel om Kalle: ”En boll-
trygg tekniker med bra blick 
för spelet som har förmågan 
att variera tempot”.

Kalle nysatsar
om att hans kvalitet fortfa-
rande håller hög klass.

– Han var bäst på plan i en 
träningsmatch mot Ytterby i 
november och får han en för-
säsong med bra fys blir det 
inga bekymmer, intygar Jo-
nathan Lindström som har 
varit drivande i processen att 
få Hamfeldt som lagkompis. 

Trots att raden av klubbar 
är lång har karriären också 
inneburit ett långt uppehåll. 
Under sex år var han istället 
pokerproffs på heltid, men 
att försörja sig på spel har en 
baksida.

– Dels blir det väldigt 
många timmar och osäker-

heten kring din ”lön” blir 
jobbig mentalt. Jag tröttnade 
helt enkelt och slutade för 
att kunna erbjuda min familj 
ett tryggare liv, berättar Kal-
le som också nämner att det 
finns en viss skillnad mellan 
att spela poker och fotboll.

– Jag gick upp nära 20 kilo 
och mådde skit. Att ta upp 

fotbollen blev räddningen. 
Den gångna säsongen 

ledde han Nödinge SK i di-
vision sex, men drabbades 
själv av en hälskada och en 
krånglande handled. Delar 
av fotbollsåret blev vid sidan 
av planen.

– Får jag välja så trivs jag 
ju bättre på plan i mittens 
rike och det ska bli kul att få 
träna i en seriös satsning med 
motiverade killar, säger Kalle 
Hamfeldt och konstaterar att 
Sjövallen måste tillhöra Sve-
riges vackraste arenor.

Nu är det dessutom hans 
nya hemmaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Får jag välja 
så trivs jag ju 
bättre på plan i 
mittens rike och 

det ska bli kul att få trä-
na i en seriös satsning 
med motiverade killar
KALLE HAMFELDT

BOHUS. Lasse Karlsson 
gör comeback i Surte 
BK.

Den forne skyttekung-
en och fansens stora 
favorit ska ses som en 
tillfällig lösning på Surte 
BK:s anfallskris.

–  Det känns självfallet 
väldigt skönt att Lasse 
lovat hjälpa oss i den 
prekära situation, säger 
tränare Jonny Samuels-
son ödmjukt.

Beskedet om målspru-
tar-Karlssons återkomst är 
oerhört efterlängtat. Lasse 
som lämnade Surte i sam-
band med den ekonomiska 
turbulensen säsongen 2010-
2011 har de senaste åren spe-
lat för Gripen-Trollhättan. I 
år har han inte spelat alls.

– Det innebär naturligtvis 
att han behöver en tid för 

att hitta rätt tajming, men 
grundfysiken har han och 
med Lasses unika egenska-
per blir han en stor tillgång 
direkt. Bara att han ansluter 
till truppen kommer att ge 
våra killar extra självförtro-
ende, menar Jonny Samu-
elsson.

Eftersom Lasse Karlsson 
bestämde sig för att inte spe-
la bandy för Gripen i år har 
Surte BK med jämna mellan-
rum förhört sig om den vasse 
målskyttens intresse.

– Vi vore idioter om vi inte 
höll kontakt med honom. Jag 
har pratat med Lasse under 
säsongen och nu när skade-
listan bara har blivit längre 
intensifierades kontakten. 
Lasse har kört lite med Vild-
katterna och kommer att 
träna med A-laget i veckan. 
Inget är bestämt, men vi 
har skrivit över honom till 
oss. Lasse är spelklar från 
14 januari, meddelar Jonny 

Samuelsson.
I lördags skadades även 

Robin Wang och för tillfäl-
let förfogar Surte bara över 
Magnus Karlsson som ren-
odlad forward.

– Det finns fler som kan 
spela i den positionen, men 
det är bara att erkänna att vi 
saknar en naturlig målskytt. 
Med Lasse i laget får vi en 
spets som oroar motstån-
darna både före och under 
matcherna. 

Fotnot. Alekuriren har 
sökt Lasse Karlsson för en 
kommentar, dock utan fram-
gång.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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– Lasse Karlsson är spelklar för Surte
Efterlängtad comeback!

LASSE KARLSSON

Ålder: 38
Bor: Bohus
Moderklubb: Ale-Surte SK.
A-lagsklubbar: Ale-Surte, 
Gripen, Hammarby (07-09), 
Surte BK, Hammarby (igen 
2011), Gripen (igen 2011-
14), Surte BK (2015-). 

BARN

Under v 3 och 4 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna 600kr, ungdomar upp till 20 år 400kr och barn 300kr för 12v. 

Ingen föranmälan!  Mer info på vår hemsida
www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim
Gympa våren 2015

VUXNA och UNGDOMAR

Söndagar - start 18/1
Gympa, medelpass 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Lördagar - start 17/1
Gympa, styrka utan hopp 09.45-10.45

Garnvindeskolan Skepplanda. 
Ledare: Anki Olsson

Torsdagar - start 15/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund

Måndagar - start 12/1
Vattengympa 19.45-20.45

Skepplanda Simhall. Ledare: Liselotte Persson

Tisdagar - start 13/1
Gympa med mycket lek, 7-10 år 18.00-19.00
Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Elin Olsson

Måndagar - start 12/1
Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

Lasse Karlsson är spelklar för Surte BK redan till nästa match.

www.aleibf.se

HERRAR
DIV. 3

ALE KULTURRUM
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ALE IBF – IBF GÖTEBERG
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BOHUS. Uddlöst, ängs-
ligt och slarvigt.

Beskrivningen av 
Surte BK:s spel i hem-
maförlusten mot Tranås 
är ingen rolig läsning.

– Det är väldigt tungt 
just nu och problemet är 
att vi säger en sak, men 
gör något helt annat, 
säger tränare Jonny 
Samuelsson.

Efter tisdagens seger över 
Otterbäcken fanns det skäl 
till optimism i Surtelägret. 
Dessvärre verkade triumfen 
inte ha givit något större 
energitillskott. Under lörda-
gens första halvtimme hade 
Surte bara ett skott på mål 
och smålänningarna kunde 

skaffa sig en 2-0-ledning. 
Adam Rohr reducerade 
efter en fin lyra från Jens 
Samuelsson, men glädjen 
blev kortvarig. Tranås satte 
3-1 innan pausvilan.

– Trots en bedrövlig första 
halvlek kände vi att det fanns 
goda chanser att vända på 
matchen och vi var överens 
om vad som krävdes. Tyvärr 
såg vi inte mycket till bätt-
ring efter paus. Vi kunde 
knappt slå en enda passning 
rätt. Hela säsongen har vi 
varit ett ”varannan match 
lag” och varvar bra insatser 
med mindre bra. Vi lyckas 
inte skapa någon trygghet 
i spelet, analyserar Jonny 
Samuelsson som var ganska 
fåordig efter slutsignalen.

Förlusten i sig var inte 
det enda bekymret för Surte. 
Dessutom skadade sig Ro-
bin Wang och ser ut att bli 

borta en längre tid. Sedan 
tidigare är Martin Östling 
och Anton Lööf på skadelis-
tan. Bristen på självförtroen-
de har skapat en stor osäker-
het i laget och spelet haltar 
betänkligt. Det är ingen fart 
under skridskorna. Tongi-
vande spelare spelar långt 
under sitt max.

– Ni ser det lika bra från 
läktaren. Vi har mycket att 
jobba med. Idag skapar vi 
inte ens tillräckligt många 
målchanser för att kunna 
vinna matchen. Nu gäller 
det att vi snackar oss sam-
man och tar tag i det. Det 
finns inga genvägar, avslutar 
Jonny Samuelsson. 

Närmast väntar Blåsut/
Vänersborg på bortaplan. 
Första mötet slutade oav-
gjort.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

afors IF. Den meriterade mittfältaren har de senaste åren spelat för Nödinge SK i division sex, men har ti-
v ision två under flera år.

r i Ahlafors IF

Tung förlust för uddlöst Surte
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Allsvenskan södra
Surte BK – Tranås BOIS 1-5 (1-3)

BANDY

Adam Rohr och Surte föll på alla vis i mötet med Tranås.
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Terminsstart
Måndag 12 januari 2015

GRATIS
prova på de två första veckorna

I vår billigare jympa, se priser

Vårens pass:

Familjejympa
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft
Jympa soft tar hänsyn, bygger upp och 

utmanar.

Jympa Bas
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Jympa Medel
Passar dig som är van att träna och vill  

ha mer krävande styrke- och  
konditionsövningar

Skivstång 
Effektiv och utmanande styrketräning

Träna med mening
Träna med oss
Träning för alla

Program 12/1 - 29/4

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Du kan även maila eller ringa  

e-post: friskissvettis.ale@gmail.com, tel: 0702-902757
Med reseveration för ändringar

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.  

Vi erbjuder 30% på terminskortet  
mot uppvisande av recept.
Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa

 
Vuxen  

inkl medlemsavgift

500 kr 

Ungdom  
inkl medlemsavgift

100 kr

10-klippkort  
inkl medlemsavgift

500 kr

Familjejympa
200 kr/termin 
+ 50 kr/barn i 
medlemsavgift

Måndag 19:00 Jympa Soft Nolskolan

Tisdag 19:00 Skivstång Älvängens Kulturhus

Onsdag 18.00 Jympa Bas Älvängens Kulturhus

Torsdag 19.30 Jympa Medel Älvängens Kulturhus

Söndag 16.00 Familjejympa Älvängens Kulturhus

Söndag 18.00 Jympa Varierande Älvängens Kulturhus
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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

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen@aleibf.se  
senast den 29/1. Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

ALE EL 
SKOLCUP
Innebandy
FredAg-söndAg 13-15 FeBruArI

I Ale kulturrum

För 

18:e året 

i rad!

SPONSORER:

MEDARRANGÖR:

Ale IBF skOlCuPen skÄnker 20 krOnOr För

VArJe AnmÄld klAss tIll BArnCAnCerFOnden!

SURTE

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

LINDÅS. Lindås IBK 
jagar Surte IS IBK:s 
innebandydamer.

I söndags tog de sig 
tre poäng närmare.

– Vi har fortfarande 
ödet i våra egna händer, 
säger Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Det är inte alltid som resul-
tatet speglar matchbilden. 
Mot Lindås var det Surte 
som tog kommandot och 
skapade flera heta målchan-
ser. Efter fem minuter kling-
ade det klockrent i ribban 
och många väntade på ett 
ledningsmål för Surte. Istäl-
let tog hemmalaget vara på 

en kontring och satte 1-0.
– Där gick luften ur oss. 

Tjejerna tappade huvu-
det och konceptet. Det tog 
Lindås vara på och under 
den sista minuten pangade 
de in både 2-0 och 3-0, säger 
Pasanen besviket.

Raset fortsatte i mittperi-
oden. Fem minuter efter för-
sta pausvilan var ställningen 
plötsligt 6-0 och matchen 
var avgjord.

– Känslan var närmast 
overklig. Det kändes fort-
farande som att det var vår 
match och trots underläge 
med tre mål i paus var jag 
övertygad om att vi skulle 
vinna. Nu visade det sig vara 
en sådan där dag när ingen-
ting gick vår väg. Vi hade 
inget flyt. Det var hopplöst, 
men spelmässigt kan jag 
inte klandra tjejerna. Det är 

egentligen bara resultatet 
och vår uppgivenhet efter 
deras första ledningsmål som 
stör mig, summerar Pasanen.

Annars är skadeläget nå-
got som borde bekymra ho-
nom. Malin Bernhardsson 
har en befarad korsbandsska-
da och har sannolikt spelat 
färdigt för säsongen. Linda 
Karlsson saknas en längre 
tid på grund av resa. Tillba-
ka i laget var emellertid Ca-
rolina Björkner och Katja 
Kontio.

– De gör inte bort sig, 
men efter lång frånvaro tar 
det ett tag att spela in sig 
igen.

På torsdag ställs Surte IS 
IBK mot Pixbo Wallenstam 
i Bohushallen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Han syftar på det faktum att 
både B- och A-laget hade 
matcher i lördags. B-la-

get mötte Eken borta och 
tre timmar senare väntade 
A-lagsmatch mot FBC Le-
rum. Det gjorde att A-laget 
fick klara sig utan reserver, 
något som tog hårt på kraf-
terna.

– Vi inledde bra och efter 
halva matchen ledde vi med 
3-1, men sen tog vi två onö-
diga utvisningar och Lerum 
gjorde tre mål på lite mer än 
fyra minuter. I tredje perio-
den orkade vi inte stå emot, 
berättar Tobbe Engström.

Surte kom till spel utan 
fyra nyckelspelare. Henrik 
Kanevid, Mathias Lars-
son, Daniel Dahlman och 
Christoffer Ahlström sak-
nades.

På söndag väntar spel mot 
serieledande Älvstranden 

på bortaplan och då hoppas 
Engström att laget ska vara 
intakt.

– Killarna gjorde en su-
verän höstsäsong, men vi 
får inte tro att det är klart 
ännu. Vi måste fortsätta job-
ba stenhårt för att garantera 
oss spel i trean även nästa år. 
Dessutom kan vi genom att 
slå Älvstranden öppna upp 
för Ale IBF att gå ikapp, av-
slutar Tobbe Engström.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Katja Kontio gjorde comeback i Surte IS IBK efter en lång tids skadefrånvaro.

Linus Warnholtz tillhörde Surte IS IBK:s bästa spelare och signe-
rade ett av målen.
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Surtes damer nollades

Division 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Surte IS IBK 6-0
(3-0, 3-0, 0-0)

INNEBANDY

Division 3 Göteborg
FBC Lerum – Surte IS IBK 8-5

INNEBANDY

Dubbla matcher fällde Surte IS IBK
LERUM. Surte IS IBK fick en tuff och dessvärre 
omöjlig uppgift.

Två matcher på samma dag, var åtminstone en 
för mycket.

– Vi gjorde bort oss och hade inte uppmärksam-
mat spelschemat, säger en ångerfull tränare i Tobbe 
Engström.
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VArJe AnmÄld klAss tIll BArnCAnCerFOnden!

SURTE

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

LINDÅS. Lindås IBK 
jagar Surte IS IBK:s 
innebandydamer.

I söndags tog de sig 
tre poäng närmare.

– Vi har fortfarande 
ödet i våra egna händer, 
säger Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Det är inte alltid som resul-
tatet speglar matchbilden. 
Mot Lindås var det Surte 
som tog kommandot och 
skapade flera heta målchan-
ser. Efter fem minuter kling-
ade det klockrent i ribban 
och många väntade på ett 
ledningsmål för Surte. Istäl-
let tog hemmalaget vara på 

en kontring och satte 1-0.
– Där gick luften ur oss. 

Tjejerna tappade huvu-
det och konceptet. Det tog 
Lindås vara på och under 
den sista minuten pangade 
de in både 2-0 och 3-0, säger 
Pasanen besviket.

Raset fortsatte i mittperi-
oden. Fem minuter efter för-
sta pausvilan var ställningen 
plötsligt 6-0 och matchen 
var avgjord.

– Känslan var närmast 
overklig. Det kändes fort-
farande som att det var vår 
match och trots underläge 
med tre mål i paus var jag 
övertygad om att vi skulle 
vinna. Nu visade det sig vara 
en sådan där dag när ingen-
ting gick vår väg. Vi hade 
inget flyt. Det var hopplöst, 
men spelmässigt kan jag 
inte klandra tjejerna. Det är 

egentligen bara resultatet 
och vår uppgivenhet efter 
deras första ledningsmål som 
stör mig, summerar Pasanen.

Annars är skadeläget nå-
got som borde bekymra ho-
nom. Malin Bernhardsson 
har en befarad korsbandsska-
da och har sannolikt spelat 
färdigt för säsongen. Linda 
Karlsson saknas en längre 
tid på grund av resa. Tillba-
ka i laget var emellertid Ca-
rolina Björkner och Katja 
Kontio.

– De gör inte bort sig, 
men efter lång frånvaro tar 
det ett tag att spela in sig 
igen.

På torsdag ställs Surte IS 
IBK mot Pixbo Wallenstam 
i Bohushallen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Han syftar på det faktum att 
både B- och A-laget hade 
matcher i lördags. B-la-

get mötte Eken borta och 
tre timmar senare väntade 
A-lagsmatch mot FBC Le-
rum. Det gjorde att A-laget 
fick klara sig utan reserver, 
något som tog hårt på kraf-
terna.

– Vi inledde bra och efter 
halva matchen ledde vi med 
3-1, men sen tog vi två onö-
diga utvisningar och Lerum 
gjorde tre mål på lite mer än 
fyra minuter. I tredje perio-
den orkade vi inte stå emot, 
berättar Tobbe Engström.

Surte kom till spel utan 
fyra nyckelspelare. Henrik 
Kanevid, Mathias Lars-
son, Daniel Dahlman och 
Christoffer Ahlström sak-
nades.

På söndag väntar spel mot 
serieledande Älvstranden 

på bortaplan och då hoppas 
Engström att laget ska vara 
intakt.

– Killarna gjorde en su-
verän höstsäsong, men vi 
får inte tro att det är klart 
ännu. Vi måste fortsätta job-
ba stenhårt för att garantera 
oss spel i trean även nästa år. 
Dessutom kan vi genom att 
slå Älvstranden öppna upp 
för Ale IBF att gå ikapp, av-
slutar Tobbe Engström.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Katja Kontio gjorde comeback i Surte IS IBK efter en lång tids skadefrånvaro.

Linus Warnholtz tillhörde Surte IS IBK:s bästa spelare och signe-
rade ett av målen.
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Surtes damer nollades

Division 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Surte IS IBK 6-0
(3-0, 3-0, 0-0)

INNEBANDY

Division 3 Göteborg
FBC Lerum – Surte IS IBK 8-5

INNEBANDY

Dubbla matcher fällde Surte IS IBK
LERUM. Surte IS IBK fick en tuff och dessvärre 
omöjlig uppgift.

Två matcher på samma dag, var åtminstone en 
för mycket.

– Vi gjorde bort oss och hade inte uppmärksam-
mat spelschemat, säger en ångerfull tränare i Tobbe 
Engström.
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ALAFORS. Filmsuccéerna 
har duggat tätt i Med-
borgarhuset under jul- 
och nyårsledigheten.

Nu på lördag bjuds en 
annan sorts kultur.

Det blir direktsänd 
underhållning från 
Metropolitan med Glada 
änkan på duken.

Intresset för svensktextade 
livesändningar från Metro-
politan har successivt växt i 
Ale. Det konstaterar Folkets 
Hus-föreståndare Marita 
Holmgren.

– Faktum är att fler och 
fler alebor hittar till Alafors. 
Att kunna ta del av högklas-
sig opera på hemmaplan är 
en service som vi ska vara 
stolta över. I år är ambitio-
nen att nå ut till en ännu bre-
dare publik.

Glada änkan är en operett 
i tre akter, uruppförd den 30 
december 1905 på Theater 
an der Wien. Operetten är 
en romantisk komedi som 
utspelar sig på och kring det 
fiktiva central- eller sydost-
europeiska furstendömet 
Pontevedros ambassad i Pa-
ris.

– Jag har fått in ett antal 
förhandsbokningar till lör-
dagens föreställning, avslöjar 
Marita Holmgren.

Nästa gång som det van-
kas opera i Medborgarhuset 
är lördagen den 31 januari. 
Då är det Hoffmans äventyr 
som visas.

JONAS ANDERSSON

Folkets Hus-föreståndare 
Marita Holmgren.

Opera i
Medborgarhuset

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

SURTE. En fotografisk 
kulturskatt.

I söndags var det ver-
nissage för ”Minnenas 
Surte” på Glasbruksmu-
seet.

Över 400 bilder finns 
nu till allmän beskåd-
ning.

Det är Kulturföreningen 
Bruksongar och Glasbruks-
museet som arrangerar den 
fantastiska fotoutställning 
som pågår till och med den 
1 mars.

– Arbetet började egent-
ligen för fem-sex år sedan. 
Detta är ett urval bland 
tusentals bilder, förklarar 
Bengt Henriksson, en av 
eldsjälarna.

– Per-Göran Kihl efter-
lämnade en hög av bilder 
som hans barn kom till oss 
med. Glasbruket hade ock-
så ett digert fotoarkiv samt 
Bruksongars egna samling. 
Om vi valt att visa alla bilder 
så hade vi fått hyra Ale Are-
na, skrattar Bengt. 

Ett 25-tal Bruksongar 
har via ABF:s regi bedrivit 
studiecirkel med syftet att 
åstadkomma just denna fo-
toutställning. Deltagarna 
vittnar om ett mödosamt, 
men samtidigt roligt arbete.

– Det tar sin lilla tid att 
gå igenom bilderna. Det ska 
fram årtal och namn på per-
sonerna som är porträttera-
de. Bildmaterialet framkallar 
en känsla av nostalgi.

Bilderna speglar Surte 
samhälle från sent 1800-tal 
fram till idag. Surtes historia 
har dokumenterats för den 
nya generationen.

– Glasbruket hade natur-
ligtvis en dominerande ställ-
ning på orten. Förr var Surte 
en centralort som hade allt, 
kommunalhus, polis, biograf 
och så vidare.

Fotoutställningen skildrar 
inte bara livet på bruket, för-
enings- och musiklivet har 
sin självklara plats liksom 
skolan, näringslivet och det 
kristna samfundet. Profiler-
na är många.

– Surteandan lever vidare 
och det är mycket tack vare 

Bruksongar. Vi är 400 med-
lemmar idag, förklarar Bengt 
Henriksson.

Föreningen bjuder in sina 
medlemmar till samman-
komst varje tisdag. En kväll 
i månaden sker underhåll-
ning.

– Det finns en påtaglig 
samhörighet bland gamla 
Surtebor.

Fotoutställningen har 
samma öppettider som Glas-
bruksmuseet. Under sönda-
garna är dessutom represen-
tanter från Bruksongar på 
plats för att svara på frågor 
och berätta om bilderna.

– Vi hoppas och tror att 
denna utställning ska locka 
besökare från hela kommu-
nen, avslutar Bengt Henriks-
son.

JONAS ANDERSSON
Bengt Henriksson har varit en drivande kraft bakom den fotout-
ställning som invigdes på Glasbruksmuseet i söndags.

”Minnenas Surte” visas på Glasbruksmuseet till och med den 1 
mars.

– Över 400 bilder visas på Glasbruksmuseet
Kulturskatt till beskådning

Söndag 18 jan kl 18
Onsdag 21 jan kl 19

 Entré 80 kr

Jönssonligan 
-den perfekta stöten 

3DD

Unbroken 
Onsdag 14 jan kl 19

 Entré 80 kr

Söndag 25 jan kl 18
Onsdag 28 jan kl 19

 Entré 80 kr

The Imitation Game

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen, Alafors 

0706-83 66 71, 
0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teater-
rutan

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71
alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande 
platser: Ale Tips & Tobak, 

Allans bokhandel, Nols 
Folkets Hus 0706-83 66 71 

Medborgarhusets kassa 
1 tim innan. Ej längre på 

Nödinge bibliotek.

Glada änkan
Lördag 17 januari

 kl 19.00

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Ge bort presentkort 
eller biljetter till våra 

arrangemang. Beställ på 
alefolketshus@gmail.com
 eller på 0303-74 13 25 
mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

ALE. Konsument Göteborg 
har sammanställt statistik för 
inkomna ärenden under det 
gångna året. Frågor kring 
boende ligger i topp. Det 
handlar mycket om problem 
med distansavtal. På andra 
plats kommer frågor kring 
boende, då främst hantverks-
frågor, felaktiga fakturor, 
dröjsmål och fel i tjänst. På 
tredje plats kommer frågor 
som rör bilar. 

Noterbart i övrigt är att 
Konsument Göteborg un-
der våren 2014 gjorde en 
kontroll av hur butikerna i 
Ale kommun följer prisin-
formationslagen. Man titta-
de i 30 butiker. I 24 butiker 
saknades priser helt eller 
delvis. Vid uppföljningen 
var det fortfarande åtta 
butiker som saknade prisin-
formation och de butikerna 
anmäldes till Konsument-
verket. 

JONAS ANDERSSON

Frågor kring
boende i topp

ALE SCHACKKLUBB
VÅRSÄSONGEN STARTAR

ONSDAG 21 JANUARI

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!



ÄLVÄNGEN. Det skimrar 
och gnistrar om vårens 
första utställning på 
Repslagarmuseet, som 
invigs nu på söndag.

I utställningen Fantasi 
och Verklighet får vi 
möta glaskonstnären 
Agneta Frank.

Vi får se ett urval av 
Agnetas vackra bilder 
och skulpturer samt 
även smycken av glas – 
en fröjd för ögat!

Agneta Frank, född 1946, 
har målat sedan hon var 
mycket ung. Genom sitt 
bildlärarjobb upptäckte hon 
glasets möjligheter och de 
sista tio åren har hon jobbat 
med sin glaskonst på heltid.

Agneta bor vackert 
vid sjön Mjörn i Björbo-
holm och kallar sitt hus för 
Strandbacka. Naturen runt 
omkring utgör en inspira-
tionskälla till de mer natur-
nära bilderna och även de 
mer abstrakta.

Agneta har alltid målat 

och ställt ut vid sidan om 
sitt jobb som bildlärare. För 
cirka 20 år sedan kom hon i 
kontakt med glaset som ut-
trycksmedel och blev fasci-
nerad av det. Så småningom 
tog det över helt samtidigt 
som Agnetas källare succes-
sivt fylldes med glasugnar, 
maskiner och nödvändiga 
verktyg .

Den som vill se mer av 
Agnetas verk får besöka 
ateljén Studio Strandbacka 
efter överenskommelse eller 
konsthantverksbutiken Aga-

ton i Marstrand, en butik 
som hon delar med några 
andra konstnärer och konst-
hantverkare.

Agneta finns också repre-
senterad i många kommuner, 
landsting, konstföreningar 
och företag och hon har del-
tagit i ett flertal utställningar.

Utställningen Fantasi och 
Verklighet på Repslagarmu-
seet pågår fram till och med 
den 22 februari.

Gnistrande utställning
på Repslagarmuseet

Fantasi och Verklighet är namnet på årets första utställning på 
Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage sker nu på söndag.

Agneta Franks glaskonst visas på Repslagarmuseet till och med 
den 22 februari.
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Sommar i Norditalien
6 dagar vid Trevi so
Best Western Park Hotel
Bolognese ★★★★

Villa Pace är ett av de stora, 
vackra sommarpalatsen som i 
slutet av 1800-talet byggdes av 
anrika venetianska adelsfamiljer 
och som fortfarande med sin 
arkitektur och historia bidrar till 
en stämning av norditaliensk lyx 
och flärd. Efter tre års renover-
ing är palatset idag ett elegant 
hotell omgivet av en härlig park 
med träd och palmer, beläget på 
rutten mellan Treviso (4 km) och 
Venedig (19 km). Här bor du mitt 
i Italiens mest besökta semester-
region, Veneto.

Turistskatt EUR 1,80 per person 
(över 14 år) och dygn. 

Pris per person i dubbelrum

2.899:-
Pris utan reskod 3.199:-

smakning

Ankomst: Valfri i perioden 
1/4-27/10 2015. 

 

1.749:-

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-11 år ½ priset 

Park Hotel Bolognese

Herrgårdssemester
4 dagar i Nordtyskland

Gut Gremmelin 
Upplev den vackra 1800-talsher-
rgården, inredd som hotell, med 
en modern stil där trendig design 
och olika konstutställningar 
skapar en skön stämning. Besök 
t.ex. Rostock (46 km).
 

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Güstrow

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/9 2015. 

899:-
1.599:-

Kalmars historiska charm
3 dagar i Småland

Best Western Plus Kalmarsund Hotell ★★★★

Upplev en utav Sveriges mest historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stiftstaden 
Kalmar! Bo centralt på fint hotell 
med nära till allt!

Ankomst: Fredagar i perioden 
2/1-19/6 2015.            Inkl. slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

1 barn 0-5 år gratis.

Ring & hör!

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

DJÄVLA MANSFÔLK

Måndag 2 februari kl 19.00

 Teatern, Ale Kulturrum

Vuxen 200 kr (scenpassrabatt 50 kr)  
Ungdom 100 kr. Förköp: Ale bibliotek 

En hyllning till Monica Z med Åsa Bergh.
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Hallå, ni som krönte nyår med smäl-
lare! Konstigt att det finns så många 
som ligger på den låga nivå att man 

först betalar för smällare och sedan njuter 
av att höra det smälla. Ett tips till er: tag två 
stekpannor och slå ihop dem så har du både 
billigt smällande och så stör det inte dem 
som inte vill ha detta gissel. 

Är ni medvetna om hur många hundar 
och andra djur det finns som mår riktigt 
dåligt av allt smällande och kanske även 
krigsskadade människor gör det? Den som 
en gång har sett en skotträdd hund glömmer 
det inte, tro mig. Förklara för mig så att jag 
förstår vad det är som är så roligt med denna 
förströelse. Reptilhjärnan, eller? 

Vi som inte vill ha det här blir tvingade 
att stå ut med det varje år. Kanske dags att 
hitta något nytt infantilt påhitt som kan 
ersätta detta smällande. Tydligen är många 
beredda att betala dyrt för att trakassera 
sin omgivning, så pengar verkar inte vara 
något problem. Vad är det då som är fel på 
människor som tycker att det är roligt med 
smällare? Jag vet inte, men det går väl att 
tillsätta en utredning kring detta. För övrigt 
så kan varje kommun bestämma om det ska 
vara tillåtet med fyrverkerier som inte är 
organiserade, det tycker jag att Ale kommun 
ska titta på.  

Gott nytt år utan smällare!
Egbert Bruse

Gott nytt 
år utan 
smällare! Nu kör vi igång vårens 

kurser i Linedance!
Prova-på i Kungälv, Fredkullasalen 22 januari kl.18.00
Prova-på i Älvängen, Folkets Hus 25 januari kl.14.00

Kurser i Kungälv:
Måndagar  
kl 18.30-20.00 Nivå 2
Torsdagar  
kl 18.00-19.30 Grundkurs/nybörjare
kl 19.30-21.00 Nivå 1

Kurser i Älvängen:
Söndagar  
kl 14.00-15.30 Grundkurs/nybörjare
kl 15.30-17.00 Nivå 1
kl 17.15-18.45 Nivå 2
kl 19.00-20.30 Nivå 3

Dansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
SURTE-BOHUS

Tisdag 20/1 kl 18.00
i Bohus Servicehus

MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA

Onsdag 21/1 kl 18.00
i Skepplanda bibliotek

MEDLEMSMÖTE
I ALE

Torsdag 22/1 kl 18.30
Folketshus i Nol

Val av partikongressombud

Beslut om motioner  
till partikongressen

Aktuella kommunala frågor

VÄLKOMNA!

TA MED DINA BILDER PÅ ETT USB, 
DVD-SKIVA ELLER MINNESKORT. 

DU KAN OCKSÅ MEJLA info@alekuriren.se

Läs mer på www.alekuriren.se

EN STOR 
FAVORITBILD!
VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

70X100 CM  199 KR
50X70 CM  149 KR

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

VÄLKOMMEN TILL 
NÖDINGE FÖRSAMLING

 

Vårterminen startar vecka 3
Läs mer om våra verksamheter på 
www.svenskakyrkan.se/nodinge

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka

18 januari kl. 18.00
Kammarkören VocAle, under ledning av Sabina 

Nilsson, sjunger sånger med pilgrimstema 
samtidigt som bilder från församlingens många 

pilgrimsvandringar visas. 

Pilgrimens lovsång

Vi behöver så mycket 
för att leva goda liv. 
Vi behöver mat, klä-

der, någonstans att bo och 
pengar att betala alla räk-
ningar med. Men det räcker 
inte, för vi behöver goda 
relationer och kärlek och 
inte minst en mening med 
livet. Men livet är inte alltid 
så enkelt att leva, det är 
många pusselbitar som skall 
falla på plats. Alltid tycks 
det vara något som skaver 
inom oss, något som gör 
att livet haltar. Varför skall 
det vara så svårt att leva är 
en fråga som många ställer 
sig. Även i ljusa stunder när 
livet känns gott att leva så 
kan plötsligt mörkret tränga 
sig på. För tio år sedan 
drabbades många människor 
hårt av tsunamin nere i Syd-

ostasien som ett av många 
hemska exempel på när livet 
går sönder. Vad gör vi då? 
Ja tänk om det fanns några 
enkla svar att ta till. Men det 
finns det dessvärre inte. 

På TV kan vi se på 
programmet Postkodmiljo-
nären, ett program där det 
handlar om att vinna pengar 
genom att svara rätt på 
frågor. Efter hand blir frå-
gorna svårare och man kan 
få problem med svaren, men 
då kan man ta till en livlina 
genom att ringa någon som 
kan hjälpa en att svara rätt. 
Jag tror att vi alla behöver 
en livlina att ta till, en livlina 
som alltid finns där som kan 
hjälpa dig och mig att hålla 
ut i tider av motgång och 
besvär.

I söndagens text (Joh 

2:1-11) så möter vi Jesus på 
ett bröllop. Det är fest och 
glädje som sig bör. Men så 
inträffar det som inte får 
hända, jag vi talar inte om 
dödsfall förvisso, men ändå 
en stor missräkning, vinet 
tar slut. Tänk själva om på 
självaste nobelfesten så finns 
det inte mat och vin för alla. 
Det skulle vara pinsamt för 
nobelkommittén och för 
Sverige vill jag tro, för man 
vill ju att alla skall känna 
sig välkomna.  På bröllopet 
Jesus var på så hände det 
oerhörda att Jesus förvand-
lade vatten till vin, och 
katastrofen kunde avvärjas 
och festen kunde fortsätta.

Men det är inte alltid så 
vi upplever våra liv att Jesus 
träder in på arenan och bild-
ligt talat förvandlar vatten 

till vin och löser alla våra 
bekymmer och problem. 
Men jag vill ändå tro att det 
finns något viktig att lära 
sig av denna berättelse. För 
det som gjorde skillnad på 
denna bröllopsfest det var 
att Jesus var med. För Jesus 
blev livlinan för att bröllops-
festen skulle kunna fortsätta. 
På samma sätt är det i våra 
liv att Jesus finns med och 
är och vill vara din och min 
livlina, och ge oss stöd, tröst 
och hjälp, så våra liv kan 
fortsätta. Men Jesus är mer 
än en livlina, han är den som 
ger oss det som vårt hjärta 
innerst inne längtar efter, 
en mening som gör att livet 
håller ihop.

 
Per Kjellberg 

Pastor i Surte Missionskyrka

Vi behöver en livlina!
BETRAKTELSE

Siv Jonsson, Ryd har avlidit. 
Född 1932 och efterlämnar 
dottern Pia med familj samt 
broder som närmast sörjande.

Arne Lind, Skepplanda har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar makan Birgit samt 
sönerna Anders med familj, 
Magnus och Jerker som när-
mast sörjande.

Brita Larsson, Nol och Ala-
fors har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar sonen Stig med 
familj som närmast sörjande.

Anna Gustafsson, Skår har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar Lisbeth, Olof och 
Gertrud, Thore och Eva samt 
syskonbarnbarn som närmast 
sörjande.

Elly Jareflo, Skepplanda har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar barnen Nils och Renée 
med familjer som närmast 
sörjande.

Inger Eliason, Gråbo och 
Älvängen har avlidit. Född 
1943 och efterlämnar maken 
Björn samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

TACK

Varmt tack till Er alla som
på olika sätt hedrat

Roland Karlssons
minne och stöttat mig.

Allt är gott!

M A R G I T

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Gladys
Holmberg

vid hennes bortgång, för
blommor, minnesgåvor

och för Er närvaro i
kapellet vill vi framföra

vårt varma tack.

CONNY, SILVANA

med familjer

DÖDA

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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

mot hungern i världen.

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

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
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Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 14/1 Starrkärrs kyrka kl 19 
Bön för församlingen. Älväng-
ens kyrka kl 18.30 Taizémässa, 
Andersson. Sön 18/1 Nols 
kyrka kl 11 Mässa, Nordblom.
Starrkärrs kyrka kl 18 Musik-
gudstjänst, Nordblom.
Älvängens kyrka kl 11 Mes-
sy-church, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 18/1 kl 10 
Mässa M Auvinen. Ons 21 jan 
kl 18.30 Veckomässa. Hålanda      
sön kl 18 jan kl 12 Gtj M 
Auvinen. S:t Peder sön 18/1 kl 
10 Mässa V Wetterling. Ale-
Skövde sön 18/1 kl 12 Gtj V 
Wetterling. Tunge se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 13/1 kl 11-12 Bön kl 18.30-
20 Bön och lovsång. Ons 14/1 
kl 11-12 Bön kl 18.30-20 Bön 
och lovsång. Tor 15/1 kl 11-12 
Bön kl 18.30-20 Bön och lov-
sång. Fredag 16/1 kl 19.30-24 
Bön och lovsång. Lördag 17/1
18.30-20 Bön och lovsång. Sön 
18/1 kl 11 Gudstjänst. Predi-
kotema: Bön - för en tid som 
denna. Elias Berg predikar. Ter-
minsstart Äventyret. Kyrkkaffe.

Nödinge Församling
Sön 18/1 kl 11 i Surte kyrka: 
Söndagsgudstjänst, Henny 
Forsberg. Ida Andersson, sång. 
Kl 13 i Surte kyrka: Finsk 
mässa, Lisa Sorvoja. Kl 15 i 
Bohus servicehus: Gudstjänst, 
Henny Forsberg. Kl 17 i 
Nödinge kyrka: Ungdoms-
mässa, Henny Forsberg.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 14/1 kl 21 Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!
Sönd 18/1 kl 11 Gudstjänst. 
Daniel Sunnemar. Musik. Fika.
Mån 19/1 kl 19 Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Tis 20/1 kl 10 Barnrytmik 
för barn 1-1,5 år med deras för-
äldrar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Anmälan till 
Lisa på 0707-51 82 47. Tis 20/1 

kl 10.45 Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt. 
Anmälan till Lisa på 0707-51 
82 47. Ons 21/1 kl 18.30 Tonår 
börjar för terminen. Ons 21/1 
kl 21.00 Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen!

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 15 jan kl 19.30 Körövning.
Sön 18 jan kl 11 Gudstjänst  
Leif Jöngren, sång av Ingrid 
Levin, barnvälsignelse, besök 
av Kerstin Rosén repr för 
organisationen ”Open doors”, 
servering. Tis 20 jan kl 10 Tis-
dagsbön kl 10-13 Stickcafé.

Bohus pingstkyrka
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
Hjärtums församling
Sön 18/1 kl 10 Högmässa, Stille
Ons 21/1 kl 10.30 Gudstjänst 
på Pilgården, Mellberg. Väster-
landa församling Sön 18/1 kl 12 
Högmässa, Stille.
Tor 22/1 kl 19 Mässa, Stille. 
Fuxerna-Åsbräcka församling
Sön 18/1 kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Tis 20/1 kl 9 
Mässa i förs. hem, Westergaard
Ons 21/1 kl 18.30 Mässa, 
Nordblom.

Guntorps Missionskyrka
Ons 14/1 kl 18.30 Tonår Ter-
minsstart. Lör 17/1 kl 10 Års-
möte för Guntorps SMU. Sön 
18/1 kl 16 GUDSTJÄNST 
Lars Gunther Sång Hans 6 
Katarina Eriksson Sjömar-
ken. Tis 20/1 kl 15.30 Konfa 
i Equmeniakyrkan Älvängen. 
Onsdag 21/1 kl 18.30 Spårar & 
UpptäckarScout.

Thuan Hänninen. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 23 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Thuan Hänninen, Nödinge. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Märta Hansson. I Nols kyrka 
hölls fredagen 2 januari begrav-
ningsgudstjänst för Märta 
Hansson, Älvängen. Officiant 
var kyrkoherde Björn Nilsson.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka

18 januari kl. 18.00
Kammarkören VocAle, under ledning av Sabina 

Nilsson, sjunger sånger med pilgrimstema 
samtidigt som bilder från församlingens många 

pilgrimsvandringar visas. 

Pilgrimens lovsång

Vi behöver så mycket 
för att leva goda liv. 
Vi behöver mat, klä-

der, någonstans att bo och 
pengar att betala alla räk-
ningar med. Men det räcker 
inte, för vi behöver goda 
relationer och kärlek och 
inte minst en mening med 
livet. Men livet är inte alltid 
så enkelt att leva, det är 
många pusselbitar som skall 
falla på plats. Alltid tycks 
det vara något som skaver 
inom oss, något som gör 
att livet haltar. Varför skall 
det vara så svårt att leva är 
en fråga som många ställer 
sig. Även i ljusa stunder när 
livet känns gott att leva så 
kan plötsligt mörkret tränga 
sig på. För tio år sedan 
drabbades många människor 
hårt av tsunamin nere i Syd-

ostasien som ett av många 
hemska exempel på när livet 
går sönder. Vad gör vi då? 
Ja tänk om det fanns några 
enkla svar att ta till. Men det 
finns det dessvärre inte. 

På TV kan vi se på 
programmet Postkodmiljo-
nären, ett program där det 
handlar om att vinna pengar 
genom att svara rätt på 
frågor. Efter hand blir frå-
gorna svårare och man kan 
få problem med svaren, men 
då kan man ta till en livlina 
genom att ringa någon som 
kan hjälpa en att svara rätt. 
Jag tror att vi alla behöver 
en livlina att ta till, en livlina 
som alltid finns där som kan 
hjälpa dig och mig att hålla 
ut i tider av motgång och 
besvär.

I söndagens text (Joh 

2:1-11) så möter vi Jesus på 
ett bröllop. Det är fest och 
glädje som sig bör. Men så 
inträffar det som inte får 
hända, jag vi talar inte om 
dödsfall förvisso, men ändå 
en stor missräkning, vinet 
tar slut. Tänk själva om på 
självaste nobelfesten så finns 
det inte mat och vin för alla. 
Det skulle vara pinsamt för 
nobelkommittén och för 
Sverige vill jag tro, för man 
vill ju att alla skall känna 
sig välkomna.  På bröllopet 
Jesus var på så hände det 
oerhörda att Jesus förvand-
lade vatten till vin, och 
katastrofen kunde avvärjas 
och festen kunde fortsätta.

Men det är inte alltid så 
vi upplever våra liv att Jesus 
träder in på arenan och bild-
ligt talat förvandlar vatten 

till vin och löser alla våra 
bekymmer och problem. 
Men jag vill ändå tro att det 
finns något viktig att lära 
sig av denna berättelse. För 
det som gjorde skillnad på 
denna bröllopsfest det var 
att Jesus var med. För Jesus 
blev livlinan för att bröllops-
festen skulle kunna fortsätta. 
På samma sätt är det i våra 
liv att Jesus finns med och 
är och vill vara din och min 
livlina, och ge oss stöd, tröst 
och hjälp, så våra liv kan 
fortsätta. Men Jesus är mer 
än en livlina, han är den som 
ger oss det som vårt hjärta 
innerst inne längtar efter, 
en mening som gör att livet 
håller ihop.

 
Per Kjellberg 

Pastor i Surte Missionskyrka

Vi behöver en livlina!
BETRAKTELSE

Siv Jonsson, Ryd har avlidit. 
Född 1932 och efterlämnar 
dottern Pia med familj samt 
broder som närmast sörjande.

Arne Lind, Skepplanda har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar makan Birgit samt 
sönerna Anders med familj, 
Magnus och Jerker som när-
mast sörjande.

Brita Larsson, Nol och Ala-
fors har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar sonen Stig med 
familj som närmast sörjande.

Anna Gustafsson, Skår har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar Lisbeth, Olof och 
Gertrud, Thore och Eva samt 
syskonbarnbarn som närmast 
sörjande.

Elly Jareflo, Skepplanda har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar barnen Nils och Renée 
med familjer som närmast 
sörjande.

Inger Eliason, Gråbo och 
Älvängen har avlidit. Född 
1943 och efterlämnar maken 
Björn samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

TACK

Varmt tack till Er alla som
på olika sätt hedrat

Roland Karlssons
minne och stöttat mig.

Allt är gott!

M A R G I T

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Gladys
Holmberg

vid hennes bortgång, för
blommor, minnesgåvor

och för Er närvaro i
kapellet vill vi framföra

vårt varma tack.

CONNY, SILVANA

med familjer

DÖDA

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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

mot hungern i världen.

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER
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DÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 14/1 Starrkärrs kyrka kl 19 
Bön för församlingen. Älväng-
ens kyrka kl 18.30 Taizémässa, 
Andersson. Sön 18/1 Nols 
kyrka kl 11 Mässa, Nordblom.
Starrkärrs kyrka kl 18 Musik-
gudstjänst, Nordblom.
Älvängens kyrka kl 11 Mes-
sy-church, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 18/1 kl 10 
Mässa M Auvinen. Ons 21 jan 
kl 18.30 Veckomässa. Hålanda      
sön kl 18 jan kl 12 Gtj M 
Auvinen. S:t Peder sön 18/1 kl 
10 Mässa V Wetterling. Ale-
Skövde sön 18/1 kl 12 Gtj V 
Wetterling. Tunge se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 13/1 kl 11-12 Bön kl 18.30-
20 Bön och lovsång. Ons 14/1 
kl 11-12 Bön kl 18.30-20 Bön 
och lovsång. Tor 15/1 kl 11-12 
Bön kl 18.30-20 Bön och lov-
sång. Fredag 16/1 kl 19.30-24 
Bön och lovsång. Lördag 17/1
18.30-20 Bön och lovsång. Sön 
18/1 kl 11 Gudstjänst. Predi-
kotema: Bön - för en tid som 
denna. Elias Berg predikar. Ter-
minsstart Äventyret. Kyrkkaffe.

Nödinge Församling
Sön 18/1 kl 11 i Surte kyrka: 
Söndagsgudstjänst, Henny 
Forsberg. Ida Andersson, sång. 
Kl 13 i Surte kyrka: Finsk 
mässa, Lisa Sorvoja. Kl 15 i 
Bohus servicehus: Gudstjänst, 
Henny Forsberg. Kl 17 i 
Nödinge kyrka: Ungdoms-
mässa, Henny Forsberg.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 14/1 kl 21 Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen!
Sönd 18/1 kl 11 Gudstjänst. 
Daniel Sunnemar. Musik. Fika.
Mån 19/1 kl 19 Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Tis 20/1 kl 10 Barnrytmik 
för barn 1-1,5 år med deras för-
äldrar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Anmälan till 
Lisa på 0707-51 82 47. Tis 20/1 

kl 10.45 Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt. 
Anmälan till Lisa på 0707-51 
82 47. Ons 21/1 kl 18.30 Tonår 
börjar för terminen. Ons 21/1 
kl 21.00 Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen!

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 15 jan kl 19.30 Körövning.
Sön 18 jan kl 11 Gudstjänst  
Leif Jöngren, sång av Ingrid 
Levin, barnvälsignelse, besök 
av Kerstin Rosén repr för 
organisationen ”Open doors”, 
servering. Tis 20 jan kl 10 Tis-
dagsbön kl 10-13 Stickcafé.

Bohus pingstkyrka
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
Hjärtums församling
Sön 18/1 kl 10 Högmässa, Stille
Ons 21/1 kl 10.30 Gudstjänst 
på Pilgården, Mellberg. Väster-
landa församling Sön 18/1 kl 12 
Högmässa, Stille.
Tor 22/1 kl 19 Mässa, Stille. 
Fuxerna-Åsbräcka församling
Sön 18/1 kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Tis 20/1 kl 9 
Mässa i förs. hem, Westergaard
Ons 21/1 kl 18.30 Mässa, 
Nordblom.

Guntorps Missionskyrka
Ons 14/1 kl 18.30 Tonår Ter-
minsstart. Lör 17/1 kl 10 Års-
möte för Guntorps SMU. Sön 
18/1 kl 16 GUDSTJÄNST 
Lars Gunther Sång Hans 6 
Katarina Eriksson Sjömar-
ken. Tis 20/1 kl 15.30 Konfa 
i Equmeniakyrkan Älvängen. 
Onsdag 21/1 kl 18.30 Spårar & 
UpptäckarScout.

Thuan Hänninen. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 23 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Thuan Hänninen, Nödinge. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Märta Hansson. I Nols kyrka 
hölls fredagen 2 januari begrav-
ningsgudstjänst för Märta 
Hansson, Älvängen. Officiant 
var kyrkoherde Björn Nilsson.
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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

Traktor Ferguson eller Volvo 
Tel. 0702-92 66 92

KÖPES HUSVAGNAR & HUS-
BILAR från årsmodell 1988-
2014. Oavsett märke och 
defekter.
Tel: 070-433 53 56 Allan

Bilar köpes!
Från årsmodell 2000-2014
Även skåp och bussar.
Tel. 0762-09 77 31 Ronny 

SÄLJES
Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även blandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel. 0706-59 50 84

STIGA Tvådelat bordtennis-
bord 100:- 
Tel. 0709- 74 64 68

UTHYRES
Hyresrätt i Nol uthyres i andra 
hand mars-oktober. 53 kvm.
Tel. 0729-05 48 04

ÖNSKAS HYRA
Ensamkommande syskon-
par från Syrien önskar hyra 
2-3-rumslägenhet i Ale. Båda 
har permanent upphållstill-
stånd. Systern är myndig. 
Ring Stig Larsson 
tel 0730-74 83 98

Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

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

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

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.

Hunddagis & Hundpensionat
i Vättlefjäll, Bohus.
Ring Stina på 0709-56 26 56. 
Tjänster & priser finns på 
www.doggiedog.se

Antikmålning av möbler
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärstation 
). Rådgivning inom heminte-
riör/styling, köper, värderar, 
tömmer, städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta vad 
du kan och vill eller behöver 
i Facebookgruppen Ale 
jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Den 14/1 vill vi fira 
Erik 

som fyller 20 jämnt! 
Grattis från Mattias, 

Mamma o Pappa

GRATTIS

UNDANBEDES TACK

FÖDDA

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Anita Frii, Älvängen

Stort grattis världens bästa 
Dennis 

som fyllde 50 år den 11/1.
Dina världens bästa vänner

Eric Fröjdlund, Älvängen, 
fyller 1 år den 8 januari.

Många kramar till
vår solstråle från

Mamma, Pappa och
systrarna Felicia och Moa

Välkommen vår 
lilla sockersmurf. 

Den 26/10 föddes vår 
vackra dotter Viola.

Stolta föräldrar Rikard 
och Sandra Vokstrup

Äntligen har jag fått
min gulliga lillebror!

Stolt storasyster Lucia till 
Sigge 

som föddes 11/12-14.

Leia, Bohus.
Gratuleras på
1-årsdagen av

Beatrice, 
Mormor o Morfar

GRATTIS

Många grattiskramar till 
Thea Frössling

på 2-årsdagen 3/1 2015.
Önskar Mormor o Staffan,

Mamma o Pappa, 
mostrarna Petra, 

Caroline o Emma m. fam.
Kusinerna Neo, Nova, 

Alfred o Svea

All uppvaktning i samband 
med min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Sven-Eric Carlsson

Firande på min födelsedag 
flyttar jag till Sköna Maj, 
jag meddelar dag och tid 
senare.

Ingela Winberg, Göta

UPPVAKTNING

Grattis
Daniel

på 9-årsdagen 
den 12 januari 2015

Mormor o Morfar,
Mamma, Pappa o Sara

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hem-
makär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett 
jaktskott i närheten av sitt hem 
den 12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tappats). 
Ögon är bärstensfärgade/gyl-
lenbruna. Vita tassar och ½ bakben. Om Du sett eller vet 
något – snälla hör av Dig! All info är av stor vikt! Jag vill 
önska er alla en riktigt God Fortsättning på vårt nya 2015. 
Ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGEN

Stort varmt tack för all upp-
vaktning på min 90-års dag. 
den 10 januari 2015

Wilton Holmgren, 
Alafors
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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. 
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Traktor Ferguson eller Volvo 
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KÖPES HUSVAGNAR & HUS-
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defekter.
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Bilar köpes!
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transport kan ordnas. 
Tel. 0706-59 50 84

STIGA Tvådelat bordtennis-
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Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

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
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inomhus, fönster och 
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vad vi utför.
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tel: 0703-73 69 44
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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.
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Marknadens bästa priser.
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tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99
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tel. 0322-107 79
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inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

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

VÄLKOMMEN TILL
GRILLEN I ÄLVÄNGEN
Må-fre kl 10-19 / lörd kl 11-19

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!
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TRÄNA 
PÅ STC
SVERIGES MEST 
PRISVÄRDA GYM

www.stc.se

JUST NU INGÅR

VÄRDE 2144 KR

PT SMALL GROUP / RESPASS
5 GIVEAWAY-KORT / T-SHIRT

GYM, KONDITION, GRUPPTRÄNING
ALLA KLUBBAR

299
RIKTPRIS 550 KR KR/MÅN AG

PROVTRÄNA GRATIS!
MEDTAG ANNONS

OBS!
BEGRÄNSAT 

ANTAL

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520-65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, 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


