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Bohus IF:s Ayla Grinder, 11, i kula. 5,60 räckte till en niondeplats i Lilla Alespelen. Föreningen lyckades bra både sportsligt 
och arrangemangsmässigt. Friidrottstävlingen i Bohushallen är omtyckt och omtalad.
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En riktig mataffär
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Tel 0303-97500 ica.se/ale
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Regional motström 
har laddat om och 
fortsätter sin kamp 

mot Svenska Kraftnäts 
planerade luftburna 400 
kV-ledning mellan Skogssä-
ter i Trollhättan och Sten-
kullen. Sträckan genom Ale 
påverkar ett 50-tal fastig-
hetsägare, men hotar också 
att ödelägga områden som 
på sikt kan bebyggas med 
nya bostäder. Således menar 
Regional Motström att 
Svenska Kraftnäts planer på 
en ny kraftledning begränsar 
Ales framtida tillväxt. Istället 
föreslår föreningen att man 
utreder andra alternativ, 
såsom en nedgrävd ledning 
eller en utbyggnad/komplet-
tering av den redan befint-
liga ledningsgatan. För att 
debattera ämnet krävs stor 
faktakunskap. Jag anser inte 
att jag kan ansluta mig till de 
som kan skryta med att ha 
någon sådan när det gäller 
kraftledningar, men om den 
demokratiska processen kan 
jag ha åsikter.

Starten på 2015 har 
definitivt satt yttrandefri-
heten och demokratin på 
kartan. Regional Motström 
använder sig av det system 
som det svenska samhället 
är uppbyggt kring, rätten att 
uttrycka sin åsikt i alla frå-
gor. Den svenska demokra-
tiska modellen brukar vara 
omskriven i positiva ordalag, 
men hur har den fungerat 
när det gäller den planerade 

kraftledningen? På vilket 
sätt har det statliga verket 
Svenska Kraftnät lyssnat till 
synpunkterna från oroliga 
ale- och lilla edetbor? Det 
är helt uppenbart att de inte 
har följt den demokratis-
ka regelboken i detta fall. 
Motståndet är kompakt, 
argumenten är sakliga, men 
svaren är minst sagt värda 
att ifrågasätta. Att gräva 
ner kabeln istället för att ha 
den luftburen säger sig inte 
vara samhällsekonomiskt 
om sträckan är kortare än 
50 mil, ändå drar Svenska 
Kraftnät just en markför-
lagd ledning i det jättelika 
stamnätsprojektet Sydväst-
länken mellan Närke och 
Skåne och där är sträckan 
19 mil. Det finns således en 
del frågetecken i det statliga 
verkets argumentation. Det 
som förvånar är att Svenska 
Kraftnäts ledning katego-
riskt vägrat utreda föreslag-
na alternativ. Istället har de 
redan påbörjat inlösen av 
berörda fastigheter. Det är 
inte bara nonchalant mot 
kommunerna och dess invå-
nare, utan än värre är det ett 
sätt att peka finger åt hela 
det demokratiska samhället. 
Diskutera ämnet, besva-
ra frågorna sakligt och 
förankra besluten – först 
efter det kan Svenska 
Kraftnät gå vidare med en 
ny 400 kV-ledning i luft 
eller mark. Det är aldrig 
bra när demokratin non-
chaleras – när människor 

med annan uppfattning inte 
får svar – riktigt illa blir det 
när det är just staten som 
hånar grundbulten i det 
egna samhället.

Bohushallen i helgen var 
en mäktig upplevelse. 370 
barn- och ungdomar tävlade 
i den mycket uppskattade 
friidrottstävlingen Lilla 
Alespelen. Bohus IF har 
fått en härlig snurr på 
verksamheten och mer än 
hälften av deltagarna kom 
från den egna klubben. Kul 
att Ale kommuns satsning 
på en ”friidrottsarena”, som 
Bohushallen kan ståta med 
att vara tack vare flygeln 
med 60-meters löparbanor, 
används flitigt och att våra 
ungdomar upptäckt en ny 
spännande aktivitet. Aktiva 
barn är lyckliga barn!

Demokratin nonchaleras

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

VECKA 04         NUMMER 02|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 
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info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12
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läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser  
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
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lokaltidningen.
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mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska äpplen, 
morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- 

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

LÖRDAG 24/1: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 21/2.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se
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VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
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Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte 

Torsdag 29 januari kl 15.00
i Skepplanda Bygdegård

Utöver sedvanliga  
årsmötesförhandlingar medverkar gör 
Fyra Strängar i Rött och Lila. 

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna 

/Styrelsen

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!

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

VI FIXAR TELEFONEN!

Ö

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

Syns du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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Bullerfrågan måste lösas
ALE. För höga framtida 
bullernivåer stoppar all 
byggnation i stationsnä-
ra lägen i Ale.

Den framtida tillväx-
ten är därmed hotad.

I måndags träffade 
Ales kommunledning 
Trafikverkets högsta 
ort, regiondirektör Hå-
kan Wennerström, för 
att diskutera krisen.

Länsstyrelsen godkänner 
inte detaljplanerna för tre 
angelägna bostadsprojekt 
i Älvängen. Gula villan på 
Göteborgsvägen bakom 
Coop, Alebyggens planera-
de hyresfastighet på Ängga-
tan och Sernekes höghus på 
Gustava Plats är också hotat. 
Stationsnära lägenheter har 
varit prioriterat sedan pen-
deltåget började gå. 

Grundtanken med infra-
strukturprojektet BanaVäg i 
Väst som har kostat skatte-
betalarna närmare 14 miljar-
der är bland annat att öka re-
sandet med kollektivtrafiken 
och indirekt öka Ales attrak-
tionskraft som boendekom-
mun. Göteborgsregionen 
har för avsikt att växa längs 
de stora pendelstråken, där 
Ale naturligtvis är en av till-

växtkommunerna.
I samband med antagan-

det av detaljplanen för ut-
byggnaden av Gula Villan 
i Älvängen uppdagades ett 
problem med de beräknade 
bullernivåerna. De blir en-
ligt Länsstyrelsen för höga 
i framtiden och därför kan 
ingen bostadsbyggnation i 
stationsnära lägen tillåtas. 
Utredningar visar att det 
främst är järnvägen som är 
källan till oljudet. Viktigt att 
poängtera är att dagens nivå-
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vägen som sätter stopp för 
byggnation. 

Högt i tak
Med anledning av detta kall-
lade kommunledningen i Ale 
till möte med Trafikverkets 
högsta ledning. De repre-
senterades bland andra av 
regiondirektör Håkan Wen-
nerström och tidigare pro-
jektchefen för BanaVäg i 
Väst, Sara Distner. För Ale 
kommun medverkade kom-
munalråd Paula Örn (S) 
och Mikael Berglund (M), 
kommunchef Björn Järbur 
och sektorchef för samhälls-
byggnad, Carita Sandros.

– Det blev ett intressant 
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tionen och Ales vision med 

betoning på samhällsbygg-
nad. Vi tycker inte lika i 
alla frågor, men ambitionen 
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och samhället Sverige måste 
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motorväg. Om vi har beta-
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måste vi också kunna bygga 
bostäder. Det ena får ju inte 
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vecklingen, säger Paula Örn.

Parterna enades kring 

problembilden och mötet 
resulterade i att ta fram ett 
scenario för hur situationen 
med bullernivåerna ska kun-
na lösas i Älvängen.

Scenario
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leda det arbetet i nära dialog 
med Trafikverkets expertis. 
Om två månader hoppas 
vi ha en tydligare bild över 
tänkbara åtgärder, kostnader 
och idéer kring hur en finan-
siering kan se ut, säger Paula 
Örn och tillägger:

– Jag tycker att vi genom 
att ta på oss ledartröjan har 
visat hur angelägen frågan är 
för Ale, men det är inte bara 
vi som egentligen berörs. 
Göteborgsregionen, Tra-
fikverket, kommunen och 
exploatörerna måste alla se 
sin roll i att kunna förverk-
liga en stationsnära byggna-
tion. I ett modernt samhälle 
måste vi kunna köra fler tåg, 
utan att det sker på bekost-
nad av centrala lägenheter. 
Det är en nöt vi gemensamt 
måste knäcka.

Finansieringen kom-
mer att bli en huvudfråga, 
berörde ni den på dagens 
möte?

– Nej, först måste vi se 
vad som är tekniskt möjligt 
att göra för att minska bul-
lernivåerna. Efter det får vi 
titta på prislappen och sist 
hur notan ska fördelas. Just 
den juridiska aspekten får vi 
hantera separat, svarar Paula 
Örn diplomatiskt.

Parterna ska träffas igen 
om två månader, då lär dis-
kussionen bli mer konkret.

– Kommunledningen träffade Trafikverket

Tåget och då främst godstågen är källan till de beräkna-
de höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas 
menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bo-
städer i stationsnära lägen ska klubbas igenom.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Ansökan om bygglov för 18 st kedjehus har 
inkommit till Sektor samhällsbyggnad, Ale kom-
mun. Ansökan avviker från detaljplanebestäm-
melserna genom att den totala tillåtna bygg-
rätten i området (begränsat av Klockarevägen, 
Backavägen samt naturområde i väster) överskri-
des med 2 % (9800 m² istället för tillåtna 9600 
m²), samt att 5 parkeringsplatser (av totalt 34 st) 
hamnar på mark som inte får bebyggas.
 
Berörda sakägare har möjlighet att yttra sig  

på Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset i  
Alafors. Synpunkter skall vara skriftligt inlämna-
de senast 2015-02-10 till: Sektor Samhällsbygg-
nad Plan och bygg, Ale kommun, Ledetvägen 6, 
449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

Motivationsboende byggs i Bohus
– Enig kommunstyrelse bakom beslutet
NÖDINGE. Efter flera 
års diskussioner tog en 
enig kommunstyrelse 
i tisdags beslut om att 
bygga ett motivations-
boende för vuxna miss-
brukare i Bohus.

Av tre tänkbara 
platser ansågs Skårdal 
vid Jennylundsområdet 
mest lämplig.

– En avskild kommu-
nal tomt med bra kom-
munikationer, motiverar 
sektorchef Lisbeth Tilly.

Idag köper Ale kommun 
10-12 platser i våra grann-
kommuner för vuxna miss-
brukare utan egen bostad. 
Kostnaden på 3,7 miljoner 
kronor kommer med ett eget 
motivationsboende i Ale 
innebära en besparing på cir-
ka 1,2 miljoner. Ekonomin 
är dock långt ifrån det enda 
skälet till beslutet.

– Med ett eget boende 
ökar vi möjligheten att stöt-
ta individerna. Många har 
anhöriga i hemkommunen 
som vi nu också minskar 
avståndet till, säger Carina 
Wikström, enhetschef för 
Vuxenenheten.

Syftet med ett motiva-
tionsboende är att stötta 

vuxna individer i ett pågå-
ende missbruk i en riktning 
som på sikt ska innebära 
ökad nykterhet och i bästa 
fall ett drogfritt liv. Det pla-
nerade boendet är bemannat 
dagtid och bevakas kvälls- 
och nattetid av ronderande 
vaktbolag.

– Genom att flytta hem 
personerna till Ale kan vi 
använda våra resurser bätt-
re och styra insatserna. Det 
finns stora humanitära vin-
ster, säger Irene Blomqvist, 
verksamhetschef för Individ- 
och familjeomsorgen i Ale.

Motivationsboendet kom-
mer att bestå av ett tiotal 
mindre lägenheter med eget 
pentry och toalett.

– En egen bostad är en 
nödvändig trygghet för den 
som behöver starta om. Jag 
hoppas att vi på detta sätt 
kan erbjuda en bättre hjälp 
för de som är motiverade 
att förändra sitt liv, säger 
Monica Samuelsson (S), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Motivationsboendet är 
inte tänkt som en permanent 
lösning för den som saknar 
bostad. Som boende har man 
själv ett ansvar för att hålla 
sin lägenhet i gott skick. De 
boende får även personalens 

stöd att sköta dagliga sysslor 
i ett hem, med mål att kunna 
flytta till ett annat mer själv-
ständigt boende. Metoden 
är välbeprövad i andra kom-
muner och har visat sig vara 
framgångsrik.

Ale kommun kommer att 
informera boende i närom-

rådet om verksamheten för 
att undvika missuppfattning-
ar och undanröja all eventu-
ell oro.

– Det här handlar om vux-
na människor som av en el-
ler flera anledningar hamnat 
i ett missbruk som de inte 
lyckats ta sig ur och som idag 

saknar egen bostad. Medel-
åldern är 45-50 år och målet 
är att de ska gå vidare efter 
en tid. Nästa steg kan vara 
en träningslägenhet, berättar 
Carina Wikström som blir 
ytterst ansvarig för boendet.

Mark- och exploaterings-
enheten får nu i uppdrag att 

gå vidare med ärendet och 
föreslå lämplig byggnation. 
Om det blir moduler eller 
en permanent fastighet ska 
utredas. Boendet förväntas 
vara klart under 2015.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ales första motivationsboende byggs i Skårdal 67:1 vid Jennylund i Bohus.

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

Tyvärr behöver vi dina pengar.
Bli Barnrättskämpe och arbeta för att miljontals barn får en bättre  

morgondag. Besök oss på www.räddabarnen.se och bli månadsgivare idag.

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde 
MÅNDAGEN DEN 26 JANUARI 2015 KL.18.00 i  
Medborgarhuset, Alafors. 

Kommunfullmäktige planerar bland annat 
att behandla följande ärenden:

Nyhet! 

ska besluta om under punkten Allmänhetens 

Välkommen!

sekreterare.

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång Nya egenavgifter för färdtjänst

VUXEN Ale Kungälv Lilla Edet Trollhättan Alingsås Lerum 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 Lerum 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

Kan vi tro på det vi ser?
 Jonas Karlsson, 

Tommy Moberg, 

missbruk. 

ONSDAG 11 FEBRUARI KL 18.00–21.00 

 

ALE Invite – Sveriges  största snowboardevent  
i Alebacken lördag 28 februari

SAGOSTUND PÅ  
ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK
VARJE ONSDAG KL 10.00. Från 3 år. Start 
28 januari, avslutning 22 april. Information 
alvangensbibliotek@ale.se  
tel. 0303- 33 04 82

DRAKONSDAG PÅ  
SURTE BIBLIOTEK
Sagostund och pyssel VARANNAN ONSDAG  
KL 14.30, OJÄMNA VECKOR. START 28 JANUARI  
(därefter 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5).
Anmälan och info: surtebibliotek@ale.se  
tel. 0303- 33 01 71

BEBISSAGOSTUNDER 
PÅ ÄLVBARNENS 
FAMILJECENTRAL I BOHUS
Bebissagostunder på Älvbarnens 
familjecentral, Bohus. Sagor och ramsor för 
bebisar 4–8 månader och deras föräldrar. Fem 
TORSDAGAR KL 11–12. START 29 JANUARI. 
Anmälan och information surtebibliotek@
ale.se. Ett samarbete mellan bibliotek och 
familjecentral.

BEBISSAGOSTUNDER PÅ 
SURTE BIBLIOTEK
Sagor och ramsor för bebisar 4–8 månader 
och deras föräldrar. Fem ONSDAGAR KL. 9.30. 
START 4 FEBRUARI. Anmälan och information 
surtebibliotek@ale.se tel. 0303-33 01 71

KORSORDSCAFÉ
Vi löser korsord och fikar. Skepplanda bibliotek
START MÅNDAG 2 FEBRUARI KL. 14.00

-

-

fri entré!
 
Företagskväll den 25 februari

-

VIP-tältet med mera!

Obs begränsat antal platser! Anmäl dig 

 

Så kan ditt företag synas

 

 
Vi söker lokala matleverantörer

-

information.
 

After Work företagare
29 JANUARI  KL 17.30–18.30,  

friskhantering.se, om hur du och dina 

Workshop sociala medier - del 2 
5 FEBRUARI KL 17.00-19.00,

Aktiviteter för företagare 
& entreprenörer 2015!
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Kortfilm som ska vålla debatt
– Emelie Kastberg och vänner har bildat föreningen Stå Upp
NÖDINGE. Det skulle bli 
några lata veckor i Thai-
land, men slutade med 
en idé och ett manus för 
kortfilmen ”Vem bryr 
sig?”.
Emelie Kastberg, 18, 
kunde inte låta bli.
– Jag var så inspirerad 
av all film jag såg på 
Novemberfestivalen i 
Trollhättan, att jag be-
sämde mig för att göra 
något eget, säger hon.

Hon läser andra året på 
Folkuniversitetets gymnasi-
um i Trollhättan. Nu är det 
estetisk inriktning med te-
ater som gäller efter att ha 
gjort ett tappert försök att 
läsa ekonomi på ett gymna-
sium i Göteborg.

– Det är inte min grej. 
Jag vill skapa och agera, men 
kortfilmen som vi nu ska 
spela in sker utanför skolan, 
berättar Emelie Kastberg 
som fick idén under en Thai-
landsemester i december.

Väl hemma igen presen-
terade hon tankarna för sina 
klasskamrater och alla häp-
nade, däribland bästa kom-
pisen Linnea Jensen.

– Det var så genomtänkt 

och bra, som vanligt när 
Emelie tar för sig något, att 
vi bara körde igång. Jag har 
en mindre roll, men ägnar 
annars all tid till scenografi, 
kläder och eventuella kulis-
ser.

För att kunna finansiera 
projektet har de bildat en 
föreningen Stå upp – du gör 
ingen skillnad sittandes. De 
har anslutit sig till organi-

sationen Aktiv Ungdom för 
att få hjälp med studiecirklar 
och bidrag.

Möjligheter
– Jag tycker det är helt otro-
ligt hur många möjligheter 
det finns om du verkligen 
vill något. Vi är bara 18 år, 
men har redan skapat förut-
sättningar för att spela in en 
egen kortfilm. Vi hoppas få 

stöd av Vakna och sponsorer 
hjälper också till. Älvängens 
Cykel har till exempel ställt 
upp med en cykel. Det känns 
hur bra som helst, utbrister 
Emelie.

Filmen är tänkt att vålla 
debatt. Samhällets normer 
och värderingar måste upp 
på dagordningen enligt ma-
nusförfattaren, regissören, 
producenten och huvud-

rollsinnehavaren Emelie 
Kastberg.

Känsliga frågor
– Jag vet inte varför, men vi 
har väldigt svårt för att prata 
om känsliga frågor. Ta tig-
geriet som ett exempel. Det 
finns mängder av åsikter om 
det, men få vågar ens öppna 
munnen när ämnet kommer 
på tal. Vi hoppas att filmen 

ska provocera och skapa 
reaktioner hos människor. 
Förutom att delta i filmfes-
tivaler hoppas jag att skolor 
är villiga att ta in den som ett 
diskussionsunderlag.

Filmen utspelar sig på 
en och samma plats. En 
överförfriskad tjej är på väg 
hem från en fest. Hon blir 
ståendes vid järnvägsspåret. 
Är hon på väg att ta livet av 
sig? Två killar, en hemlös, en 
äldre dam och en hund tar 
sig fram till huvudpersonen. 
Dessa är tänkta att spegla 
samhället.

– Killarna representerar 
den nyfikna gruppen, de som 
ställer frågor och vill veta, 
men som egentligen inte 
bryr sig. Damen är personen 
med det dåliga samvetet som 
bara känner sig ”tvingad” att 
gå fram och den hemlöse är 
personen vi alla har fördo-
mar om. Hunden är hjälten 
som aldrig ger upp, som en-
vist kämpar för det rätta, be-
rättar Emelie som behåller 
filmens utgång för sig själv.

Filmen kommer att spelas 
in vid järnvägen i Tunge och 
ska vara klar 12 mars, då den 
är tänkt att medverka i Fra-
me filmfestival i Göteborg.

– Går det bra kanske vi till 
sist når Novemberfestivalen, 
ett SM i kortfilm, som går av 
stapeln varje år i Trollhättan, 
säger Linnea Jensen.

Linnea Jensen och Emelie Kastberg har bildat föreningen Stå Upp – du gör ingen skillnad sittandes. Deras första aktivitet är att 
spela in kortfilmen ”Vem bryr sig?”
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NÖDINGE. Brottsstatisti-
ken för 2014 presente-
rades i förra veckan.

I Ale anmäldes totalt 
1 570 brott, vilket är 66 
anmälningar färre än 
året innan.

– Vi ser en oroväckan-
de utveckling i Bohus, i 
övrigt var 2014 ett helt 
okej år brottsstatistiskt 
sett, säger kommunens 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

När antalet anmälda brott 
minskar i kommunens båda 
centralorter, Nödinge och 
Älvängen, är trenden direkt 
motsatt i Bohus. Här ökade 
antalet anmälningar från 195 
till 251.

– Att flest brott sker i Nö-
dinge är inte alls konstigt då 
det är den största orten med 
fler personer som kan begå 
brott, fler tillfällen som gör 
tjuven och mer/fler att begå 
brott mot, säger Lotti Klug.

– I Älvängen har anmäl-
ningarna minskat med 105 
ärenden vilket är riktigt 
glädjande. Jag vill tro att 
kommunens satsning vid 
resecentrum har gjort nytta 
och införandet av så kallade 
trygghetsvärdar har fått öns-
kad effekt. Bohus är en be-

tydligt mindre ort och borde 
inte vara så utsatt som 2104 
visar på. 

Vad är orsaken?
– Det förekom flera anlag-

da bränder och allmänt stök 
i Bohus i fjol. Jag vet att det 
satsades mycket vaktresurser 
i Bohus under hösten, vilket 
kan ha lett till flera anmäl-
ningar, man upptäckte fler 
brott helt enkelt.

I övrigt liknade 2014 före-
gående år på många sätt. Bil-
brottsligheten och skadegö-
relsen fortsätter att minska.

– Antalet bilrelaterade 
brott sjunker överlag i Sve-
rige. Det är betydligt svårare 
att både stjäla och göra in-
brott i dagens moderna bilar. 
Förhoppningsvis har alebor-
na också anammat budskapet 
om att inte lämna kvar vär-
deföremål i sina bilar, säger 
Lotti Klug.

En parameter som sticker 
ut är narkotikabrotten där 
antalet anmälningar ökade 
under 2014, från 114 till 153.

– Illavarslande kan tyckas, 
men det kan också bero på 
att polisen tagit fler personer 
som begått narkotikabrott. 
Det är detta som gör statis-
tiken lite lurig.

– Jag brukar säga att 
brottsstatistiken är en spe-
gel av verkligheten, inte den 
absoluta sanningen. Det är i 
alla fall ett finger i luften åt 
vilket håll det blåser.

I övrigt kan Lotti Klug 
rapportera om att 19 nya 
grannsamverkanområden 
startades upp under det 
gångna året.

– En eloge till alla in-
vånare som tar initiativ till 
detta. Jag förutsätter att det 
bidragit till minskningen av 
villainbrotten. Slutligen ett 
tack till alla som under året 
arbetat brottsförebyggande 
på olika sätt i Ale.

JONAS ANDERSSON

Lotti Klug om brottsstatistiken:
”Oroväckande
utveckling i Bohus”

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug konstaterar att 19 
nya grannsamverkanföreningar startades i fjol.
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BROTTSTATSTIK ALE

Under 2014 anmäldes totalt 
1 570 allvarliga brott. Av 
de 1 570 anmälningarna är 
1 057 så kallade förmö-
genhetsbrott. Orterna efter 
antalet anmälningar:
 2014 2013
Nödinge 424 452
Bohus 251 195
Älvängen 247 352
Nol 224 184
Skepplanda 128 158
Surte 201 217
Alafors 78 66
Alvhem 15 12

SemlorrrroorlorlloSemmeemeeeSemlSSSe llmlmS mSSSSSSSS mmmmmmmmSS ooo

Ale torg 0303-966 77 Älvängen 0303-74 99 99

www.cederleufssvenheimers.se

NÖDINGE. Onsdagen den 
11 februari är ett datum 
att rita in i almanackan.

Då kommer SVT-profi-
len och tillika sportjour-
nalisten Jonas Karlsson 
till Ale Kulturrum för 
att tillsammans med 
dopingexpert Tommy 
Moberg bjuda aleborna 
på en tre timmars infor-
mativ föreläsning.

280 platser finns 
att disponera och det 
är först till kvarn som 
gäller.

Sedan tidigare har Ale kom-
mun, genom Vakna, Ale Fri-
tid och Lärlingsgymnasiet, 
ett nära och väl fungerande 
samarbete med de lokala gy-
manläggningarna. 

– Schyssta gym Ale utgör 
arbetsnamnet för att skapa 
bra och schyssta tränings-
miljöer i kommunen, säger 
Sven Nielsen.

Samarbetet har bland an-
nat mynnat ut i två välbesök-
ta föreläsningar med Tommy 
Moberg – expert i frågor 
kring ungdomar, doping och 
missbruk.

– Nu går vi ett steg läng-
re och har även involverat 
representanter från Ung-

domsrådet samt SISU. Till-
sammans arrangerar vi den 
här föreläsningen om doping 
som har rubriken: Kan vi tro 
på det vi ser?

Tommy Moberg får denna 
gång sällskap av Jonas Karls-
son, känd från TV-sporten 
för sina vassa krönikor.

– Jag är själv väldigt ny-
fiken på att höra vad Jonas 
Karlsson har att säga i detta 

laddade ämne och helt klart 
utgör han ett dragplåster för 
arrangemanget, säger Tho-
mas Berggren.

Kan en elitidrottare byg-
gas enbart på sunda levnads-
vanor? Är kosttillskott verk-
ligen något som behövs för 
en vanlig motionär? Dessa 
och många andra frågeställ-
ningar besvaras i Ale Kultur-
rum den 11 februari.

– Syftet med föreläsning-
en är att öka medvetenheten 
hos allmänheten. Alla måste 
ta sitt ansvar, säger Berg-
gren.

Föreningslivet har fått en 
särskild inbjudan från fritids-
kontoret.

– Detta är ett tillfälle som 
vi vill att våra duktiga fören-
ingsledare skall få ta del av, 
säger Klas Arvidsson.

Jara Raad och Oliver 
Andersson representerar 
Ungdomsrådet. De jobbar 
nu aktivt för att få sina kom-
pisar att komma till Nödinge 
den aktuella kvällen.

– Vi stödjer verkligen det 
här initiativet. Att doping fö-
rekommer går inte att blun-
da för. Självklart ska man gå 
och lyssna till vad Tommy 
Moberg och Jonas Karlsson 
har att säga.

JONAS ANDERSSON

Gemensamt krafttag mot doping. Onsdagen den 11 februari arrangeras föreläsningen ”Kan vi tro 
på det vi ser?” i Ale Kulturrum.

– Känd tv-profil gästar Ale Kulturrum
Föreläsning om doping i Nödinge

Flytta med Länsförsäkringar

Ale, Ale torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 14, VÅN 3/5 BOAREA CA 84.5
M²/  3 ROK ACCEPTERAT PRIS 985 000 KR AVGIFT 3 851
KR/MÅN VISAS MÅ 26/1 17.30-18.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 3 ROK - BOHUS
Välskött bostadsrätt i populära Bohus. Rymlig med stora
sovrum, rejält vardagsrum med utgång till balkong i öster,
ljust, öppet kök med matplats, fräscht badrum samt en
ordentlig klädkammare. Lugnt läge, nära naturen och med
skogen inpå knuten. Stabil förening med god ekonomi.
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Gemensamt krafttag mot doping. Onsdagen den 11 februari arrangeras föreläsningen ”Kan vi tro 
på det vi ser?” i Ale Kulturrum.

– Känd tv-profil gästar Ale Kulturrum
Föreläsning om doping i Nödinge

Flytta med Länsförsäkringar

Ale, Ale torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 14, VÅN 3/5 BOAREA CA 84.5
M²/  3 ROK ACCEPTERAT PRIS 985 000 KR AVGIFT 3 851
KR/MÅN VISAS MÅ 26/1 17.30-18.15 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 3 ROK - BOHUS
Välskött bostadsrätt i populära Bohus. Rymlig med stora
sovrum, rejält vardagsrum med utgång till balkong i öster,
ljust, öppet kök med matplats, fräscht badrum samt en
ordentlig klädkammare. Lugnt läge, nära naturen och med
skogen inpå knuten. Stabil förening med god ekonomi.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Priserna gäller t o m v. 4 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

varje dag!
Matglädje

KÄRNFRIA
GRÖNA DRUVOR

ICA. Sydafrika. 500 g. Klass 1. 
Jfr. pris 40:00/kg.

20ª/st

Ale Torg

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

 

DVD DISNEY-
KLASSIKER

Flera olika titlar i butik.

99ª/st

KYCKLINGFILÉER
Guldfågeln. Ursprung Sverige. 2 kg. 

Bröst-, Innerfiléer, Fryst. 
Jfr. pris 69:50/kg.

Max 2 köp/hushåll.

139ª/st

EKOLOGISKA 
APELSINER

ICA. I love eco. Spanien, Grekland. 
Klass 1.

15ª/kg

Skala ner på 
utgifterna!

50ª
RABATT

Ale Torg

NAMN:

Till butiken. Inlöses av Kupunginlösen AB

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Pampers blöjor 
21-91-pack. Erbjudandet gäller 1 gång per hushåll. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller 19/1-25/1 2015. 9
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 14 januari
Inbrott i Ale gymnasium, 
Älvängen. Okända gärnings-
män krossar en fönsterruta 
och tar sig in i lokalen. 28 
bärbara datorer samt ett 
antal iPads tillgrips.

Torsdag 15 januari
På Furulundsvägen i Alafors 
kontrolleras en personbils-
förare som medtas för prov-
tagning. Föraren är en man 
född 1980 hemmahörandes 
i Lilla Edet. Han visar tydliga 
tecken på drogpåverkan. 
Han saknar även körkort. 
Bilen är avställd, har körför-
bud och brukandeförbud.

På Börsagårdsvägen i 
Nödinge upptäcks ett inbrott. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat konstglas och en 
klocka. 

Lördag 17 januari
Strax före klockan halv ett 
på natten larmas räddnings-
tjänsten till en bilbrand på 
Vitklövergatan i Nödinge. En 
bil brinner, men det är ingen 
spridningsrisk till andra 
fordon. Polisen skriver en 
anmälan om skadegörelse 
genom brand.

Vid Ale Torg stoppas en 
misstänkt rattfyllerist i en 
trafikkontroll. Föraren, en 
man i 65-årsåldern, blåser 
positivt och får följa med för 
vidare provtagning på polis-
stationen.

Måndag 19 januari 
På Skolstigen i Surte riktar 
en person ett vapen mot en 
annan person. Flera polis-
patruller med piketen åker 
till platsen. Den misstänkta 
hämtas till förhör. Inga 
fysiska personskador upp-
står. En anmälan om olaga 
hot och grovt vapenbrott 
upprättas.

ALE. Polisen har genom-
fört en nationell omor-
ganisation – 21 myndig-
heter har blivit en.

För Ales del innebär 
det att man bildar ett 
nytt lokalt polisområde 
ihop med Kungälv.

– Aleborna kommer 
inte att märka föränd-
ringen i ett kort per-
spektiv. Övergången 
sker först i slutet av 
året, säger Håkan Frank, 
tillförordnad lokalpo-
lisområdeschef lokal-
polisområde Nordöstra 
Göteborg.

Det är en av de största omor-
ganisationerna som någon-
sin har skett inom en statlig 
myndighet när polisen nu 
strukturerar om sitt arbete.

– Syftet är att skapa en 
mer sammanhållen och tyd-
ligare organisation. Det ska 
inte vara någon skillnad i fall 
du besöker en polisstation i 
Lund eller i Kiruna. Om-
organisationen grundar sig 
också i att bättre fånga upp 
polisarbetet på lokal nivå, 
vilket kan tyckas motsägel-
sefullt när det blir en enda 
stor myndighet, säger Håkan 
Frank och utvecklar sitt re-
sonemang:

– Tidigare har inriktning 
och direktiv kommit uppi-
från. Nu ska vi komma när-
mare invånarna. Arbetssättet 
förändras så tillvida att vi ska 
bli bättre på att fånga upp 

medborgarnas behov. Vårt 
stora mål när det gäller det 
trygghetsskapande arbetet 
ska fortsättningsvis också 
ske tillsammans med Ale 
kommun och andra aktörer 
i samhället.

Inom kort klubbas beslu-
tet att göra Ale/Kungälv till 
ett lokalpolisområde – i sam-
manhanget ett ganska litet 
sådant.

– Det sker inte från en dag 
till en annan. Redan idag ar-
betar vi över gränserna och 
använder polisresurserna 
över hela ytan, hela regio-
nen. Övergången kommer 
att ske etappvis och vara klar 
i slutet av året, säger Håkan 
Frank.

– För den enskilde med-
borgaren blir kontaktvägen 

densamma som tidigare. 
Ringer man 114 14 och be-
höver hjälp så är det alltid en 
polis med lokal förankring 
som dyker upp. Att verk-
samheten fortsättningsvis 
kommer att planläggas av 
ledningen för Ale/Kungälv 
är av större vikt internt inom 
polisen.

Var kommer polisstatio-
nen att bli belägen?

– Vi har ändamålsenliga 
lokaler i Kungälv som åt-
minstone inledningsvis kom-
mer att fungera som bas för 
det nya lokalpolisområdet.

Resursmässigt?
– Det blir inte fler poliser 

för att vi gör den här omor-
ganisationen, men resurser-
na kommer i alla fall inte att 
minska. Så mycket kan jag 
säga. Rekryteringen av en 
lokal polisområdeschef vän-
tas bli klar i vår.

Din personliga reflek-
tion om att slå samman 
Ale och Kungälv till ett 
gemensamt polisområde?

– Problemens karaktär 
för Ale liknar mer dem som 
finns i Kungälv än i nordös-
tra Göteborg. Dessutom 
finns sedan tidigare ett upp-
rättat samarbete mellan de 
båda kommunerna i olika 
frågor, exempelvis inom 
räddningstjänsten och sjuk-
vården. Jag tror att ett lokalt 
polisområde Ale/Kungälv 
har potential att utvecklats 
till något riktigt bra, avslutar 
Håkan Frank.

JONAS ANDERSSON

Polischef Håkan Frank tycker 
beslutet är bra att göra Ale/
Kungälv till ett lokalt polis-
område.

– Övergången sker successivt

Lokalt polisområde
för Ale/Kungälv

ÄLVÄNGEN. Hemsö och 
Ale kommun har träffat 
ett femårigt hyreskon-
trakt för den fastighet 
där vårdcentralen och 
folktandvården tidigare 
inrymdes.

Avtalet underteckna-
des av parterna den 1 
januari.

– Nu återstår bara att 
hitta en hyresgäst till 
motsvarande lokal på 
Albotorget, säger Frida 
Ahnstedt, uthyrare på 
Hemsö region väst.

Som Alekuriren tidiga-
re berättat om så blev det 
ingen flytt för Komvux till 
före detta vårdcentralen/
folktandvården på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Den 
verksamheten blir kvar i Al-
afors tills vidare. Den före 
detta vårdcentralen används 
emellertid till annan typ av 
undervisning – introduk-

tionsprogrammet som lyder 
under Ale gymnasiums regi. 
Nu har de lokaler att växa i.

– Det kommer att ske en 
etappvis anpassning av fast-
igheten. Lokalerna är dock 
i väldigt bra skick. Det är 
mestadels ytskikt som be-
höver åtgärdas, någon vägg 
som behöver tas ner och så 
vidare, säger Frida Ahnstedt.

– Vi jobbar mot kom-
muner och landsting och är 
väldigt glada för att den före 
detta vårdcentralen/folk-
tandvården förvandlats till 
skola.

Vad det gäller den tidigare 
vårdcentralen/folktandvår-
den på Albotorget i Skepp-
landa finns inget nytt att 
rapportera.

– Vi jobbar vidare med att 
försöka hitta en eller flera 
nya hyresgäster till våra lo-
kaler i Skepplanda, avslutar 
Frida Ahnstedt.

JONAS ANDERSSON

Hemsö har tecknat ett femårigt hyresavtal med Ale kommun på 
hela ytan i den före detta vårdcentralen/folktandvården på Gö-
teborgsvägen i Älvängen.

Femårigt hyresavtal tecknat
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ALVHEM. Trädet har cir-
ka 500 år på nacken.

På 1950-talet var det 
Sveriges största lind.

I samband med stor-
men Egon skadades 
emellertid den ståtliga 
linden som välkomnar 
besökarna till Kungsgår-
den.

Linden, som står placerad 
strax intill Ale GK:s klubb-
hus, fick ge vika när stormen 
Egon drog in förra helgen. 

Halva trädet föll till backen.
– Stormen Gudrun tog 

en del av trädet, nu har det 
halverats. Vår ståtliga lind 
har länge utgjort en symbol 
för Ale GK, säger golfklub-
bens ordförande Merja For-
säng.

– Jag har pratat med kom-
munekolog Göran Frans-
son och förutsatt att trädet 
inte är ruttet så ska det kun-
na överleva.

Ale GK hade sitt första 
styrelsemöte för året i förra 
veckan och där diskuterades 

bland annat utmaningen att 
kunna locka fler golfare till 
Kungsgården.

– Vi tror och hoppas på 
ett lyckat 2015. Vi ser fram 
emot våren med tillförsikt 
och hittills har väderleken 
varit helt okej. Ett lagom 
snötäcke vore bra för banan. 
Det sämsta som skulle kun-
na hända är om snön smälter 
och fryser till is på greener 
med tjäle under. 

JONAS ANDERSSON

Den 500 år gamla linden som välkomnar besökarna till Ale GK:s klubbhus på Kungsgården gav 
vika när stormen Egon drog fram.

500 år gammal lind 
gav vika för Egon
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TRÄNA UTAN  
BINDNINGSTID!
ÖPPET 04.00-23.00

GYM
GYMKIDS
KONDITION
FRIA VIKTER
PERSONLIG TRÄNING
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS
VIKTMINSKNING
UNGDOMSKORT
SOL

279KR / MÅN

GYMKORT FR.

Nordic Wellness Älvängen
Sventorpsvägen 2
0303-746005

– EN FÖRELÄSNING OM DOPING –

Jonas Karlsson – Sportjournalist, föreläsare & krönikör 

föreläser tillsammans med Tommy Moberg – expert i 

frågor kring ungdomar, doping och missbruk.

ONSDAG 11 FEBRUARI KL 18 – 21
TEATERN, ALE KULTURRUM

FRI ENTRÉ – FÖRST TILL KVARN GÄLLER

Ale kommun, Vakna, Ungdomsrådet, Lärlingsgymnasiet, STC, 
Nordic Wellness, SISU i samarbete med SPORTFRONT

TOMMY MOBERGJONAS K ARL SSON

Jonas Karlsson – Sportjournalist på SVT, 

föreläsare och krönikör föreläser tillsammans med 

Tommy Moberg – expert i frågor kring ungdomar, 

doping och missbruk
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar    Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

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

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons! Gunnar 

Carlström
Tony  

Abrahamsson 

Nyproduktion i samarbete med 
A-Hus!

Strax öster om Bohus kommer tre tomter om ca 1400 
kvm/tomt styckas av och i samarbete med A-hus 
erbjuder vi här ett bekvämt och nyproducerat boende. 
Genomgående välplanerade hus med hög standard. 
Annonserat hus är endast förslag - välj fritt ur A-hus 
sortiment!

Investeringstillfälle!

Mycket välskött hyresfastighet på Ström i Lilla Edet. 
Huset innehåller fem lättuthyrda lägenheter. Bra 
driftsnetto. Fullt uthyrt med stabila hyresgäster där en av 
hyresgästerna bott i 23 år. Intäkt ca 340 000:- per år. Ett 
bra och lättförvaltat hyreshus för dig som vill komma in i 
branschen. 

Succé - Endast två st kvar!

nybyggnadsprojekt i Alafors där 15 st enplansvillor i 
bostadsrättsform byggs med hög klass och kvalitet. 

beräknas till sommaren 2015. Först till kvarn gäller så 

omgivningar där du snabbt och smidigt når E45:an med 
bil och pendelstationen i Nol  som tar dig till Göteborg på 
ca 20 minuter. 92,5 kvm. Avg. 6.000:-Pris 3.600.000:- avser nyckelfärdig villa av modell 

”Kobbskär” inkl tomt.  
Rördalsvägen 105 - se skyltar
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.800.000:-  
Visas efter överenskommelse. 
Brodalsvägen 15-23
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.855.000:-  
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Boh
us

Lilla
 Edet

Alafo
rs

ALAFORS. Vill du lyckas 
på högskoleprovet?

Då kan Komvux kurs 
vara till hjälp.

– Vi erbjuder en täm-
ligen unik utbildning, 
förklarar lärare Scott 
Ritter.

Högskoleprovskursen ge-
nomfördes under några om-
gångar när Komvux höll till i 
Nödinge. Sedan svalnade in-
tresset och kursen lades ner. 
Nu har kursen återuppstått 
igen.

– I höstas hade vi ett tio-
tal elever som genomförde 
kursen, berättar Sten-Ove 
Karlsson, lärare i matema-
tik.

En gång i veckan, med 
start på torsdag, genomförs 
högskoleprovskursen i Kom-
vux lokaler i Alafors. Varje 
tillfälle omfattar tre timmar.

– Intresset inför den 
här terminen har varit re-
kordstort. Vi har närmare 40 
sökande, säger Scott Ritter.

Högskoleprovet infaller 
i år lördagen den 28 mars 
och fram till dess finns allt-
så möjligheten att förkovra 
sig i svenska, matematik och 
engelska.

– På ett högskoleprov gäl-
ler det att tänka smart, hitta 
problemlösande strategier. 
Mycket av kursen handlar 
om att peppa eleverna och få 
dem att hitta olika tekniker 
för att lyckas, säger Sten-
Ove Karlsson.

Ricky Larsson och Lina 
Mikaelsson har båda positi-
va erfarenheter från högsko-

leprovskursen.
– Just att man får tips och 

strategier för att nå ett bra 
resultat är helt suveränt, 
säger Lina som genomfört 
högskoleprovet av en enda 
anledning.

– Jag ska börja på Göte-
borgs Universitet och läsa 
till läkare. Drömmen är se-
dan att bli barnkirurg.

Ricky Larsson behövde 
också göra högskoleprovet 
då han ska bli byggnadsin-
genjör.

– Första gången som jag 
gjorde högskoleprovet var 
jag väldigt nervös. Den ner-
vositeten försvann efter att 
jag gått kursen hos Komvux.

Allt fler väljer att göra 
högskoleprovet vilket har sin 

naturliga förklaring enligt 
Scott Ritter.

– Det går inte att läsa 
upp sina betyg på samma 
sätt som det gjorde tidigare. 
Högskoleprovet utgör en 
andra chans att komma in på 
många utbildningar.

JONAS ANDERSSON

SPF Alebygden drar åter 
igång träffarna på Backavik. 
Tisdagen den 27 januari in-
formerar Eva Lans Samu-
elsson om Ales äldrevård. Ni 
har chansen att ställa frågor. 
Då lokalen är begränsad är vi 
tacksamma om ni anmäler er 
i förväg.

Den 3 februari är det 
årsmöte i Medborgarhuset. 
Under fjolåret fick vi 88 nya 
medlemmar. Dessa inbjuds 
till en träff på Björkliden den 
18 februari. I båda fallen gäl-
ler förhandsanmälan.

Som tack för fjolårets ar-
bete bjöds funktionärerna 
på sillbord på Lökeberg. 
Ordföranden Hans Åström 
och kassören Claes-Hugo 
Larsson informerade om att 
föreningens ställning är god. 
De poängterade att det inte 
hade skett utan de frivilliga 
krafternas insats. Ett sexti-
otal hade hörsammat inbju-
dan.

13 vandrare tog tåg och 
buss till Skepplanda och gick 
runt elljusspåret. Det blåste 
i trädtopparna och flera träd 
hade fallit ner. Vi konstatera-
de att hällristningen var nyli-
gen ifylld. Det sura nedfallet 
tar hårt på målningarna.

På fredag tar vi bussen 
till Alafors och går runt 
Hälltorpssjön. Har vi tur får 
vi se bävrarna.

Lennart Mattsson

Träffpunkt
SPF Backavik
startar igen

Komvuxlärarna Sten-Ove Karlsson och Scott Ritter i samspråk med de tidigare kursdeltagarna Lina Mikaelsson och Ricky Larsson.

– Unik kurs i 
Komvux regi

Hjälp för att klara högskoleprovet
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ALAFORS. Sveriges el- 
kunder har sagt sitt.

Ale El får fortsatt högt 
betyg.

– Vårt index över 
kundnöjdhet ligger kvar 
på 77,4 vilket ger oss 
en fjärdeplats i Sveri-
ge, säger Malin Flysjö, 
marknadschef på Ale El.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 
mätning om kundnöjdhet 
har offentliggjorts. Ale El, 
som i fjol intog andraplatsen, 
fick 2014 nöja sig med en 
fjärdeplats.

– Anledningen till att vi 
halkat ner två steg är att två 
nya elhandelsföretag kommit 
in på listan, OX2 Vindel som 
knep förstaplatsen och Tibro 
Energi som gick raka vägen 
in på plats tre. Vi är dock 
jätteglada över vårt index på 
77,4 eftersom branschens 
kundnöjdhet fallit från 67,8 

(2013) till 66,0 i fjol, säger 
Malin Flysjö.

Intervjuerna som detta 
underlag bygger på har ge-
nomförts via telefon under 
perioden oktober-november 
2014 av EVRY. Målgruppen 
består av personer i åldern 
18-79 år som är bosatta i 
Sverige samt företag i Sveri-
ge med minst en anställd och 
som har en kundrelation till 
elhandel-elnät eller fjärrvär-
meföretag. Totalt har 15 000 
intervjuer genomförts. 

Företagskunderna har bli-
vit något nöjdare och deras 
förtroende för branschen 
har stärkts från 2013. På pri-
vatmarknaden är branschut-
vecklingen den motsatta, 
kundnöjdheten har minskat 
något från 2013. Det beror 
främst på att Vattenfall tap-
pat i betyg. De privat- och 
företagskunder som aktivt 
följer sin elförbrukning är 
också nöjdare än andra och 

upplever sin el som mer pris-
värd.

– Arbetet mot vår vision 
fortsätter. Att ha Sveriges 
nöjdaste kunder är det vi 
kämpar för och det som be-
tyder mest för oss, säger Ste-
fan Brandt, vd på Ale El. 

Förtroendet för ener-
gibranschen har ökat de 
senaste åren, men ligger 
fortsatt på låga nivåer. Att 
kundernas förtroende för 
branschen är lägre än deras 
nöjdhet med sina leveran-
törer är inte unikt för ener-
gibranschen. Det följer ett 
vanligt mönster som åter-
finns i flertalet branscher 
som SKI undersöker. En 
förklaring till det kan vara 
att förtroendet påverkas av 
det kunderna ser och hör om 
branschen medan nöjdheten 
baseras på egna upplevelser 
av sin respektive leverantör.

JONAS ANDERSSON

Fortsatt högt betyg för Ale El

ELHANDEL
PRIVATMARKNAD

Resultat från SKI:s mätning 
om kundnöjdhet 2014. 
Betyg 0-100.
Topp 6-listan ser ut enligt 
följande:
1. OX2 Vindel 78,1
2. Luleå Energi 77,7
3. Tibro Energi 77,6
4. Ale El  77,4
5. GodEl  75,6
6. Upplands Energi 74,7

Stefan Brandt, vd Ale El. Malin Flysjö, marknadschef 
Ale El.

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!
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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 ti l lbaka när den avancerade 
parkeringsassistansen rattar in dig i den snäva parkeringsfickan. 
Eller låt Opel Eye-kameran hålla koll på trafikskyltar och vad 
som händer runt omkring. 
   Kom in och provkör en bil som kan betydligt mer än du tror.

lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension, 
studiemedel och andra inbetalningar till ditt 
nya privatkonto hos oss. Jag ändrar också 
autogiron, överföringar med mera.

Ring mig på 0303-24 56 42
Cathrin Söderström, privatrådgivare bank

ALVHEM. Säkra ridvägar 
är nu verklighet i Ale.

Nu vill föreningen ge 
både ryttare och hästar 
säkra förutsättningar 
att rida utomhus.

Teori och praktiska 
övningar om faror vid 
utomhusritt har genom-
förts med stor framgång 
i Alvhem.

Säkra Ridvägar i Ale är en 
förening som startades un-
der våren 2010. Syftet med 
föreningen är att skapa en 
trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i Ale kom-
mun. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
ridslingor skilda från trafik. 
I detta arbete har man re-
dan kommit mycket långt 
och sträckor av säker ridled 
finns nu från Bohus i söder 
till Alvhem i norr. Att kunna 
rida utomhus med sin häst är 
en förmån som är långt ifrån 
självklar i landets kommu-
ner. Här sticker Ale ut och 
har blivit något av en am-
bassadör inom området. På 
sikt hoppas föreningen Säkra 
Ridvägar att hästturismen 
kan komma att blomstra.

– Vi hoppas att våra säkra 
ridvägar även fortsättnings-
vis får uppmärksamhet och 

att de ringar av positiva ef-
fekter som redan har skapats 
blir än fler och än större, sä-
ger eldsjälen Peter Tifelt.

Som ett led i arbetet med 
säkra ridvägar bjöd fören-
ingen i höstas in till mil-
jöträningskurs. Syftet är att i 
både teori och praktiska öv-
ningar lära ryttare om de fa-
ror som hotar vid en uteritt. 
Britt-Marie Wiman, tidi-
gare polisryttare i 27 år, har 
engagerats i utbildningen. 
Teorin lockade 60 deltagare 
och 30 av dem har gått vida-
re till den praktiska delen. I 
helgen var det övningar i Pe-
ter Tifelts ridhus.

– Det här är oerhört lä-
rorikt. Stegvis lär vi både 
hästen och ryttaren att vara 
uppmärksam på farorna, be-
hålla lugnet och hantera si-
tuationen på bästa sätt. Svår-
igheten för hästen är att den 
ser mest i sidled och i grun-
den är hon ett flyktdjur som 
ser faror i nästan allt, därför 
är träning väldigt nyttigt. Vi 
måste vänja hästen vid att till 
exempel ett paraply eller en 
bil inte är något farligt, be-
rättar Tifelt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Träning för ryttare och häst
Säkerheten främst

Britt-Marie Wiman, tidigare polisryttare i 27 år, ledde den prak-
tiska utbildningen.

Praktiska övningar för häst och ryttare genomfördes i Alvhem under lördagen.
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Nyproduktion i samarbete med 
A-Hus!

Strax öster om Bohus kommer tre tomter om ca 1400 
kvm/tomt styckas av och i samarbete med A-hus 
erbjuder vi här ett bekvämt och nyproducerat boende. 
Genomgående välplanerade hus med hög standard. 
Annonserat hus är endast förslag - välj fritt ur A-hus 
sortiment!

Investeringstillfälle!

Mycket välskött hyresfastighet på Ström i Lilla Edet. 
Huset innehåller fem lättuthyrda lägenheter. Bra 
driftsnetto. Fullt uthyrt med stabila hyresgäster där en av 
hyresgästerna bott i 23 år. Intäkt ca 340 000:- per år. Ett 
bra och lättförvaltat hyreshus för dig som vill komma in i 
branschen. 

Succé - Endast två st kvar!

nybyggnadsprojekt i Alafors där 15 st enplansvillor i 
bostadsrättsform byggs med hög klass och kvalitet. 

beräknas till sommaren 2015. Först till kvarn gäller så 

omgivningar där du snabbt och smidigt når E45:an med 
bil och pendelstationen i Nol  som tar dig till Göteborg på 
ca 20 minuter. 92,5 kvm. Avg. 6.000:-Pris 3.600.000:- avser nyckelfärdig villa av modell 

”Kobbskär” inkl tomt.  
Rördalsvägen 105 - se skyltar
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.800.000:-  
Visas efter överenskommelse. 
Brodalsvägen 15-23
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.855.000:-  
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Boh
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ALAFORS. Vill du lyckas 
på högskoleprovet?

Då kan Komvux kurs 
vara till hjälp.

– Vi erbjuder en täm-
ligen unik utbildning, 
förklarar lärare Scott 
Ritter.

Högskoleprovskursen ge-
nomfördes under några om-
gångar när Komvux höll till i 
Nödinge. Sedan svalnade in-
tresset och kursen lades ner. 
Nu har kursen återuppstått 
igen.

– I höstas hade vi ett tio-
tal elever som genomförde 
kursen, berättar Sten-Ove 
Karlsson, lärare i matema-
tik.

En gång i veckan, med 
start på torsdag, genomförs 
högskoleprovskursen i Kom-
vux lokaler i Alafors. Varje 
tillfälle omfattar tre timmar.

– Intresset inför den 
här terminen har varit re-
kordstort. Vi har närmare 40 
sökande, säger Scott Ritter.

Högskoleprovet infaller 
i år lördagen den 28 mars 
och fram till dess finns allt-
så möjligheten att förkovra 
sig i svenska, matematik och 
engelska.

– På ett högskoleprov gäl-
ler det att tänka smart, hitta 
problemlösande strategier. 
Mycket av kursen handlar 
om att peppa eleverna och få 
dem att hitta olika tekniker 
för att lyckas, säger Sten-
Ove Karlsson.

Ricky Larsson och Lina 
Mikaelsson har båda positi-
va erfarenheter från högsko-

leprovskursen.
– Just att man får tips och 

strategier för att nå ett bra 
resultat är helt suveränt, 
säger Lina som genomfört 
högskoleprovet av en enda 
anledning.

– Jag ska börja på Göte-
borgs Universitet och läsa 
till läkare. Drömmen är se-
dan att bli barnkirurg.

Ricky Larsson behövde 
också göra högskoleprovet 
då han ska bli byggnadsin-
genjör.

– Första gången som jag 
gjorde högskoleprovet var 
jag väldigt nervös. Den ner-
vositeten försvann efter att 
jag gått kursen hos Komvux.

Allt fler väljer att göra 
högskoleprovet vilket har sin 

naturliga förklaring enligt 
Scott Ritter.

– Det går inte att läsa 
upp sina betyg på samma 
sätt som det gjorde tidigare. 
Högskoleprovet utgör en 
andra chans att komma in på 
många utbildningar.

JONAS ANDERSSON

SPF Alebygden drar åter 
igång träffarna på Backavik. 
Tisdagen den 27 januari in-
formerar Eva Lans Samu-
elsson om Ales äldrevård. Ni 
har chansen att ställa frågor. 
Då lokalen är begränsad är vi 
tacksamma om ni anmäler er 
i förväg.

Den 3 februari är det 
årsmöte i Medborgarhuset. 
Under fjolåret fick vi 88 nya 
medlemmar. Dessa inbjuds 
till en träff på Björkliden den 
18 februari. I båda fallen gäl-
ler förhandsanmälan.

Som tack för fjolårets ar-
bete bjöds funktionärerna 
på sillbord på Lökeberg. 
Ordföranden Hans Åström 
och kassören Claes-Hugo 
Larsson informerade om att 
föreningens ställning är god. 
De poängterade att det inte 
hade skett utan de frivilliga 
krafternas insats. Ett sexti-
otal hade hörsammat inbju-
dan.

13 vandrare tog tåg och 
buss till Skepplanda och gick 
runt elljusspåret. Det blåste 
i trädtopparna och flera träd 
hade fallit ner. Vi konstatera-
de att hällristningen var nyli-
gen ifylld. Det sura nedfallet 
tar hårt på målningarna.

På fredag tar vi bussen 
till Alafors och går runt 
Hälltorpssjön. Har vi tur får 
vi se bävrarna.

Lennart Mattsson

Träffpunkt
SPF Backavik
startar igen

Komvuxlärarna Sten-Ove Karlsson och Scott Ritter i samspråk med de tidigare kursdeltagarna Lina Mikaelsson och Ricky Larsson.

– Unik kurs i 
Komvux regi

Hjälp för att klara högskoleprovet
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ALAFORS. Sveriges el- 
kunder har sagt sitt.

Ale El får fortsatt högt 
betyg.

– Vårt index över 
kundnöjdhet ligger kvar 
på 77,4 vilket ger oss 
en fjärdeplats i Sveri-
ge, säger Malin Flysjö, 
marknadschef på Ale El.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 
mätning om kundnöjdhet 
har offentliggjorts. Ale El, 
som i fjol intog andraplatsen, 
fick 2014 nöja sig med en 
fjärdeplats.

– Anledningen till att vi 
halkat ner två steg är att två 
nya elhandelsföretag kommit 
in på listan, OX2 Vindel som 
knep förstaplatsen och Tibro 
Energi som gick raka vägen 
in på plats tre. Vi är dock 
jätteglada över vårt index på 
77,4 eftersom branschens 
kundnöjdhet fallit från 67,8 

(2013) till 66,0 i fjol, säger 
Malin Flysjö.

Intervjuerna som detta 
underlag bygger på har ge-
nomförts via telefon under 
perioden oktober-november 
2014 av EVRY. Målgruppen 
består av personer i åldern 
18-79 år som är bosatta i 
Sverige samt företag i Sveri-
ge med minst en anställd och 
som har en kundrelation till 
elhandel-elnät eller fjärrvär-
meföretag. Totalt har 15 000 
intervjuer genomförts. 

Företagskunderna har bli-
vit något nöjdare och deras 
förtroende för branschen 
har stärkts från 2013. På pri-
vatmarknaden är branschut-
vecklingen den motsatta, 
kundnöjdheten har minskat 
något från 2013. Det beror 
främst på att Vattenfall tap-
pat i betyg. De privat- och 
företagskunder som aktivt 
följer sin elförbrukning är 
också nöjdare än andra och 

upplever sin el som mer pris-
värd.

– Arbetet mot vår vision 
fortsätter. Att ha Sveriges 
nöjdaste kunder är det vi 
kämpar för och det som be-
tyder mest för oss, säger Ste-
fan Brandt, vd på Ale El. 

Förtroendet för ener-
gibranschen har ökat de 
senaste åren, men ligger 
fortsatt på låga nivåer. Att 
kundernas förtroende för 
branschen är lägre än deras 
nöjdhet med sina leveran-
törer är inte unikt för ener-
gibranschen. Det följer ett 
vanligt mönster som åter-
finns i flertalet branscher 
som SKI undersöker. En 
förklaring till det kan vara 
att förtroendet påverkas av 
det kunderna ser och hör om 
branschen medan nöjdheten 
baseras på egna upplevelser 
av sin respektive leverantör.

JONAS ANDERSSON

Fortsatt högt betyg för Ale El

ELHANDEL
PRIVATMARKNAD

Resultat från SKI:s mätning 
om kundnöjdhet 2014. 
Betyg 0-100.
Topp 6-listan ser ut enligt 
följande:
1. OX2 Vindel 78,1
2. Luleå Energi 77,7
3. Tibro Energi 77,6
4. Ale El  77,4
5. GodEl  75,6
6. Upplands Energi 74,7

Stefan Brandt, vd Ale El. Malin Flysjö, marknadschef 
Ale El.

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!
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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 ti l lbaka när den avancerade 
parkeringsassistansen rattar in dig i den snäva parkeringsfickan. 
Eller låt Opel Eye-kameran hålla koll på trafikskyltar och vad 
som händer runt omkring. 
   Kom in och provkör en bil som kan betydligt mer än du tror.

lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension, 
studiemedel och andra inbetalningar till ditt 
nya privatkonto hos oss. Jag ändrar också 
autogiron, överföringar med mera.

Ring mig på 0303-24 56 42
Cathrin Söderström, privatrådgivare bank

ALVHEM. Säkra ridvägar 
är nu verklighet i Ale.

Nu vill föreningen ge 
både ryttare och hästar 
säkra förutsättningar 
att rida utomhus.

Teori och praktiska 
övningar om faror vid 
utomhusritt har genom-
förts med stor framgång 
i Alvhem.

Säkra Ridvägar i Ale är en 
förening som startades un-
der våren 2010. Syftet med 
föreningen är att skapa en 
trygg och säker miljö för 
hästar och ryttare i Ale kom-
mun. Det ska ske genom 
anläggande av ridleder och 
ridslingor skilda från trafik. 
I detta arbete har man re-
dan kommit mycket långt 
och sträckor av säker ridled 
finns nu från Bohus i söder 
till Alvhem i norr. Att kunna 
rida utomhus med sin häst är 
en förmån som är långt ifrån 
självklar i landets kommu-
ner. Här sticker Ale ut och 
har blivit något av en am-
bassadör inom området. På 
sikt hoppas föreningen Säkra 
Ridvägar att hästturismen 
kan komma att blomstra.

– Vi hoppas att våra säkra 
ridvägar även fortsättnings-
vis får uppmärksamhet och 

att de ringar av positiva ef-
fekter som redan har skapats 
blir än fler och än större, sä-
ger eldsjälen Peter Tifelt.

Som ett led i arbetet med 
säkra ridvägar bjöd fören-
ingen i höstas in till mil-
jöträningskurs. Syftet är att i 
både teori och praktiska öv-
ningar lära ryttare om de fa-
ror som hotar vid en uteritt. 
Britt-Marie Wiman, tidi-
gare polisryttare i 27 år, har 
engagerats i utbildningen. 
Teorin lockade 60 deltagare 
och 30 av dem har gått vida-
re till den praktiska delen. I 
helgen var det övningar i Pe-
ter Tifelts ridhus.

– Det här är oerhört lä-
rorikt. Stegvis lär vi både 
hästen och ryttaren att vara 
uppmärksam på farorna, be-
hålla lugnet och hantera si-
tuationen på bästa sätt. Svår-
igheten för hästen är att den 
ser mest i sidled och i grun-
den är hon ett flyktdjur som 
ser faror i nästan allt, därför 
är träning väldigt nyttigt. Vi 
måste vänja hästen vid att till 
exempel ett paraply eller en 
bil inte är något farligt, be-
rättar Tifelt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Träning för ryttare och häst
Säkerheten främst

Britt-Marie Wiman, tidigare polisryttare i 27 år, ledde den prak-
tiska utbildningen.

Praktiska övningar för häst och ryttare genomfördes i Alvhem under lördagen.



VECKA 04         NUMMER 02|14 MOTOR

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER

GEDIGEN MASSIV

LÅNGÖ vit
fr. 1.695:- 2.395:-

FÅRÖ vit 
Klart glas 3.295:- 4.195:-
Frostat glas 3.995:- 4.995:-

MALÖ ek
5.795:- 7.295:-

BÅTÖ ek
Frostat glas
5.995:- 7.495:-

RAMSÖ  vit
1.895:- 2.395:-

BERGÖ  vit
1.895:- 2.395:-

ASPÖ vit
995:- 1.295:-

GRUNDA DESIGN

FRÖSÖ vit
Klart glas 1.295:- 1.695:-
Frostat glas 1.495:- 1.895:-

SINGÖ vit
995:- 1.295:-

ÖPPETTIDER
Vardag Lör-sön
10 - 19 10 - 17

SE HELA KAMPANJEN PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m 2 mars 2015

GÖTEBORG, Tagene (i Plantagens butik)
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

MÄNGD-
RABATT!
Köp minst 5 innerdörraroch få 20% rabatt på dörr och tillhörande karm 

och tröskel.

Innerdörrar
En inredningsdetalj att räkna med

Mix skjutdörrar
Design och kvalitet för din stil

FÖRVARINGS-
VECKOR

Upp till

35%
RABATT

mot ord. pris

Mix Vit Silverspegel

Mix Pure Black Mix Allmoge

5.795:-
8.795:-

6.095:-
7.895:-

Det är exakt tjugo år sedan 
Audi A8 gjorde entré och 
under årens lopp har det bli-
vit tre generationer, där den 
senaste kom 2010. Även den 

förra modellen hade allt man 
kunde önska sig och lite till. 

Så vad kan möjligtvis ha 
förbättrats? Jo, motorerna 
har blivit effektivare, desig-

nen elegantare och finesser-
na är än mer sofistikerade.

Tid för massage
Om du är intresserad av nya 
Audi A8 så måste du först 
bestämma om du vill ha den 
långa eller korta hjulbasen. 
514 centimeter eller 527 och 
pristillägget är 3 885 kro-
nor - per centimeter. Alltså 
50 500 spänn totalt! De-
signteamet har gått varligt 
fram då man gjort faceliften. 
Stötfångare, grill och motor-
huv har fått elegantare linjer 
medan strålkastarna har för-
setts med 25 rörliga lysdio-
der. Även baktill har det hänt 
saker: stötfångaren har blivit 
smäckrare och även här är 
det LED-lampor för hela 
slanten. 

En slant som för övrigt 
börjar från 813 100 kronor 
men som snabbt kan öka 
med 300 000 ytterligare be-
roende på motorval. Invän-
digt är det aluminium, läder 
och ädelträ som gäller så vi 
behöver väl knappast påpeka 
att komforten är suverän. 

Framsätena går att få med 
såväl ventilation som massa-
ge och hostar du upp 54 000 
kronor så ingår två eljuster-
bara bakfåtöljer. För ytter-
ligare 13 400 kan du lägga 
champagnen på kylning 
däremellan. Det är ingen 
mÅTTA på lyxen… 

Precis som tidigare finns 
det ett helt koppel motoral-
ternativ, men alla är finjus-
terade. Valet står mellan en 
bensinsexa på 310 hästkraf-
ter eller en åtta på 435. Vill 
du hellre köra med diesel 
i tanken så finns en sexa på 
258 hästar och därutöver en 
åtta på 385. Vi provkörde 
den sistnämnda maskinen 
som begåvats med dubbel-
turbo och vars vridmoment 

på 850 Nm ligger i den min-
dre lastbilsklassen. 

Bränsleförbrukningen är 
ändå godkänd eftersom fyra 
av de åtta cylindrarna stängs 
av när de inte behövs. Tip-
troniclådan är åttaväxlad och 
manövreras med en liten 
knubbig spak som liknar gas-
reglaget till en lustjakt. 

Suget när den fyrhjuls-
drivna besten drar iväg im-
ponerar, eller vad sägs om 

att klara 0–100 km/h på 4,7 
sekunder? Köregenskaperna 
är exemplariska och de sago-
lika bromsarna får vår Audi 
A8 att niga tungt mot asfal-
ten. ”If I were a rich man” 
så hade nya Audi A8 tillde-
lats en plats i garaget. Det 
är nämligen en lyxbil som 
absolut inte sjunger på sista 
versen!

Johannes Gardelöf
Jenny Nilsson

AUDI A8 4,2 TDI QUATTRO

Motor: V8 turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder 
Max effekt: 385 hk vid 3 750 
varv/minut. Max vridmoment: 
850 Nm mellan 2 000-2 750 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 8-växlad 
automatlåda.   
Fjädring: Luftfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: övre och undre triang-
ellänkar. Bak: multilänkaxel.  
Styrning: Elmekanisk servo. 
Vändcirkel: 12,5 meter. Brom-
sar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 299, längd 514, bredd 
195, höjd 146. Tjänstevikt 2 
155. Bränsletank 82 liter.   
Prestanda: Toppfart 250 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 4,7 sek.
Förbrukning/Miljö: 7,4 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 194 g/km.
Pris: 979 800 kronor.      
Plus för: Komfort och teknik 
slår det mesta, största 
möjliga tyssstnad, fantastisk 
prestanda.
Minus för: Uselt med två års 
nybilsgaranti.

Attraktiv, Ambitiös & Alert

Audi A8 4,2 TDi quattro.

Det är inte konstigt att vi nynnar på den gamla 
slagdängan ”If I were a rich man”.

Strax därefter glider vi ner i skinnsätena och 
dörrarna åker igen med en diskret duns likt ett 
kassaskåp.

Startknappen trycks in och åtta cylindrar vaknar 
till liv.

Då återstår bara frågan som ställs på sin spets i 
vårt nynnande musikalstycke.

”Om jag hade pengar” hade valet då blivit nya 
Audi A8?

 

ÖPPET NU I HELGEN 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

MADE BY VÄSTERGÖTLAND

Business Edition – AWD fyrhjulsdrift på köpet. 
Väljer du en Volvo XC60, XC70, V70 eller V60 D4 Business Edition bjuder vi på AWD fyrhjulsdrift! 
Fyrhjulsdriften gör din Volvo till en ännu bättre vinterbil. Till Volvo V70 och V60 ingår dessutom 
Geartronic automatlåda som till Volvo XC60 och XC70 nu endast kostar 9 900:-.

Prisexempel Business Edition Nu pris  Inclusive Billån*  Business Lease** 

Volvo V60 D4 AWD 181 hk, aut.  299 000:- 3 850:-/mån 3 799:- +moms/mån 
Volvo V70 D4 AWD 181 hk, aut.   319 900:- 4 095:-/mån 4 050:- +moms/mån 
Volvo XC60 D4 AWD 181 hk, man. 339 000:- 4 350:-/mån 4 250:- +moms/mån 
Volvo XC70 D4 AWD 181 hk, man.   329 000:- 4 210:-/mån 4 150:- +moms/mån 

 = Vinterhjul på köpet! Värde cirka 12 000:- 

Där inget annat anges gäller erbjudanden modellår 2015. Vinterhjul, stylingpaket och tillbehörsfälgar gäller t.o.m. 9/2 2015.  Volvo modellår 2015: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–10,7. CO2 g/km: 48–249 (V60 D6 Plug-in Hybrid – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. 
Bilarna på bilderna är extrautrustade. * Volvo Inclusive Billån: Beräknat på 4.95% ränta, 30% kontantinsats, 72 månader, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. 
Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ** Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna 
för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Läs mer på volvocars.se.

Många lagerbi lar för omgående leverans
Just nu har vi många nya lagerbilar för omgående leverans. Kom in till 
oss i helgen eller besök vår hemsida www.stendahlsbil.se.
Vi bjuder på fika i helgen. Välkomna in!

 JUST NU 

Vinterhjul på köpet! 
Vinterdäck monterade på Volvo  
Original aluminium fälg. Gäller   
2/1 – 9/2  för nya Volvo V70  
XC60 och XC70 modellår 2015.
Värde från ca 12 000:-

Volvo är utvecklade för Sverige och tar dig dit du vill, oavsett väder och väglag. För att göra din resa ännu tryggare  
får du nu fria vinterhjul och AWD fyrhjulsdrift på köpet till Volvo V70, XC70 och XC60. Välkommen på provkörning i helgen!

stendahlsbil.seLILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

Nu finns det 5 000 nya anledningar att slå till
Om du köper en ny Renault före 25 Januari 2015 får du inte bara en säker, snål och smart bil till ett riktigt bra kampanjpris (och med 
vinterhjul på köpet!). Vi bjuder dessutom på ett valfritt presentkort på 5 000 kronor från presentkorttorget.se. Som du kan göra vad du 
vill för. Som är bara till dig. Som kanske kan vara istället för den där julklappen du inte fick. Vi tycker i alla fall att du är värd det. Kom in 
och provkör så berättar vi mer.

www.renault.se

*Erbjudande om presentkort gäller endast lagerbilar och på presentkorttorget.se, t.o.m. 25 januari. **Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. Megane-erbjudanden; ord.pris kombi är 5 000 kr, 
ord.pris för bränslevärmare 18 900 kr. Gäller tom 31/3 2015. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 115 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 138 400 kr (ord. pris 152 400 kr), Mégane kampanjpris 149 900 kr (Ord.pris 164 900 kr). Bränsleförbrukning vid 
blandad körning: Clio 0,31-0,55 l/mil, Captur 0,49-0,54 l/mil, Mégane 0,35-0,52 l/mil. CO

2
-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/km, Mégane 90-119 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 

100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

RENAULT MEGANE
NU FRÅN 149 900 KR

JUST NU KOMBITILLÄGG FÖR 0 KR 

BRÄNSLEVÄRMARE NU 6 900 KR

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 115 900 KR

RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 138 400 KR

KÖP EN RENAULT OCH FÅ ETT PRESENTKORT 
GÄLLER ENDAST T.O.M. 25 JANUARI*

DU FÅR ÄVEN VINTERHJUL PÅ KÖPET.** 
(VÄRDE UPP TILL 12 000 KR)

NU HAR DU CHANSEN! 
FICK DU INTE JULKLAPPEN DU FÖRTJÄNADE?
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Det är exakt tjugo år sedan 
Audi A8 gjorde entré och 
under årens lopp har det bli-
vit tre generationer, där den 
senaste kom 2010. Även den 

förra modellen hade allt man 
kunde önska sig och lite till. 

Så vad kan möjligtvis ha 
förbättrats? Jo, motorerna 
har blivit effektivare, desig-

nen elegantare och finesser-
na är än mer sofistikerade.

Tid för massage
Om du är intresserad av nya 
Audi A8 så måste du först 
bestämma om du vill ha den 
långa eller korta hjulbasen. 
514 centimeter eller 527 och 
pristillägget är 3 885 kro-
nor - per centimeter. Alltså 
50 500 spänn totalt! De-
signteamet har gått varligt 
fram då man gjort faceliften. 
Stötfångare, grill och motor-
huv har fått elegantare linjer 
medan strålkastarna har för-
setts med 25 rörliga lysdio-
der. Även baktill har det hänt 
saker: stötfångaren har blivit 
smäckrare och även här är 
det LED-lampor för hela 
slanten. 

En slant som för övrigt 
börjar från 813 100 kronor 
men som snabbt kan öka 
med 300 000 ytterligare be-
roende på motorval. Invän-
digt är det aluminium, läder 
och ädelträ som gäller så vi 
behöver väl knappast påpeka 
att komforten är suverän. 

Framsätena går att få med 
såväl ventilation som massa-
ge och hostar du upp 54 000 
kronor så ingår två eljuster-
bara bakfåtöljer. För ytter-
ligare 13 400 kan du lägga 
champagnen på kylning 
däremellan. Det är ingen 
mÅTTA på lyxen… 

Precis som tidigare finns 
det ett helt koppel motoral-
ternativ, men alla är finjus-
terade. Valet står mellan en 
bensinsexa på 310 hästkraf-
ter eller en åtta på 435. Vill 
du hellre köra med diesel 
i tanken så finns en sexa på 
258 hästar och därutöver en 
åtta på 385. Vi provkörde 
den sistnämnda maskinen 
som begåvats med dubbel-
turbo och vars vridmoment 

på 850 Nm ligger i den min-
dre lastbilsklassen. 

Bränsleförbrukningen är 
ändå godkänd eftersom fyra 
av de åtta cylindrarna stängs 
av när de inte behövs. Tip-
troniclådan är åttaväxlad och 
manövreras med en liten 
knubbig spak som liknar gas-
reglaget till en lustjakt. 

Suget när den fyrhjuls-
drivna besten drar iväg im-
ponerar, eller vad sägs om 

att klara 0–100 km/h på 4,7 
sekunder? Köregenskaperna 
är exemplariska och de sago-
lika bromsarna får vår Audi 
A8 att niga tungt mot asfal-
ten. ”If I were a rich man” 
så hade nya Audi A8 tillde-
lats en plats i garaget. Det 
är nämligen en lyxbil som 
absolut inte sjunger på sista 
versen!

Johannes Gardelöf
Jenny Nilsson

AUDI A8 4,2 TDI QUATTRO

Motor: V8 turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder 
Max effekt: 385 hk vid 3 750 
varv/minut. Max vridmoment: 
850 Nm mellan 2 000-2 750 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 8-växlad 
automatlåda.   
Fjädring: Luftfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: övre och undre triang-
ellänkar. Bak: multilänkaxel.  
Styrning: Elmekanisk servo. 
Vändcirkel: 12,5 meter. Brom-
sar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 299, längd 514, bredd 
195, höjd 146. Tjänstevikt 2 
155. Bränsletank 82 liter.   
Prestanda: Toppfart 250 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 4,7 sek.
Förbrukning/Miljö: 7,4 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 194 g/km.
Pris: 979 800 kronor.      
Plus för: Komfort och teknik 
slår det mesta, största 
möjliga tyssstnad, fantastisk 
prestanda.
Minus för: Uselt med två års 
nybilsgaranti.

Attraktiv, Ambitiös & Alert

Audi A8 4,2 TDi quattro.

Det är inte konstigt att vi nynnar på den gamla 
slagdängan ”If I were a rich man”.

Strax därefter glider vi ner i skinnsätena och 
dörrarna åker igen med en diskret duns likt ett 
kassaskåp.

Startknappen trycks in och åtta cylindrar vaknar 
till liv.

Då återstår bara frågan som ställs på sin spets i 
vårt nynnande musikalstycke.

”Om jag hade pengar” hade valet då blivit nya 
Audi A8?

 

ÖPPET NU I HELGEN 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

MADE BY VÄSTERGÖTLAND

Business Edition – AWD fyrhjulsdrift på köpet. 
Väljer du en Volvo XC60, XC70, V70 eller V60 D4 Business Edition bjuder vi på AWD fyrhjulsdrift! 
Fyrhjulsdriften gör din Volvo till en ännu bättre vinterbil. Till Volvo V70 och V60 ingår dessutom 
Geartronic automatlåda som till Volvo XC60 och XC70 nu endast kostar 9 900:-.

Prisexempel Business Edition Nu pris  Inclusive Billån*  Business Lease** 

Volvo V60 D4 AWD 181 hk, aut.  299 000:- 3 850:-/mån 3 799:- +moms/mån 
Volvo V70 D4 AWD 181 hk, aut.   319 900:- 4 095:-/mån 4 050:- +moms/mån 
Volvo XC60 D4 AWD 181 hk, man. 339 000:- 4 350:-/mån 4 250:- +moms/mån 
Volvo XC70 D4 AWD 181 hk, man.   329 000:- 4 210:-/mån 4 150:- +moms/mån 

 = Vinterhjul på köpet! Värde cirka 12 000:- 

Där inget annat anges gäller erbjudanden modellår 2015. Vinterhjul, stylingpaket och tillbehörsfälgar gäller t.o.m. 9/2 2015.  Volvo modellår 2015: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–10,7. CO2 g/km: 48–249 (V60 D6 Plug-in Hybrid – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. 
Bilarna på bilderna är extrautrustade. * Volvo Inclusive Billån: Beräknat på 4.95% ränta, 30% kontantinsats, 72 månader, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. 
Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ** Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna 
för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Läs mer på volvocars.se.

Många lagerbi lar för omgående leverans
Just nu har vi många nya lagerbilar för omgående leverans. Kom in till 
oss i helgen eller besök vår hemsida www.stendahlsbil.se.
Vi bjuder på fika i helgen. Välkomna in!

 JUST NU 

Vinterhjul på köpet! 
Vinterdäck monterade på Volvo  
Original aluminium fälg. Gäller   
2/1 – 9/2  för nya Volvo V70  
XC60 och XC70 modellår 2015.
Värde från ca 12 000:-

Volvo är utvecklade för Sverige och tar dig dit du vill, oavsett väder och väglag. För att göra din resa ännu tryggare  
får du nu fria vinterhjul och AWD fyrhjulsdrift på köpet till Volvo V70, XC70 och XC60. Välkommen på provkörning i helgen!

stendahlsbil.seLILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

Nu finns det 5 000 nya anledningar att slå till
Om du köper en ny Renault före 25 Januari 2015 får du inte bara en säker, snål och smart bil till ett riktigt bra kampanjpris (och med 
vinterhjul på köpet!). Vi bjuder dessutom på ett valfritt presentkort på 5 000 kronor från presentkorttorget.se. Som du kan göra vad du 
vill för. Som är bara till dig. Som kanske kan vara istället för den där julklappen du inte fick. Vi tycker i alla fall att du är värd det. Kom in 
och provkör så berättar vi mer.

www.renault.se

*Erbjudande om presentkort gäller endast lagerbilar och på presentkorttorget.se, t.o.m. 25 januari. **Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. Megane-erbjudanden; ord.pris kombi är 5 000 kr, 
ord.pris för bränslevärmare 18 900 kr. Gäller tom 31/3 2015. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 115 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 138 400 kr (ord. pris 152 400 kr), Mégane kampanjpris 149 900 kr (Ord.pris 164 900 kr). Bränsleförbrukning vid 
blandad körning: Clio 0,31-0,55 l/mil, Captur 0,49-0,54 l/mil, Mégane 0,35-0,52 l/mil. CO

2
-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/km, Mégane 90-119 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 

100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

RENAULT MEGANE
NU FRÅN 149 900 KR

JUST NU KOMBITILLÄGG FÖR 0 KR 

BRÄNSLEVÄRMARE NU 6 900 KR

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 115 900 KR

RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 138 400 KR

KÖP EN RENAULT OCH FÅ ETT PRESENTKORT 
GÄLLER ENDAST T.O.M. 25 JANUARI*

DU FÅR ÄVEN VINTERHJUL PÅ KÖPET.** 
(VÄRDE UPP TILL 12 000 KR)

NU HAR DU CHANSEN! 
FICK DU INTE JULKLAPPEN DU FÖRTJÄNADE?



VÄNERSBORG. Ännu en 
blytung uddamålsför-
lust.

Surte BK förlorade 
nyckelmatchen borta 
mot Blåsut, men ser 
ljuset i tunneln.

– Andra halvlek var 
ett steg i rätt riktning 
och vi borde fått med 
oss åtminstone en 
poäng, säger tränare 
Jonny Samuelsson.

Av totalt nio förluster har 
fem varit med uddamålet. 

Surte BK har verkligen inte 
haft marginalerna på sin sida 
och när anfallsspelet dess-
utom har präglats av inef-
fektivitet har framgången 
uteblivit. Därför har forne 
skyttekungen, Lasse Karls-
son, kallats in och redan i sin 
första match för året skrev 
han in sig i målprotokollet.

– Det är ett enormt lyft 
för laget. Jag kan inte nog 
beskriva Lasse som tillgång. 
Han har den spets som vi har 
saknat, det ser vi inte minst 
på träningar och hans närva-
ro ger killarna självförtroen-
de. Lasse behöver ytterligare 
ett par träningar för att kom-
ma upp i varv och hitta taj-
mingen, men att bara ha med 

honom i laguppställningen 
skapar oro hos motståndar-
na. Vi får ett helt annat an-
fallsspel med Lasse på plan, 
beskriver Jonny Samuelsson.

Första halvlek mot Blåsut 
var jämn, men hemmalaget 
tog vara på de chanser som 
bjöds.

– Vi var lite mer ihåliga än 
dem fast hade vi satt straffen 
vid 1-0 kunde matchbilden 
blivit en annan. Det är små 
marginaler. Carl-Oskar 
Bridholms straffslag satt i 
stolproten, så är det bara, 
konstaterar Jonny Samuels-
son.

I pausvilan och 3-0-un-
derläge bestämde sig Surte 
för att verkligen ge det en 
chans. I andra halvlek var 
det ett nytänt bortalag som 
skrinnade in i Vänersborgs 
Arena.

Ägde totalt
– Vi ägde totalt, även om 
de blixtrade till i en och an-
nan kontring. Vi radade upp 
chanser, hörnor och frislag. 
Tyvärr så sitter det nog lite 
i huvudet på killarna just nu. 
Hade vi bara fått in ett par 
enkla mål i början av match-
en så hade det rullat på. Nu 
får vi slita oerhört för varje 
fullträff, menar Jonny.

Efter en kvart sopade 
Lasse Karlsson in en boll 
efter en hörnsituation. Surte 
ökade därefter trycket ytter-
ligare mot motståndarmålet. 
Mattias Timan reducerade 
till 3-2 med två minuter kvar 
av ordinarie tid. I den 92:a 
spelminuten tilldömdes Sur-

te en straff. Magnus Karls-
son fick förtroendet att bli 
poängräddare. Uppdraget 
blev för tungt och straffen 
satt utanför målramen.

Tuff uppgift
– Ingen lätt uppgift, men det 
är Carl-Oskar och Magnus 
som skjuter våra straffar. 
Idag missade båda. Sådan är 
idrotten, säger Jonny som 
trots den blytunga udda-
målsförlusten väljer att se 
ljusglimtarna.

– Jag vet att det kommer 
att vända. Vi har en mycket 
kompetent och talangfull 

trupp, men självklart har vi 
påverkats enormt negativt av 
alla skador.

På lördag väntar IFK 
Motala som vann första mö-
tet med klara 7-2. Ett resul-
tat som dock inte speglade 
matchbilden och förutom 
Lasse Karlsson återkomst 
hoppas Jonny Samuelsson 
också på att Martin Östling 
kan vara tillbaka mot Motala.

– Martin har varit med 
och tränat nu. Det ser bra 
ut och känner han sig redo 
är han mer än välkommen. 
Just Motala har ett antal ex-
tremt skickliga skridskoåkare 

som vi måste hålla ett öga på, 
men jag är optimist. Jag tror 
vi har goda chanser att ta två 
poäng på lördag. Vi ska ha en 
riktigt bra vecka och komma 
laddade till tusen, avslutar 
Jonny Samuelsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

DUBBELMÖTE 
LÖR 24 JAN BOHUSHALLEN

HERR KL 12.30

SURTE IS IBK
VS HERRESTADS AIF

DAM KL 14.45

SURTE IS IBK
VS PARTILLE IBS

ENTRÉ
20 KR

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

DAMER DIV 2 KL 16.45

NÖDINGE SK
VS HK ARANÄS

VECKANS
MATCH

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 25 JAN

Ännu en tung 
uddamålsförlust

Lasse Karlsson gjorde comeback i Surte borta mot Blåsut-Vänersborg. Den forne skyttekungen le-
vererade direkt, men Surte föll ändå med blytunga 3-2.

Jonny Samuelsson manar på de sina. Surte BK åkte på en ny 
tung uddamålsförlust, men det fanns mycket som såg bättre ut 
ansåg ansvarige huvudtränaren.

Allsvenskan södra
Blåsut – Surte BK 3-2 (3-0)

BANDY

– Men med Lasse Karlsson i laget 
ser Surte ljuset i tunneln
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Det är ett 
enormt lyft för 
laget. Jag kan 
inte nog beskri-

va Lasse som tillgång. 
JONNY SAMUELSSON
Tränare Surte BK
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JONNY SAMUELSSON
Tränare Surte BK

Sargat Surte segrar
– Promenadseger över Pixbo Wallenstam

Surte jublar efter Annika Korsbos 4-0-mål.

Emma Sandgren gjorde sin första A-lagspoäng när hon assisterade Annika Korsbo till 7-1.

BOHUS.Skadelistan fort-
sätter växa hos Surtes 
innebandydamer.

Det gör dock antalet 
segerraden också.

Pixbo Wallenstam var 
chanslöst i Bohushallen 
på torsdagskvällen.

– Jag är oerhört stolt över 
hur tjejerna genomför den 
här matchen. Trots att vi 
saknar många tongivande 
spelare kliver vi in med en 
övertygelse om att greja det 
här. Idag spelade tjejerna 
med ett härligt självförtro-
ende och då är vi svårslagna, 
säger en nöjd tränare i Tom-
mi Pasanen.

På uppvärmningen kände 
Sofie Karlsson att ljumskar-
na inte höll för spel och 
anslöt sig därmed till ska-
delistan där redan Malin 
Bernhardsson, Jennifer 
Corneliusson och Katja 
Kontio befann sig sedan ti-
digare. Linda Karlsson är 
bortrest en tid och samma 
sak gäller nu för Cecilia Is-
berg som missar resten av 
säsongen. Dessutom skadade 
sig Elina Svensson under 
matchen och fick söka sig till 

akuten efteråt.
– Hon fick en smäll över 

revbenen. Det kan vara ett 
fäste eller en fraktur. Vi 
får se. Har vi tur läker det 
snabbt, säger Pasanen och 
fortsätter:

– Nu tror jag vi är i ett 
läge där vi faktiskt inte tål 
fler skador. Vi spelar med 
allt vi har tillgängligt för till-
fället.

Så är det, men nivån på 
spelet håller fortfarande hög 
division två klass. Försvars-
spelet var solit och anfalls-
spelet effektivt. Målen tril-
lade in i en jämn ström och 
Pixbo Wallenstam var aldrig 
nära att skaka Surte, även om 
Tommi Pasanen erkände en 
viss nervositeten vid redu-
ceringen till 4-1 i mittperi-
oden.

– Det är enda tillfället i 
matchen som jag inte tyckte 
att vi hade kontroll. Det kan 
gå snabbt i innebandy så det 
gäller att vara observant. Vi 
backade hem lite och återtog 
kommandot.

Samtidigt åkte Julia Jo-
hannesson i Pixbo på en ut-
visning och Surte fick chans 
att spela i powerplay. Det 
tillfället tog hemmalaget 
vara på. Emma Asplund ra-
kade in 5-1 efter en fin pass-
ning av Natalie Hjertberg.

– Där avgjordes match-

en. Luften gick ur dem och 
vi kunde spela av matchen i 
tredje perioden, analyserar 
Pasanen.

Det var många som tog 
ansvar i Surte på torsdags-
kvällen, men backveteranen 
Jonna Leek och centern 
Therese Lamberg förtjänar 
ett extra omnämnande.

– Det håller jag definitivt 
med om. Jag vet inte om jag 
har sett Jonna bättre? Hon 
gör inte ett fel, men samti-
digt vill jag understryka att 
hennes möjligheter att kliva 
upp i banan sker på grund av 
att Ebba Norrman spelar 
som idag. Hon var enormt 
duktig, säger Tommi Pa-
sanen.

Annika Korsbo och The-
rese Lamberg svarade för två 
mål vardera, Jessica Ljung-
gren för ett och två assist, 
me roligast att notera var att 
Emma Sandgren, blott 13 
år, gjorde sitt första A-lags-
poäng.

Nu är Surte som tur är 
spelledigt fram till nästa lör-
dag, då serieledande Partille 
gästar Bohushallen.

– Vi kommer träna lätt 
och mest ägna tid åt rehab, 
avslutar Tommi Pasanen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 7-1
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ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Nödinge

Träningstider:  
mån-tors från 17.30

Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

Nu kör vi igång igen!

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

Gymlokalen i Ale Gymnasium

070 310 86 87 adb.ale@hotmail.com

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Matchvärd:

VS IFK MOTALA

ALE ARENA 
LÖRDAG 24/1

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY



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

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

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

TS Mureri AB

Tobias Sigestrand 
0

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

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

Årsmöte i Nödinge SK Fotboll 2015
17 februari kl 19:00 Vimmervi IP.

Gör din röst hörd

NÖDINGE– SÅ KLART

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS

Vi har lag för pojkar och flickor födda från 2008 
till Oldboys

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Vi tränar inomhus i ALE-hallen

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 
lags hemsidor
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Gör din röst hörd

NÖDINGE– SÅ KLART

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS

Vi har lag för pojkar och flickor födda från 2008 
till Oldboys

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Vi tränar inomhus i ALE-hallen

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 
lags hemsidor

GÖTEBORG. Ale HF var 
illa ute i returmötet med 
OLDRIK.

Veteranen Mikael Mel-
legård ställde till stora 
bekymmer.

Efter viss dramatik 
kunde Ale HF ändå avgå 
med segern och befäster 
därmed sin serieled-
ning.

Anrika Redbergslids IK:s 
veteraner, OLDRIK, gav 
återigen Ale HF:s handbolls-
talanger en nyttig läxa. Led-
ningen med sex mål i paus åt 
göteborgarna ikapp och tog 
ledningen en bit in i andra 
halvlek.

– Du går aldrig säker i 
handboll, särskilt inte mot 
lag med så många rutinera-
de rävar. Efter en fin första 
halvlek tappade vi konceptet, 
men killarna ska ha en eloge 
för hur de slutför matchen, 
säger tränare Janne Fran-
zén.

Med två minuter kvar att 
spela var det helt jämnt, 25-
25. Ale lyckades behålla ky-
lan och med en storspelande 

målvakt i Hampus Eskils-
son kopplades till sist ett fast 
grepp om poängen.

– Hampus och Niclas 
Eriksson stack verkligen ut 
idag, men det är många som 
gör det bra när matchen väl 
ska avgöras, understryker 
Franzén.

Serien såg nästan avgjord 
ut för ett tag sedan, men då 
Backa Skälltorp överklagat 

båda sina matcher mot just 
OLDRIK och fått förbundet 
med sig är avståndet till två-
an bara två poäng. Ale möter 
just Backa Skälltorp i sista 
omgången.

– Magnus Wislander 
hade spelat med RIK:s divi-
sion två lag och fick därför 
egentligen inte vara med i 
OLDRIK, men det är sällan 
man är så petig på den här 

nivån. Fast regler är regler 
och vi får se till att vinna våra 
matcher. Gör vi det kan ing-
et hindra oss från att ta klivet 
upp i trean, men det är alltid 
en bedrift att vinna en serie 
så vi får vara ödmjuka inför 
uppgiften och ta varje match 
på största allvar, avslutar Jan-
ne Franzén.

I dagarna blev också Ma-
thias Johansson klar för Ale 

HF efter en tid i 415 Östra 
Göteborg. Därmed förstärks 
skyttet ytterligare inför av-
görandet. Just 415 Östra 
Göteborg står för motstån-
det på söndag. Den matchen 
spelas i Älvängens kulturhus.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 12 par. Medel 
var 108 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Göte Olsson/Nils Lindström             133
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson              130
3. Claes-Hugo Larsson/
Thomas Elfving                                    115
4. Bo Severinsson/Bent Willumsen     112
5. Elsa Persson/Rikard Johansson       110

BRIDGE

BANDY
Allsvenskan södra
Blåsut – Surte BK
Mål SBK: Lasse Karlsson, Mattias Timan. 
Matchens kurrar: Johan Janebrink 3, 
Peder Remman 2, Lasse Karlsson 1.

Gripen-Trollhättan 16 67 30
Lidköpings AIK 16 14 23
Jönköping Bandy 16 19 22
Nässjö IF 16 59 21
Tranås BOIS 16 1 19
IFK Motala 15 38 17
Blåsut 16 7 17
IF BolticGöta 16 -21 14
Surte BK 16 -14 12
Skirö-Nävelsjö BS 16 -26 9
Frinspångs AIK 16 -92 4
Otterbäckens BK 15 -52 2

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 7-1 
(2-0, 3-1, 2-0)
Mål SIS: Therese Lamberg 2, Annika 
Korsbo 2, Jessica Ljunggren, Emma 
Asplund, Jonna Leek. Matchens kurrar: 
Jonna Leek 3, Therese Lamberg 2, Ebba 
Norrman 1.

Partille IBS 14  85 41
Surte IS IBK 13  46 29
Floda IBK 14  27 28
Lindome IBK 14   7 27
Lindås IBK 13  34 26
FBC Lerum 13  24 23
Pixbo Wallenstam 15  -4 23
Kärra IBK  14 -34 19
Burås IK 14 -26 12
IBK Walkesborg 99 14 -69 7
Guldhedens IK 12 -42 6
IBK Göteborg 14 -48 2

Division 3 Göteborg
Ale IBF – IBF Göteborg 6-4 
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 3, Mattias 
Hansson 2, Martin Eriksson. Matchens 
kurrar: Fredrik Herlogsson 3, Mattias 
Hansson 2, Rasmus Nordgren 1.

Älvstranden – Surte IS IBK 11-2  
(1-0, 2-2, 8-0)
Mål SIS: Almir Mehmedagic, Niklas 
Pettersson. Matchens kurrar: Patrik 
Adolfsson 3, Christopher Ahlström 2, 
Richard Rydell 1.

Älvstranden 10  39 26
Burås IK 10  36 25
Ale IBF 10  13 22
Surte IS IBK 10   6 17
IBK Walkesborg 9   9 15
Myggenäs IBK 10   4 15
Herrestads AIF 9  11 14
FBC Lerum  9 -11 11
Pixbo Wallenstam 9   3 9
Partille IBS 10 -28 8
Västra Frölunda 9 -44 1
IBF Göteborg 9 -38 0

Division 4 Göteborg västra
OLDRIK - Ale HF 26-28
Mål Ale: Niclas Eriksson 9, Per 
Johannesson 6, Joakim Samuelsson 
6, Nicolas Myrén 4, Simon Liljeblad 3. 
Matchens kurrar: Hampus Eskilsson 2, 
Niclas Eriksson.

Ale HF 10  94 20
Backa Skälltorp 10  59 18
Baltic 10  52 15
HK Kelt 9 -3 11
415 Östra Göteborg 10   4 7
OLDRIK 10 -16 7
HP Kongelf 9 -30 3
Chalmers HK  9 -50 3
Wassarnas HK 9 -120 2

Ale HF behåller greppet
– Slog OLDRIK 
på nytt efter 
viss dramatik

Hampus Eskilsson gjorde på nytt en toppmatch i Ale HF:s mål och bidrog starkt till att även det andra mötet med OLDRIK slutade 
med seger. 
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Div 4 Göteborg västra
OLDRIK – Ale HF 26-28

HANDBOLL
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NÖDINGE. Ale IBF låg 
under med 0-4 inför sis-
ta perioden, men vände 
på steken.

Sex mål och tre värde-
fulla poäng.

– Vi ägde egentligen 
samtliga perioder fast 
utdelningen dröjde, 
säger tränare Tobias 
Hellman.

Ale IBF har bra häng på 
topplagen i division tre och 
är i allra högsta grad med i 
racet om de främsta place-
ringarna. Tabelljumbon IBF 
Göteborg bjöd dock hårt 
motstånd i lördagens möte i 
Ale Kulturrum. Hemmalaget 
anförde tonen, men lyckades 
inte få bollen i nät. Det gjor-
de däremot IBF Göteborg i 
några rappa motattacker.

– Faktum är att de kunde 

haft en ännu större ledning 
om inte målramen varit med 
oss. Vi hade förtvivlat svårt 
att sätta dit den. Sen kändes 
det kanske som att vi inte 
riktigt tog uppgiften på all-
var. Inställningen var inte 
hundraprocentig och då vin-
ner du inga matcher, inte ens 
i division tre, menar Tobias 
Hellman som dock lyckades 
få fart på sina mannar inför 
den tredje och avgörande 

akten.
– Vi bestämde oss för att 

ta tag i det och verkligen 
göra jobbet. När vi väl fick 
upp tempot var vi helt över-
lägsna och i takt med att vi 
fick utdelning växte självför-
troendet. Vårt sista mål satt 
i öppen bur, berättar Hell-
man.

Det var som vanligt 
förstakedjan som avgjor-
de tillställningen. Fredrik 

Herlogsson och Mattias 
Hansson svarade för fem av 
målen. Ale möter nu Partille 
borta på lördag och avstån-
det till serietoppen är inom 
räckhåll.

– Vi rullar på och sen får vi 
se hur långt det räcker. Laget 
är ungt och vår generations-
växling skulle troligtvis må 
bäst av att fortsätta i trean 
något år, men resultaten får 
visa var vi hör hemma, avslu-
tar Tobias Hellman.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

TUVE. Det var jämnt i 
två perioder ändå sluta-
de Surtes möte med se-
rieledande Älvstranden 
med en niomålsförlust.

– Det låter kanske 
konstigt, men jag är 
nöjd med killarnas pre-
station, säger tränare 
Tobbe Engström.

Surte IS IBK gör sin för-
sta säsong i division tre och 
överraskade stort under hös-
ten, men nu har laget dragit 
på sig tre raka förluster. Det 
gör dem till ett stabilt mit-
tenlag med lika många segrar 
som nederlag. Att Surte skul-
le få svårt att rubba Älvstran-

den var ingen nyhet. Det var 
snarare högst sensationellt 
att serieledarna tvingades 
slå ifrån sig i mittperioden. 
SIS var nära att hämta in den 
3-0-ledning som Älvstran-
den skaffade sig. 3-2 inför 
slutrundan gjorde att Surte-
tränaren, Tobbe Engström, 
lät påminna sina adepter om 
att laget besegrat serieledare 
tidigare under säsongen. 

– Burås kom obesegrade 
till Bohushallen och ingen 
trodde vi skulle rå på dem. 
Det gjorde vi då och jag kän-
de att vi hade Älvstranden 
på kroken också, säger Eng-
ström vars dröm dock slogs 
i spillror redan efter tre sek-
under av slutperioden.

– Vi hann knappt kom-
ma ut. Det var tekning och 
pang 4-2. På något sätt gick 

luften ur oss där. Vi hade 
kämpat hårt för att ta oss in 
i matchen, men när de väl 
fick hål på oss igen orkade 
vi inte stå upp. Det är synd 
att vi rasar ihop så kapitalt, 
siffrorna speglar inte match-
en som helhet. Sedan är det 
självklart hatten av för Älv-
stranden. Det är överlägset 
seriens bästa lag.

På lördag gästas Bo-
hushallen av Herrestads AIF 
som är en betydligt mänsk-
ligare uppgift, men höstens 
möte var tufft och Surte 
räddade en pinne (9-9) i slut-
sekunderna genom Daniel 
Antonsson. Dagens Surte 
är betydligt vassare och går 
självklart för tre poäng.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Ale IBF – IBF Göteborg 6-4

INNEBANDY

Division 3 Göteborg
Älvstranden – Surte IS IBK 11-2

INNEBANDY

Ale IBF fortsätter jakten på toppen

Surtes herrar skakade om serieledarna

Almir Mehmedagic gjorde ett av Surtes två mål i förlustmatchen 
borta mot Älvstranden.

HANDBOLL

INNEBANDY
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NÖDINGE. Det krävdes en 
förlängning för att avgö-
ra finalen i Alecupen mel-
lan Nol IK och Skepplanda 
BTK. Bojan Ilic blev stor 
matchhjälte med matchens 
enda mål. Nol försvarade 
därmed titeln från förra året.

Årets upplaga av 
i n o m h u s t u r n e r i n g e n 
i Ale Kulturrum blev 
rekordjämn och avgjordes 
den 27 december. Båda 
semifinalerna fick avgöras på 
straffar. Nol IK fick oväntat 
hårt motstånd av Nödinge 
SK som förstärkt laget med 
sina tidigare spelare Jihad 
Nashabat och Kajin Talat. 
Straffsparkslägging inomhus 
är en otacksam uppgift för 

målvakten och Nol tvinga-
des skjuta 13 straffar för att 
bemästra NSK. Nolmålvak-
ten Niklas Koppel blev stor 
semifinalhjälte när han pare-
rade en straffspark nere vid 
stolproten.

I den andra semifina-
len möttes Ahlafors IF och 
Skepplanda. AIF som får leva 
med att alltid bära ett visst 
favoritskap satte ett kompakt 
tryck mot SBTK, men lyck-
ades inte överlista tillfällige 
målvakten Mathias Johans-
son. Det blev istället straffar 
som fick avgöra vem som 
skulle få möta Nol i finalen. 
Straffsparksläggningen slu-
tade 5-4 till Skepplanda efter 
att Rasmus Johansson frälst 
sitt lag med att skjuta den av-
görande straffen med mins-
ta möjliga marginal bakom 
SBTK:s tidigare målvakt, 
Markus Samuelsson, som 
nu är tillbaka i Ahlafors IF.

Finalen mellan Nol och 
Skepplanda bjöd precis som 
semifinalerna på lite högre 
boll- och passningstempo, 
men inomhusfotboll handlar 

lika mycket om taktik och 
strategi vilket gör att duktiga 
lag ofta tar ut varandra. Nols 
främsta hot, skyttekungen 
Bojan Ilic, hårdbevakades 
och Skepplandas kollektiv 
var stabilt och bjöd inte den 
kvickfotade anfallaren några 
ytor. Efter 20 mållösa minu-
ter väntade en förlängning 
om fem minuter och även 
denna såg ut att bli resultat-
lös, då bevakningen av Bo-
jan Ilic plötsligt upphörde. 

Sekunderna senare spelade 
lagkapten Jonny Stenström 
fram Bojan till finalens enda 
mål. Det är små marginaler, 
men titelförsvarande Nol 
vann rättvist.

På damsidan segrade Äl-
vängens IK som precis har 
inlett ett samarbete med 
Ahlafors IF. Tillsammans 
har klubbarna skapat en ge-
mensam satsning på dam-
fotbollen som kommer att 
innebära en 25-mannatrupp 

med lag i både division tre 
och fyra. Tränare blir Ola 
Holmgren. 

– Vi kommer att träna och 
spela både i Älvängen och 
Alafors. I det här samarbetet 
är alla vinnare, säger Carina 
Ackerfors, en av initiativta-
garna.

Tack vare segern över 
storfavoriterna Skepplanda 
kunde ÄIK:s damer till sist 
vinna Alecupen. På junior-
sidan tog Ahlafors IF hem 
pokalen, trots att ÄIK domi-
nerade stort och bara släppte 
in två mål.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Varmt välkomna!

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

Kallelse till årsmöte
Torsdag 19/2 kl 19:00
”En ridklubb för alla 
med hästen i centrum”.
Lättare tilltugg kommer 
att serveras.
Hjärtligt välkomna!

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

Nol försvarade titeln i Alecupen

Nol IK fortsätter att vinna. I lördags försvarade det nyblivna di-
vision fem laget titeln i Alecupen genom att besegra Skepplanda 
med 1-0. Bojan Ilic avgjorde i förlängningen.

ÄIK:s damer segrade i Alecupens damklass.

BOHUS. En dag blev två 
och 270 deltagare blev 
370.

Lilla Alespelen har 
blivit en stor friidrott-
stävling för barn och 
ungdomar, 7-15 år.

Bohus IF friidrott 
lyckades trots om-
fattningen hålla god 
ordning och tävlingen 
applåderades.

Lilla Alespelen arrange-
rades för tredje gången i 
Bohushallen den gångna 
helgen. Arrangemanget har 
utvecklats successivt under 
åren och nytt för 2015 var 
att tävlingen utökats med 
klasser även för barn från 12-
15 år. Det medförde att både 
lördagen och söndagen fyll-
des med friidrott. Dessutom 
hade föreningen engagerat 
Anna Linner som professi-
onell speaker, vilket gav hela 
eventet en mycket kvalitativ 
inramning. Som prisutdela-
re agerade meriterade han-

dikappidrottaren, Gunilla 
Wallengren, numera täv-
lande för Bohus IF.

– Sedan har vi gjort en 
del förändringar som delta-
garna främst märker av. En 
specialmatta på golvet som 
gör det möjligt att hoppa 
höjdhopp med spikskor. Fler 
tv-skärmar gör det möjligt 
för publiken att följa tävling-
en oavsett om de sitter på 
läktaren eller är i cafeterian. 
För våra sprinters har vi i år 
anlitat professionella star-
ters. Det är nästan ett krav 
när 15-åringar är med och 
tävlar. De ställer med all rätt 
krav på arrangemanget och 
det känns bra att vi kan möta 
upp på en hög nivå, säger 
ordförande Per Carlsson.

Bohus IF hade totalt 100 
deltagare under helgen och 
de personliga rekorden hag-
lade. Bäst av allt, enligt spe-
aker Anna Linner, var ändå 
medaljfördelningen.

– Bohus IF ser till att alla 
som deltar får en medalj, 
oavsett placering, och det 

tycker jag alla är värda efter 
att ha kämpat här.

Arrangörs fören ingen 
hade också stora sportsliga 
framgångar. I resultatlistan 
kan noteras att Bohus IF:s 
Albin Gustavsson vann 
höjdtävlingen för P9 på höj-
den 1,22 och Adam Rydén 
vann för P10 på 1,23. Emma 
Wendel, 9, hoppade 1,07 
och vann sin åldersklass. 
Linnea Johansson, 8, hopp-

ade 0,95 och vann på den 
höjden. Signe Nyqvist vann 
den yngsta klassen för flickor 
sju år på höjden 0,85 meter. 
För de lite äldre tjejerna 
gjorde Amanda Forsell och 
Elin Åberg fina resultat i 
höjd för F13. Båda stannade 
på höjden 1,32. En nivå ing-
en annan nådde i klassen.

I kula har Bohus IF många 
löften, däribland Leo Carls-
son, 11, vars resultat är bäst i 

Sverige. Leo är ensam om att 
stöta över 10 meter. I Lilla 
Alespelen blev det hela 10,18 
och segern var ohotad.

Mio Grinder, BIF, vann 
kula för P8 med 5,87. Elli-
ot Karlsson vann samma 
gren på 6,72 för pojkar 9 år. 

I klassen F10 nådde Lydia 
Matsson, 5,84, som innebar 
seger. Lika bra gick det för 
Elin Björn i klassen F9, där 
5,68 gav en förstaplats. Moa 
Larsson vann F8-klassen 
med en stöt som mätte 3,98.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. ÄIK Cup 
blev en succé, såväl 
arrangörsmässigt som 
sportsligt för Älvängens 
IK.

Värdklubben inledde 
med ett silver på freda-
gen för att på lördagen 
ta tre raka guld.

– Det har jag aldrig 
tidigare upplevt som 
cupgeneral, säger Kjell 
Skånberg.

I dagarna tre avgjordes ÄIK 
Cup i Älvängens Kulturhus. 

52 lag kom till spel, fördelat 
på tre åldersklasser. Det var 
pojkar och flickor födda -03, 
-04 och -05.

– Det var föreningar från 
ett relativt stort geografiskt 
område. Intresset för årets 
upplaga var stort. Vi fick 
tacka nej till klubbar som 
hörde av sig, berättar Kjell 
Skånberg.

Arrangemanget flöt på 
planenligt. Det var idel ros 
från spelare, ledare och 
funktionärer.

– Jag är supernöjd, förkla-
rar Skånberg vars egen insats 

som cupansvarig är värd att 
lyfta fram.

Här är finalresultaten: 
P-03: Ahlafors-Älvängen 
blå 2-1 (efter sudden death). 
F-05: Älvängen-Kode svart 
1-0 (efter straffar). P-05: 
Älvängen vit-Ösets BK 3-2 
(efter sudden death). F-03: 
Älvängen blå- Stenkullen 
röd 1-0 (efter sudden death). 
P-04: Hjuviks AIK-Ste-
nungsund svart 3-2 (efter 
straffar). F-04: Skepplanda 
BTK – Backatorp röd 1-0

JONAS ANDERSSON

Succé för värdklubben i ÄIK Cup

Älvängens IK F-03 efter lördagens finalvinst i ÄIK Cup.

Bohus IF:s Isa Larsson sprang 60 meter på 8,95 och kom tvåa i 
klassen för F15. Vann gjorde Melissa Mansouri från Ullevi FK på 
tiden 8,70. Gunilla Wallengren agerade populär prisutdelare.

Hemmahoppet Matilda Bergand, tävlandes i F13, tog sig över 
1,22. Bara fem hoppare nådde högre höjder. 

Framgångar i Lilla Alespelen
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NÖDINGE. Det krävdes en 
förlängning för att avgö-
ra finalen i Alecupen mel-
lan Nol IK och Skepplanda 
BTK. Bojan Ilic blev stor 
matchhjälte med matchens 
enda mål. Nol försvarade 
därmed titeln från förra året.

Årets upplaga av 
i n o m h u s t u r n e r i n g e n 
i Ale Kulturrum blev 
rekordjämn och avgjordes 
den 27 december. Båda 
semifinalerna fick avgöras på 
straffar. Nol IK fick oväntat 
hårt motstånd av Nödinge 
SK som förstärkt laget med 
sina tidigare spelare Jihad 
Nashabat och Kajin Talat. 
Straffsparkslägging inomhus 
är en otacksam uppgift för 

målvakten och Nol tvinga-
des skjuta 13 straffar för att 
bemästra NSK. Nolmålvak-
ten Niklas Koppel blev stor 
semifinalhjälte när han pare-
rade en straffspark nere vid 
stolproten.

I den andra semifina-
len möttes Ahlafors IF och 
Skepplanda. AIF som får leva 
med att alltid bära ett visst 
favoritskap satte ett kompakt 
tryck mot SBTK, men lyck-
ades inte överlista tillfällige 
målvakten Mathias Johans-
son. Det blev istället straffar 
som fick avgöra vem som 
skulle få möta Nol i finalen. 
Straffsparksläggningen slu-
tade 5-4 till Skepplanda efter 
att Rasmus Johansson frälst 
sitt lag med att skjuta den av-
görande straffen med mins-
ta möjliga marginal bakom 
SBTK:s tidigare målvakt, 
Markus Samuelsson, som 
nu är tillbaka i Ahlafors IF.

Finalen mellan Nol och 
Skepplanda bjöd precis som 
semifinalerna på lite högre 
boll- och passningstempo, 
men inomhusfotboll handlar 

lika mycket om taktik och 
strategi vilket gör att duktiga 
lag ofta tar ut varandra. Nols 
främsta hot, skyttekungen 
Bojan Ilic, hårdbevakades 
och Skepplandas kollektiv 
var stabilt och bjöd inte den 
kvickfotade anfallaren några 
ytor. Efter 20 mållösa minu-
ter väntade en förlängning 
om fem minuter och även 
denna såg ut att bli resultat-
lös, då bevakningen av Bo-
jan Ilic plötsligt upphörde. 

Sekunderna senare spelade 
lagkapten Jonny Stenström 
fram Bojan till finalens enda 
mål. Det är små marginaler, 
men titelförsvarande Nol 
vann rättvist.

På damsidan segrade Äl-
vängens IK som precis har 
inlett ett samarbete med 
Ahlafors IF. Tillsammans 
har klubbarna skapat en ge-
mensam satsning på dam-
fotbollen som kommer att 
innebära en 25-mannatrupp 

med lag i både division tre 
och fyra. Tränare blir Ola 
Holmgren. 

– Vi kommer att träna och 
spela både i Älvängen och 
Alafors. I det här samarbetet 
är alla vinnare, säger Carina 
Ackerfors, en av initiativta-
garna.

Tack vare segern över 
storfavoriterna Skepplanda 
kunde ÄIK:s damer till sist 
vinna Alecupen. På junior-
sidan tog Ahlafors IF hem 
pokalen, trots att ÄIK domi-
nerade stort och bara släppte 
in två mål.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Varmt välkomna!

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

Kallelse till årsmöte
Torsdag 19/2 kl 19:00
”En ridklubb för alla 
med hästen i centrum”.
Lättare tilltugg kommer 
att serveras.
Hjärtligt välkomna!

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

Nol försvarade titeln i Alecupen

Nol IK fortsätter att vinna. I lördags försvarade det nyblivna di-
vision fem laget titeln i Alecupen genom att besegra Skepplanda 
med 1-0. Bojan Ilic avgjorde i förlängningen.

ÄIK:s damer segrade i Alecupens damklass.

BOHUS. En dag blev två 
och 270 deltagare blev 
370.

Lilla Alespelen har 
blivit en stor friidrott-
stävling för barn och 
ungdomar, 7-15 år.

Bohus IF friidrott 
lyckades trots om-
fattningen hålla god 
ordning och tävlingen 
applåderades.

Lilla Alespelen arrange-
rades för tredje gången i 
Bohushallen den gångna 
helgen. Arrangemanget har 
utvecklats successivt under 
åren och nytt för 2015 var 
att tävlingen utökats med 
klasser även för barn från 12-
15 år. Det medförde att både 
lördagen och söndagen fyll-
des med friidrott. Dessutom 
hade föreningen engagerat 
Anna Linner som professi-
onell speaker, vilket gav hela 
eventet en mycket kvalitativ 
inramning. Som prisutdela-
re agerade meriterade han-

dikappidrottaren, Gunilla 
Wallengren, numera täv-
lande för Bohus IF.

– Sedan har vi gjort en 
del förändringar som delta-
garna främst märker av. En 
specialmatta på golvet som 
gör det möjligt att hoppa 
höjdhopp med spikskor. Fler 
tv-skärmar gör det möjligt 
för publiken att följa tävling-
en oavsett om de sitter på 
läktaren eller är i cafeterian. 
För våra sprinters har vi i år 
anlitat professionella star-
ters. Det är nästan ett krav 
när 15-åringar är med och 
tävlar. De ställer med all rätt 
krav på arrangemanget och 
det känns bra att vi kan möta 
upp på en hög nivå, säger 
ordförande Per Carlsson.

Bohus IF hade totalt 100 
deltagare under helgen och 
de personliga rekorden hag-
lade. Bäst av allt, enligt spe-
aker Anna Linner, var ändå 
medaljfördelningen.

– Bohus IF ser till att alla 
som deltar får en medalj, 
oavsett placering, och det 

tycker jag alla är värda efter 
att ha kämpat här.

Arrangörs fören ingen 
hade också stora sportsliga 
framgångar. I resultatlistan 
kan noteras att Bohus IF:s 
Albin Gustavsson vann 
höjdtävlingen för P9 på höj-
den 1,22 och Adam Rydén 
vann för P10 på 1,23. Emma 
Wendel, 9, hoppade 1,07 
och vann sin åldersklass. 
Linnea Johansson, 8, hopp-

ade 0,95 och vann på den 
höjden. Signe Nyqvist vann 
den yngsta klassen för flickor 
sju år på höjden 0,85 meter. 
För de lite äldre tjejerna 
gjorde Amanda Forsell och 
Elin Åberg fina resultat i 
höjd för F13. Båda stannade 
på höjden 1,32. En nivå ing-
en annan nådde i klassen.

I kula har Bohus IF många 
löften, däribland Leo Carls-
son, 11, vars resultat är bäst i 

Sverige. Leo är ensam om att 
stöta över 10 meter. I Lilla 
Alespelen blev det hela 10,18 
och segern var ohotad.

Mio Grinder, BIF, vann 
kula för P8 med 5,87. Elli-
ot Karlsson vann samma 
gren på 6,72 för pojkar 9 år. 

I klassen F10 nådde Lydia 
Matsson, 5,84, som innebar 
seger. Lika bra gick det för 
Elin Björn i klassen F9, där 
5,68 gav en förstaplats. Moa 
Larsson vann F8-klassen 
med en stöt som mätte 3,98.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. ÄIK Cup 
blev en succé, såväl 
arrangörsmässigt som 
sportsligt för Älvängens 
IK.

Värdklubben inledde 
med ett silver på freda-
gen för att på lördagen 
ta tre raka guld.

– Det har jag aldrig 
tidigare upplevt som 
cupgeneral, säger Kjell 
Skånberg.

I dagarna tre avgjordes ÄIK 
Cup i Älvängens Kulturhus. 

52 lag kom till spel, fördelat 
på tre åldersklasser. Det var 
pojkar och flickor födda -03, 
-04 och -05.

– Det var föreningar från 
ett relativt stort geografiskt 
område. Intresset för årets 
upplaga var stort. Vi fick 
tacka nej till klubbar som 
hörde av sig, berättar Kjell 
Skånberg.

Arrangemanget flöt på 
planenligt. Det var idel ros 
från spelare, ledare och 
funktionärer.

– Jag är supernöjd, förkla-
rar Skånberg vars egen insats 

som cupansvarig är värd att 
lyfta fram.

Här är finalresultaten: 
P-03: Ahlafors-Älvängen 
blå 2-1 (efter sudden death). 
F-05: Älvängen-Kode svart 
1-0 (efter straffar). P-05: 
Älvängen vit-Ösets BK 3-2 
(efter sudden death). F-03: 
Älvängen blå- Stenkullen 
röd 1-0 (efter sudden death). 
P-04: Hjuviks AIK-Ste-
nungsund svart 3-2 (efter 
straffar). F-04: Skepplanda 
BTK – Backatorp röd 1-0

JONAS ANDERSSON

Succé för värdklubben i ÄIK Cup

Älvängens IK F-03 efter lördagens finalvinst i ÄIK Cup.

Bohus IF:s Isa Larsson sprang 60 meter på 8,95 och kom tvåa i 
klassen för F15. Vann gjorde Melissa Mansouri från Ullevi FK på 
tiden 8,70. Gunilla Wallengren agerade populär prisutdelare.

Hemmahoppet Matilda Bergand, tävlandes i F13, tog sig över 
1,22. Bara fem hoppare nådde högre höjder. 

Framgångar i Lilla Alespelen

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

Vi hälsar  
Sandra 
Alvenby 
hjärtligt 
välkommen
till oss på  
Studio Shape  
i Sävedalen

Välkomna önskar vi på Studio Shape! 
Göteborgsvägen 33, Sävedalen 

031-26 54 00  www.studioshape.se

Klipp ur och ta med annonsen  
så får du en produkt från  
gorgeous LONDON Ten in one
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MAURITZBERG. På Mau-
ritzberg är man glada 
över alla evenemang 
under förra året, senast 
de välbesökta och my-
siga julkonserterna med 
Hanna Wiskari Griffiths 
och familjen. 

Nu är man redo för en 
ny säsong!

Tisdagen den 3 febru-
ari blir det musik och 
mingel med Umeduo.

Kultur på Mauritzberg inle-
der musikåret med en festlig 

tisdag. Det blir tillsammans 
med cello- och slagverksdu-
on UmeDuo, som vid kam-
marmusik- biennalen Ung 
& Lovande 2013 vann första 
pris. Sju konserter återstår 
av den omfattande vinnar-
turnén. 

Duon består av systrarna 
Karolina och Erika Öh-
man, ursprungligen från 
Umeå, som har specialiserat 
sig på den samtida musiken 
och framför allt musik direkt 
skriven för cello och slag-
verk. Flera av verken i pro-
grammet har också skrivits 

särskilt för UmeDuo.
”Med teknisk klarhet och 

lätthet tar sig UmeDuo an 
en samtida repertoar. Deras 
framträdande karaktäriseras 
av hög precision och stark 
närvaro med fullt fokus på 
musikens essens. UmeDuo 
befinner sig redan på hög 
internationell nivå.” Moti-
vering från panelen i Ung & 
Lovande 2013 

Turnén produceras av 
Musik i Syd, i samarbete 
med Västmanlandsmusiken, 
Kammarmusikförbundet 
och Kulturrådet.

KUNGÄLV. Ahlafors IF och 
Älvängens IK har ingått ett 
samarbete på junior- och 
damsidan. På trettondagen 
skördades den första fruk-
ten. Seger för det gemen-
samma damjuniorlaget i 
STC Ytterby Cup.

Inför fullsatta läktare 
i Mimershallen lyckades 
Ahlafors IF:s och Älvängens 
IK:s gemensamma damjuni-
orlag vinna finalen med 2-1 
över värdklubben Ytterby IS. 

Matchen blev onödigt spän-
nande eftersom AIF-ÄIK 
tidigt hade en 2-0-ledning. 
Första målet kom redan efter 
tio sekunder.

– Vi borde ha avgjort ti-
digare, men faktum är att vi 
har spelat så sjukt bra för-
svarsspel att jag inte är förvå-
nad över om tjejerna kände 
att det här var klart när vi 
fick 2-0. På hela turneringen 
har vi släppt in fyra mål. Jag 
är enormt imponerad över 

dessa tjejer, säger ansvarig 
tränare, Ola Holmgren.

Målskyttar i finalen 
blev Josefin Wiklund och 
Emma Gunnarsson. Suve-
rän hela turnering var mål-
vakten Matilda Petersson 
som även i finalen svarade 
för en prakträddning när Yt-
terby jagade kvittering i slut-
minuterna.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

UmeDuo består av systrarna Karolina och Erika Öhman som gästar Mauritzberg tisdagen den 3 
februari.

Musik och mingel 
på Mauritzberg

Cupsegrare. Ahlafors IF:s och Älvängens IK:s gemensamma damjuniorlag gick obesegrade genom 
STC Ytterby Cup. Från vänster: Ola Holmgren, Josefin Wiklund, Lina Karlsson, Moa Samuelsson, 
Linnéa Rauttio, Matilda Petersson, Olle af Geijerstam. Sittande från vänster: Emma Håkansson, 
Tove Saarinen, Emma Gunnarsson, Johanna Börjesson och Fanny Synnerhag.

– Ahlafors och Älvängens damjuniorer cupsegrare
Samarbete som redan bär frukt
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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:



Skepparholmen

All-inclusive på resort 
8 dagar i St. Englmar, Tyskland
Predigtstuhl Resort ★★★ 
Oavsett vilken tid på året det 
är, kan man se fram emot fina 
upplevelser för hela familjen på 
den stora resorten Predigtstuhl i 
St. Englmar i Bayerischer Wald, 
vars idylliska landskap är kulis-
sen på din semester med otaliga 
upplevelsemöjligheter. Här bor 
du i en egen semesterlägenhet 
med plats till upp till sex per-
soner, balkong eller terrass och 
all-inclusive. 

Pris per person i lägenhet
 (min. 2 och max. 6 personer) 

3.199:-
Pris utan reskod 3.499:- 

Pristillägg: 
31/1-27/2 & 11/7-11/9: 1.050:-

21/3-10/4, 25/4-10/7 
& 12/9-30/10: 700:-

kl. 18-22
kl. 10-22

² 
   lekland & wellnessområde

Ankomst: 
Lördagar t.o.m. 10/1-12/12 2015. 

Vistelsen inkl. städning 3 gånger/vecka. 
Kuravgift per person EUR 1,20 (6-15 år) och 
EUR 1,60 (över 16 år) och dygn. 

              Predigtstuhl Reso
rt

Hansastaden Stralsund
4 dagar i Nordtyskland

Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast från 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden Stralsund, vid 
Östersjön.

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeres 
Museum Stralsund

Pristillägg: 1/5-30/9: 50:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/5, 
samt 1/6-21/12 & 26-27/12 2015. 

4 nätter m. 
2 x 2 middagar

 2.099:- 

Lyxig bykrog i Skåne
3 dagar i Krist ianstad

Familjeägd, rustikt inredd bykrog 
byggd på tidigt 1900-tal med välkänd 
restaurang, belägen strax utanför 
Kristianstad vid Råbelövssjön.

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 26/6 2015. 
Inkluderar slutstädning

1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset

Sommarsemester  

1.699:- 

eller ring  020 79 33 84

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

 

NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale fyller 20 år.

Någon form av jubi-
leumsaktivitet planeras 
till hösten.

Vårens program har 
också lite grann av 
stjärnglans över sig med 
en skön mix av musik 
och teater.

Ale Kulturrums teatersalong 
är åter tillgänglig för publika 
arrangemang. Teaterfören-
ingens första programpunkt 
för året äger rum måndagen 
den 2 februari då föreställ-
ningen ”Djävla mansfôlk” 
gästar Nödinge.

– Det är Åsa Bergh som 
hyllar Monica Zetterlund. 
Åsa gjorde bland annat rol-
len som Ulrika i Västergöhl 
i originaluppsättningen av 
”Kristina från Duvemåla”, 
berättar Margareta Nilson, 

ordförande i Teaterförening 
i Ale.

Musikaliska framträ-
danden lockar av tradition 
mycket publik till teatersa-
longen i Nödinge. Fjolåret 
utgjorde inget undantag.

– Det var fullt hus när 
Schtunk var här på vårkan-
ten. ”När rocken kom till 
Sveg” var också en uppskat-
tad show och då gungade det 
rejält i salongen, förklarar 
Margareta.

– Höstens höjdpunkt var 
utan tvekan ”Alla heter Al-
lan” som var en trevlig och 
väldigt mysig föreställning. 
Även här var publiktill-
strömningen god.

Mer musik blir det den 10 
mars när ”Tag det rätta tag 
Cloetta” drar in i Ale Kul-
turrum. 

– Då kommer det att an-
das nostalgi. Det är en kvar-
tett artister som kommer att 
bjuda på musik vi minns från 
50- och 60-talet. Man kan se 

det som en uppföljning på 
”Ta´t lugnt ta en toy” som 
bland annat visades i Kung-
älv och som fick väldigt bra 
kritik, säger Margareta Nil-
son.

Onsdag den 1 april blir 
det högklassig teater när 
Riksteaterns uppsättning 
”Middag” presenteras. I hu-
vudrollen ser vi Elisabet 
Carlsson. Elisabet som blev 
guldbaggenominerad för sin 
insats i ”Grabben i graven 
bredvid” 2002.

– ”Middag” är en svart 
komedi som gjorde jättesuc-
cé i London, då med titeln 
”Dinner”. Jag ser verkligen 
fram emot att ta del av denna 
produktion.

I teaterföreningens pro-
gramfolder inryms också 
barnteatern ”De små vå-
gornas fotspår” som arrang-
eras tillsammans med Ale 
kommun. Tisdag 7 april är 
datumet som gäller för den 
interaktiva berättarföreställ-
ningen med fantasin i fokus.

Ale Teaterförening har 
närmare 300 medlemmar 
och har sedan starten 1995 

varit värd för många publika 
succéer.

– Om man ska titta i back-
spegeln så var uppträdandet 
med Peter Carlsson & Blå 
Grodorna en riktig höjdare. 
Det var innan gruppen slog 
igenom på allvar, avslutar 
Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

– Musik och teater i skön mix
Jubileumsår det svänger om

Elisabet Carlsson, en gång guldbaggenominerad för sin roll i 
”Grabben i graven bredvid”, kommer till Ale Kulturrum senare i 
vår med Riksteaterns uppsättning ”Middag”.

Margareta Nilson, ordföran-
de i Ale Teaterförening som 
20-årsjubilerar 2015.
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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.

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

La Donna del Lago
Söndag 14 mars

 kl 18.00

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! 

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Onsdag 21 jan kl 19
 Entré 80 kr

Jönssonligan 
-den perfekta stöten 

3DD

Big Hero 6
Söndag 1 feb kl 12

 Entré 60 kr

Söndag 25 jan kl 18
Onsdag 28 jan kl 19

 Entré 80 kr

The Imitation Game

OBS!

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!



Skepparholmen

All-inclusive på resort 
8 dagar i St. Englmar, Tyskland
Predigtstuhl Resort ★★★ 
Oavsett vilken tid på året det 
är, kan man se fram emot fina 
upplevelser för hela familjen på 
den stora resorten Predigtstuhl i 
St. Englmar i Bayerischer Wald, 
vars idylliska landskap är kulis-
sen på din semester med otaliga 
upplevelsemöjligheter. Här bor 
du i en egen semesterlägenhet 
med plats till upp till sex per-
soner, balkong eller terrass och 
all-inclusive. 

Pris per person i lägenhet
 (min. 2 och max. 6 personer) 

3.199:-
Pris utan reskod 3.499:- 

Pristillägg: 
31/1-27/2 & 11/7-11/9: 1.050:-

21/3-10/4, 25/4-10/7 
& 12/9-30/10: 700:-

kl. 18-22
kl. 10-22

² 
   lekland & wellnessområde

Ankomst: 
Lördagar t.o.m. 10/1-12/12 2015. 

Vistelsen inkl. städning 3 gånger/vecka. 
Kuravgift per person EUR 1,20 (6-15 år) och 
EUR 1,60 (över 16 år) och dygn. 

              Predigtstuhl Reso
rt

Hansastaden Stralsund
4 dagar i Nordtyskland

Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast från 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden Stralsund, vid 
Östersjön.

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeres 
Museum Stralsund

Pristillägg: 1/5-30/9: 50:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/5, 
samt 1/6-21/12 & 26-27/12 2015. 

4 nätter m. 
2 x 2 middagar

 2.099:- 

Lyxig bykrog i Skåne
3 dagar i Krist ianstad

Familjeägd, rustikt inredd bykrog 
byggd på tidigt 1900-tal med välkänd 
restaurang, belägen strax utanför 
Kristianstad vid Råbelövssjön.

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 26/6 2015. 
Inkluderar slutstädning

1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset

Sommarsemester  

1.699:- 

eller ring  020 79 33 84

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

 

NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale fyller 20 år.

Någon form av jubi-
leumsaktivitet planeras 
till hösten.

Vårens program har 
också lite grann av 
stjärnglans över sig med 
en skön mix av musik 
och teater.

Ale Kulturrums teatersalong 
är åter tillgänglig för publika 
arrangemang. Teaterfören-
ingens första programpunkt 
för året äger rum måndagen 
den 2 februari då föreställ-
ningen ”Djävla mansfôlk” 
gästar Nödinge.

– Det är Åsa Bergh som 
hyllar Monica Zetterlund. 
Åsa gjorde bland annat rol-
len som Ulrika i Västergöhl 
i originaluppsättningen av 
”Kristina från Duvemåla”, 
berättar Margareta Nilson, 

ordförande i Teaterförening 
i Ale.

Musikaliska framträ-
danden lockar av tradition 
mycket publik till teatersa-
longen i Nödinge. Fjolåret 
utgjorde inget undantag.

– Det var fullt hus när 
Schtunk var här på vårkan-
ten. ”När rocken kom till 
Sveg” var också en uppskat-
tad show och då gungade det 
rejält i salongen, förklarar 
Margareta.

– Höstens höjdpunkt var 
utan tvekan ”Alla heter Al-
lan” som var en trevlig och 
väldigt mysig föreställning. 
Även här var publiktill-
strömningen god.

Mer musik blir det den 10 
mars när ”Tag det rätta tag 
Cloetta” drar in i Ale Kul-
turrum. 

– Då kommer det att an-
das nostalgi. Det är en kvar-
tett artister som kommer att 
bjuda på musik vi minns från 
50- och 60-talet. Man kan se 

det som en uppföljning på 
”Ta´t lugnt ta en toy” som 
bland annat visades i Kung-
älv och som fick väldigt bra 
kritik, säger Margareta Nil-
son.

Onsdag den 1 april blir 
det högklassig teater när 
Riksteaterns uppsättning 
”Middag” presenteras. I hu-
vudrollen ser vi Elisabet 
Carlsson. Elisabet som blev 
guldbaggenominerad för sin 
insats i ”Grabben i graven 
bredvid” 2002.

– ”Middag” är en svart 
komedi som gjorde jättesuc-
cé i London, då med titeln 
”Dinner”. Jag ser verkligen 
fram emot att ta del av denna 
produktion.

I teaterföreningens pro-
gramfolder inryms också 
barnteatern ”De små vå-
gornas fotspår” som arrang-
eras tillsammans med Ale 
kommun. Tisdag 7 april är 
datumet som gäller för den 
interaktiva berättarföreställ-
ningen med fantasin i fokus.

Ale Teaterförening har 
närmare 300 medlemmar 
och har sedan starten 1995 

varit värd för många publika 
succéer.

– Om man ska titta i back-
spegeln så var uppträdandet 
med Peter Carlsson & Blå 
Grodorna en riktig höjdare. 
Det var innan gruppen slog 
igenom på allvar, avslutar 
Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

– Musik och teater i skön mix
Jubileumsår det svänger om

Elisabet Carlsson, en gång guldbaggenominerad för sin roll i 
”Grabben i graven bredvid”, kommer till Ale Kulturrum senare i 
vår med Riksteaterns uppsättning ”Middag”.

Margareta Nilson, ordföran-
de i Ale Teaterförening som 
20-årsjubilerar 2015.
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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.

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

La Donna del Lago
Söndag 14 mars

 kl 18.00

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! 

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Onsdag 21 jan kl 19
 Entré 80 kr

Jönssonligan 
-den perfekta stöten 

3DD

Big Hero 6
Söndag 1 feb kl 12

 Entré 60 kr

Söndag 25 jan kl 18
Onsdag 28 jan kl 19

 Entré 80 kr

The Imitation Game

OBS!

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!

Svenska Kraftnät (SvK) 
fortsätter att rusa fram 
med sitt projekt om 

att bygga en väldig, sju mil 
lång 400 kV luftledning 
genom natur och boende i 
fem västsvenska kommuner: 
Trollhättan; Lilla Edet; 
Kungälv; Ale och Lerum.

Oroliga frågor om can-
cerrisker viftas undan. Kritik 
mot de ekonomiska och 
tekniska underlag som pre-
senterats får bara ytliga svar. 
Möjliga alternativ granskas 
inte på ett seriöst sätt. 
Exempelvis hävdar Svenska 
Kraftnät att en nergrävd 
likströmsledning måste 
vara 50 mil lång för att vara 
realistisk, samtidigt som 
verket just nu själv bygger 
en sådan, 20 mil lång, som 
en del av SydVästlänken i 
södra Sverige! Budskapet 
tycks vara ett maktfullkom-
ligt ”Vi struntar i er och gör 
vad vi vill”.

Ja, redan långt, långt 
innan Energimarknads-
inspektionen, riksdagens 
näringsutskott och regering-
en ens har fått ett förslag om 
utbyggnaden på sina bord, 
föregår verket svaren genom 
att börja lösa in de fastig-
heter som man anser ligga i 
vägen. Ska schaktmaskiner-
na också börja rulla innan 
den demokratiska processen 
haft sin gång? 

Men det finns starka 
motkrafter. Både enskilda, 
men också lokala nätverk, 
kommuner och länsstyrelsen 
har ifrågasatt SvK:s sätt att 
hantera sitt projekt. ”Regi-
onal Motström” försöker 
samla opinionen för att göra 
den starkare och rikta in 
kraven till våra förtroende-
valda på en öppen utredning 
om underlag och möjliga 
alternativ när det gäller 
hanteringen av projektet. Vi 
vill samla alla som går och 
få med oss våra politiker, 
oavsett partifärg, på alla 
nivåer, från kommunerna 
upp till näringsdepartement 
och regering.

Torsdagen den 27 januari 

laddar vi upp med ännu mer 
energi i vårt arbete genom 
en informations- och arbets-
träff i Ryds Missionshus, 
Ale kommun. Vi förbere-

der också ett nytt vårmöte 
med våra riksdagspolitiker. 
Alla som vill veta mer eller 
dra sitt strå till stacken är 
välkomna. Mer information 

finns på vår sida i Facebook, 
Regional Motström.

Göte Kildén
Vice ordförande i föreningen

Regional Motström

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
ÄLVÄNGEN

Tisdag 27/1 kl 18.30
i Älvängens Folkes hus

Tema:  
Nämndemannaverksamheten

VÄLKOMNA!

NUMMER 02         VECKA 04| 23INSÄNT

I januari 2015 så bestämde 
beslutsfattarna att vi i 
Ale kommun ska flytta 

all BUP-verksamhet till 
Kungälv. Detta är inte första 
gången de kör över våra 
barn och ungdomar i vår 
kommun.

Först flyttar man Himla-
skolans elever från årskurs 
7-9 till Da Vinciskolan i Nö-
dinge. En skola som då inte 
ens var färdig för hemkun-
skap, bild eller slöjd. Elever-
na får då åka till Himlaskolan 
och ha sin undervisning där. 
Många elever blir oroli-

ga.  Även elever som går på 
Himlaskolan blir oroade och 
förvirrade. Bråk har uppstått 
många gånger och detta är 
ju inte bra för varken elever 
som ska till Himlaskolan el-
ler för de elever som går på 
Himlaskolan.

Många elever avstår att gå 
till skolan helt på grund av 
dessa obehagliga flyttsitu-
ationer och många duktiga 
elever mister då sitt betyg. 
Jag är nu allvarligt oroad för 
våra barn och ungdomar i 
vår kommun. Gång på gång 
blir de överkörda av besluts-

fattare som inte tar hänsyn 
till våra barn.

Nu finns även en besvi-
kelse i att flytta BUP, barn- 
och ungdomspsykiatri, från 
Ale till Kungälv. Jag fattar 
inte hur de tänker överhu-
vudtaget, barn/ungdomar 
som mår så dåligt – ja, det 
finns knappt inga ord. Detta 
måste komma fram till 
beslutsfattare och politiker i 
vår kommun.

Ni flyttar en trygg BUP 
från Älvängen till Kung-
älv som inte ens ligger i 
centrum utan nästan i ett 

industriområde, Solbräcke, 
mittemot Rollsbo. Elever 
har inte ens ett fungerade 
busskort som räcker in till 
Kungälv, utan kommer att 
få betala för att ta sig till 
Solbräcke. För barn som bor 
lite längre ut på landet kom-
mer detta att vara ett massa 
bytande av tåg och bussar, 
detta kan vara ren tortyr 
för trasiga barn som kanske 
till och med lider av social 
kontakt och bussfärder.

Jag är så uppriktigt för-
bannad på Ale kommun som 
kan tillåta att vår fungerande 

– Ta tillbaka beslutet om att flytta ut BUP
Låt barnen gå först!

”Regional Motström” laddar om

Bilden visar hur illa det kan bli för boende på landsbygden om Svenska Kraftnät bygger sin plane-
rade 400 kV-ledning mellan Trollhättan och Stenkullen rakt genom Ale kommun.

Vuxenkören med Ida Andersson
TISDAGAR KL 19-21

SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Blue N Joy med Johanna Werder
TORSDAGAR KL 19-21 

NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Tycker du om 
att sjunga?

   www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-98 00 12
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BUP får flytta ut. Vad ska 
ni göra åt alla dessa trasiga 
barn och ungdomar nu 
som behöver hjälp och bara 
vanlig vuxenkontakt?

Många kan ju ”kanske” 
få skjuts av föräldrar, men 
alla dessa barn som inte får 
detta då? De som har sina 
problem hemma, hur ska ni 
lösa det? Jag är så trött på 
denna vuxenvärld där politi-
ker och så kallade vuxna kör 
över våra barn gång på gång 
och då glömmer... Dessa 
barn blir en dag vuxna när ni 
själva sitter på hemmet. Hur 
ska ni förklara er då?

Ale kommun verkar ha 
blivit barn- och ungdoms-
fientliga. Jag ber er alla 

politiker, föräldrar med 
flera, bry er om våra barn 
– vår framtid. Trasiga själar 
ska få hjälp i närområdet, 
alltså i sin egen kommun. 
Gör ni inget nu så kan det få 
hemska konsekvenser i vår 
kommun. Vi vuxna måste stå 
upp för våra barn, de är ju 
de som tar över efter oss. 

Ale tänk efter igen, låt 
barnen alltid gå först! Ta 
tillbaka BUP och lyssna till 
hjärtat!

Niobarnsmamman
Annelie Ingemarsson

ÖPPNAR
24 JANUARI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 24 januari kl 10-13

 
 

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!
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www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
 

Onsdag 28 januari kl 14 
i Surte församlingshem
Anki Grosshög underhåller.

Torsdag 29 januari kl 15 
på Bohus servicehus
Gemenskapsträff ”Låt hjärtat va med”. 
Ingmarie och Ingmar spelar och sjunger.

Program, fika och trevlig 
gemenskap. Alla är välkomna!

Onsdag 21 jan kl 13  
i Nödinge församlingshem
Galapagos ”De förtrollade öarna” med 
Seppo Rapinoja, undervattensfotograf.

SURTE. Åke Andreassons 
dagar som vikarierande kyr-
koherde är räknade.

Den 23 mars börjar Karin 
Karlsson sin anställning i 
Nödinge församling.

– Vi ska förmedla hopp och 
öppenhet till våra försam-
lingsbor, säger Karin till 
lokaltidningen.

Karin Karlsson prästvigdes redan 
vid 24 års ålder. Därefter har hon 
arbetat som präst i olika försam-

lingar; Alingsås, Kortedala, Tynne-
red och senast i Sävedalen.

– Vi befinner oss i en utveck-
lingsfas med stor inflyttning i vårt 
område. Karins erfarenhet av ar-
bete med barn och ungdomar samt 
förmågan att kunna leda andra 
gjorde att valet föll på henne, säger 
Åke Andreasson.

Det var ingalunda självklart att 
Karin Karlsson skulle bli präst. 
Som barn besökte hon kyrkan vid 
några enstaka tillfällen.

– Jag var i kyrkan på julottan och 
på påsk för att mamma ansåg att vi 

skulle veta varför vi firade 
dessa högtider. Själv tyck-
te jag att det var en gan-
ska tråkig plats där folk 
blängde när man hostade, 
skrattar Karin.

Som tonåring började 
emellertid Karin Karls-
son att hjälpa till i kyr-
kans ungdomsverksamhet 
i församlingen där hon 
bodde.

– När jag var kon-
firmand kände jag att 
kyrkan var en plats där 
människor såg oss ungdo-
mar, de tog oss på allvar. 
Jag kände att här kan jag 
alltid vara och folk gillar 
mig.

Som 18-åring fick 
Karin Karlsson göra en 
veckas praktik i Vårgårda, 
gå bredvid tjänstgörande 
präst. Därefter läste hon 

teologi i Göteborg.
– Det bästa med prästyrket 

är mötet med alla fantastiska 
människor. Jag får vara med i vikti-
ga skeenden av människors liv. Min 
uppgift är att förmedla hopp, att 
det alltid finns någon som står vid 
deras sida.

Vad innebär 
arbetet som 
kyrkoherde?

– Det hand-
lar om att leda 
församlingens 
v e r k s a m h e t , 
både andligt 
och praktiskt. 
Kyrkoherden 
är alltid en 

präst som har gudstjänster. Som 
kyrkoherde intar jag rollen som 
spelande tränare för att använda 
idrottsspråk.

Om du skulle beskriva dig 
själv som person?

– Jag är en person som lyssnar på 
andra, men som vet vad jag vill. Jag 
är tjurskallig men glad. Jag älskar 
att träffa människor.

Vad känner du till om Ale?
– Inte mycket måste jag erkänna. 

Jag vet att det finns ett bandylag 
här eftersom jag är från Väners-
borg där bandyintresset också är 
stort. Jag var i Ale på hösten 1994, 
besökte Kyrkbyskolan och Arose-
niusskolan, för att prata skolpolitik 
på den tiden det begav sig.

Vilken av kyrkoårets dagar 
värderar du allra högst?

– Då säger jag långfredagen som 
visar på att Gud inte värjer för det 
svåra. Han är med i smärtan och 
lidandet.

JONAS ANDERSSON

KARIN KARLSSON

Ålder: 42.
Bor: Sävedalen.
Familj: En sexårig dotter.
Intressen: Att laga och äta god 
mat, styrketräning.
Favoritpsalm: Psalm nummer 522.

Välkommen. Vikarierande kyrkoherde Åke Andreasson välkomnar sin efterträdare, Karin Karlsson.

– Karin Karlsson välkomnas i vår
Ny kyrkoherde i Nödinge församling
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Bibeln
Vi är några stycken som träffas varannan torsdagskväll 
i Starrkärrs församlingshem och skulle önska att vi var 
några fler. 

Fyra ögon ser mer än två och detsamma gäller när vi 
är tillsammans och läser Bibeln. Vi får läsa Bibeln och 
koppla ihop budskapet med våra egna liv och erfaren-
heter. Ingen annan bok har påverkat vårt samhälle och 
vår kultur mer än Bibeln. Religion diskuteras mer idag 
än på länge i vårt land och därför är det spännande att 
vara hemma i den kristna kyrkans främsta redskap. 

Varmt välkommen att vara med!

Du behöver inte anmäla dig, men om du har  
frågor får du gärna kontakta kyrkoherde  

Björn Nilsson 0303-44 40 01. 

Vi börjar i Starrkärrs församlingshem  
den 29 januari kl. 18.30 och därefter varannan 

 torsdagskväll t.o.m. den 4 juni. 

Har den något att säga idag? 

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Förmiddagscafé
22 januari 10.00

Starrkärrs Församlingshem

Gudstjänsten förr och nu
Pastorsadjunkt Catarina Holmgren  
Martinsson delar med sig av sina tankar och 
funderingar över gudstjänstens historia.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Vill du sjunga och gunga med ditt barn?

Ny grupp startar 3 februari 2015 i Starrkärrs  
församlingshem. Max 12 platser. Tisdagar 
9.30–11.00.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, både 
kristna och andra, lär oss ramsor och tar oss en 
liten dans. Enkel fika. I första hand är gruppen 
öppen för barn i åldrarna 2–10 månader som 
bor i församlingen och är döpta eller ska döpas.

Frågor och anmälan  
pernilla.olausson@svenskakyrkan.se 
0303-444 037. 

SjungaGunga i Starrkärr

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

T E M A K V Ä L L

Onsdag 28 januari kl 19.00
Älvängens kyrka

MED HJÄRTA 
FÖR ROMER

Märtha Håkansson talar utifrån sitt  
arbete med romer i Sverige och  
Rumänien. 

Välkommen till en givande kväll!

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tor 22/1 Nols kyrka kl 18.30 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
25/1 Nols kyrka kl 11 Mässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka kl 
11 Mässa, Andersson.
Kilanda kyrka kl 18 Kvälls-
mässa, Holmgren Martinsson.
Ons 28/1 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 25/1 kl 10 
Gudstjänst Wetterling, kyrk-
kaffe. Hålanda sön 25/1 kl 12 
Mässa Wetterling. S:t Peder 
sön 25/1 kl 10 Familjeguds-
tjänst Olenius. Tis 27/1 kl 18 
Mässa i församlingshemmet. 
Ale-Skövde sön 25/1 se övriga. 
Tunge sön 25/1 kl 12 Mässa 
Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Mån 19/1 kl 10 RPG Stavgång. 
Tis 20/1 kl 8.30-9 Bön. Ons 
21/1 kl 10-12.30 SmyrnaCa-
féet, kl 18.30-19.30 Bön. Tors 
22/1 kl 15 RPG Årsmöte i Equ-
meniakyrkan. Fre 23/1 kl 19.30 
Greenhouse. Lör 24/1
kl 10.00-13.00 Second Hand & 
Café. Sön 25/1 kl 14 Års- och 
administrationsmöte.

Nödinge Församling
Sön 25/1 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Reine Bäck. Kl 17 i Surte kyrka: 
Söndagsmässa, Reine Bäck. 
Ons 28 jan kl 10 i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst, 
Reine Bäck.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 21/1 kl 18.30 Tonår börjar 
för terminen. Ons 21/1 kl 
21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 25/1 kl 11 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Fika. Årsmöte för SMU i Surte. 
Månd 26/1 kl 19 Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Ons 28/1 18.30 Tonår. 
Ons 28/1 21 Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen!

Equmeniakyrkan Älvängen
Tors 22/1 kl 15 RPGs års-
möte i Equmeniakyrkan. 
Inledning av Leif Jöngren kl 
19.30 Körövning. Sön 25/1 kl 
11 Gudstjänst med nattvard 
Lennart Åkerlund, sång: Filip 
Larsson kl 18 Bön och lovsång 
kl 19 Tonårscafé. Mån 26/1 kl 
18 Spårarscout åk 1-3 kl 18.30 
Upptäckarscout, åk 4- uppåt
Tis 27/1 kl 10 Tisdagsbön. Ons 
28/1 kl 19 Equmeniafören-
ingens årsmöte, kl 19 En kväll 
om Räddningsmissionen med 

Märta Håkansson i Blå kyrkan.

Bohus pingstkyrka
Ons 21/1 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 25/1 kl 11 Leif 
Karlsson. Ons 28/1 kl 19 
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets Pastorat
Hjärtums församling
Sön 25/1 kl 10 Gudstjänst, 
Stille. Ons 28/1 kl 10.30 
Gudstjänst på Pilgården, 
Mellberg. Västerlanda 
församling Tors 22/1 kl 19 
Mässa, Stille. Sön 25/1 kl 
12 Högmässa, Stille. Fuxer-
na-Åsbräcka församling Ons 
21/1 18.30 Mässa, Nord-
blom. Sön 25/1 kl 10 Hög-
mässa, Nordblom. Sön 25/1 
kl 14. Finsk högmässa, Ole-
nius. Tis 27/1 kl 9 Mässa i 
förs hem, Isacson. Ons 28/1 
kl 18.30 Mässa, Nordblom.

Guntorps Missionskyrka
Ons 21/1 kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Ons 28/1 kl 
18.30  Tonår - ÄventyrarScout.

Vår Kära

Ritva Karvali

* 2 september 1938

✝ 8 januari 2015

har hastigt lämnat oss.

VEIKKO

SIRPA och PETER

Paulina och Mikael

Julia

HANNE och CONNY

Torbjörn, Sofia

AARNE och LISETT

Släkt och vänner

Himlen har fått en ängel till

Begravningsgudstjänsten äger
rum onsdagen 4 februari 

kl. 12.00 i Bergsalen, 
där akten avslutas. 

Lika välkommet som blommor
är en gåva till Strokefonden 

tel. 0200-88 31 31.

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

BORTSPRUNGEN

JORDFÄSTNINGAR

Daniel Lindberg. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls tisdagen 
13 januari begravningsguds-
tjänst för Daniel Lindberg, 
Skepplanda. Officiant var 
pastor Marie Nordvall.

Brita Larsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 15 januari 
begravningsgudstjänst för Brita 
Larsson, Nol och Alafors. Offi-
ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

DÖDSFALL

Mona Strömberg, Nol har 
avlidit. Född 1945 och efter-
lämnar maken Nilshugo samt 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

Många grattis på er dag 
-50 år som gifta 

den 23/1-15
Kramar Olsson/Jaanson

Stort grattis till
Susanne Eriksson

som fyller 30 år den 21/1!
Kramar från Fia

FÖDDA

Våra prinsar är här!
Den 13/12 fick vi våra
efterlängtade grabbar

Ralf och Elton!
Lyckliga föräldrar är
Linda Mattila och
Dennis Adelbrant

GRATTIS

TACK

Julinsamlingen till Göte-
borgs räddningsmission och 
deras arbete med Romer 
och Romska barn inbring-
ade drygt 8000 kr. Tack till 
er som gynnade vårt lotteri 
eller köpte en mössa på jul-
marknaden. Och ett stort 
tack till er madenföräld-
rar för den stora penning-
gåvan vid skolans samling i 
kyrkan, över 2000 kr.

Equmeniakyrkan, Älvängen

Grattis till våra goa ungar Melvin 8 år den 23/1 
och Linnea 6 år den 21/1

Många pussar och kramar till er från Mor & Far

Vår älskade

Per Persson

* 9 augusti 1925

har flyttat till sitt
himmelska hem.

Saknaden är stor av oss,
övrig släkt, vänner,

Smyrnaförsamlingen,
Älvängen och

Pingstförsamlingen, 
Lilla Edet men vissheten
om återseendets glädje 

är störst.

Lilla Edet 14 januari 2015

Stina

Bertil, Lennart
Inga, Eva
Christina

Ty så älskade Gud
världen, att han utgav 

sin enfödde son,
på det att var och en 
som tror på honom 

skall icke förgås,
utan hava evigt liv.

                        Joh. 3:16

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdag 29/1 kl.
11.00 i Pingstkyrkan, Lilla
Edet. Efter akten inbjudes
till minnesstund i försam-
lingssalen, Equmenia-
kyrkan. Svar om del-
tagande önskas till Lilla
Edets Begravningsbyrå
tel. 0520-65 01 39 senast
tisdag 27/1.

1 av 3 får 
cancer.  
Men alla 
drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in  
på cancerfonden.se eller ring 
oss på 020-59 59 59.

NUMMER 02         VECKA 04| 25FAMILJ



VECKA 04         NUMMER 02|24

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
 

Onsdag 28 januari kl 14 
i Surte församlingshem
Anki Grosshög underhåller.

Torsdag 29 januari kl 15 
på Bohus servicehus
Gemenskapsträff ”Låt hjärtat va med”. 
Ingmarie och Ingmar spelar och sjunger.

Program, fika och trevlig 
gemenskap. Alla är välkomna!

Onsdag 21 jan kl 13  
i Nödinge församlingshem
Galapagos ”De förtrollade öarna” med 
Seppo Rapinoja, undervattensfotograf.

SURTE. Åke Andreassons 
dagar som vikarierande kyr-
koherde är räknade.

Den 23 mars börjar Karin 
Karlsson sin anställning i 
Nödinge församling.

– Vi ska förmedla hopp och 
öppenhet till våra försam-
lingsbor, säger Karin till 
lokaltidningen.

Karin Karlsson prästvigdes redan 
vid 24 års ålder. Därefter har hon 
arbetat som präst i olika försam-

lingar; Alingsås, Kortedala, Tynne-
red och senast i Sävedalen.

– Vi befinner oss i en utveck-
lingsfas med stor inflyttning i vårt 
område. Karins erfarenhet av ar-
bete med barn och ungdomar samt 
förmågan att kunna leda andra 
gjorde att valet föll på henne, säger 
Åke Andreasson.

Det var ingalunda självklart att 
Karin Karlsson skulle bli präst. 
Som barn besökte hon kyrkan vid 
några enstaka tillfällen.

– Jag var i kyrkan på julottan och 
på påsk för att mamma ansåg att vi 

skulle veta varför vi firade 
dessa högtider. Själv tyck-
te jag att det var en gan-
ska tråkig plats där folk 
blängde när man hostade, 
skrattar Karin.

Som tonåring började 
emellertid Karin Karls-
son att hjälpa till i kyr-
kans ungdomsverksamhet 
i församlingen där hon 
bodde.

– När jag var kon-
firmand kände jag att 
kyrkan var en plats där 
människor såg oss ungdo-
mar, de tog oss på allvar. 
Jag kände att här kan jag 
alltid vara och folk gillar 
mig.

Som 18-åring fick 
Karin Karlsson göra en 
veckas praktik i Vårgårda, 
gå bredvid tjänstgörande 
präst. Därefter läste hon 

teologi i Göteborg.
– Det bästa med prästyrket 

är mötet med alla fantastiska 
människor. Jag får vara med i vikti-
ga skeenden av människors liv. Min 
uppgift är att förmedla hopp, att 
det alltid finns någon som står vid 
deras sida.

Vad innebär 
arbetet som 
kyrkoherde?

– Det hand-
lar om att leda 
församlingens 
v e r k s a m h e t , 
både andligt 
och praktiskt. 
Kyrkoherden 
är alltid en 

präst som har gudstjänster. Som 
kyrkoherde intar jag rollen som 
spelande tränare för att använda 
idrottsspråk.

Om du skulle beskriva dig 
själv som person?

– Jag är en person som lyssnar på 
andra, men som vet vad jag vill. Jag 
är tjurskallig men glad. Jag älskar 
att träffa människor.

Vad känner du till om Ale?
– Inte mycket måste jag erkänna. 

Jag vet att det finns ett bandylag 
här eftersom jag är från Väners-
borg där bandyintresset också är 
stort. Jag var i Ale på hösten 1994, 
besökte Kyrkbyskolan och Arose-
niusskolan, för att prata skolpolitik 
på den tiden det begav sig.

Vilken av kyrkoårets dagar 
värderar du allra högst?

– Då säger jag långfredagen som 
visar på att Gud inte värjer för det 
svåra. Han är med i smärtan och 
lidandet.

JONAS ANDERSSON

KARIN KARLSSON

Ålder: 42.
Bor: Sävedalen.
Familj: En sexårig dotter.
Intressen: Att laga och äta god 
mat, styrketräning.
Favoritpsalm: Psalm nummer 522.

Välkommen. Vikarierande kyrkoherde Åke Andreasson välkomnar sin efterträdare, Karin Karlsson.

– Karin Karlsson välkomnas i vår
Ny kyrkoherde i Nödinge församling
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Bibeln
Vi är några stycken som träffas varannan torsdagskväll 
i Starrkärrs församlingshem och skulle önska att vi var 
några fler. 

Fyra ögon ser mer än två och detsamma gäller när vi 
är tillsammans och läser Bibeln. Vi får läsa Bibeln och 
koppla ihop budskapet med våra egna liv och erfaren-
heter. Ingen annan bok har påverkat vårt samhälle och 
vår kultur mer än Bibeln. Religion diskuteras mer idag 
än på länge i vårt land och därför är det spännande att 
vara hemma i den kristna kyrkans främsta redskap. 

Varmt välkommen att vara med!

Du behöver inte anmäla dig, men om du har  
frågor får du gärna kontakta kyrkoherde  

Björn Nilsson 0303-44 40 01. 

Vi börjar i Starrkärrs församlingshem  
den 29 januari kl. 18.30 och därefter varannan 

 torsdagskväll t.o.m. den 4 juni. 

Har den något att säga idag? 

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Förmiddagscafé
22 januari 10.00

Starrkärrs Församlingshem

Gudstjänsten förr och nu
Pastorsadjunkt Catarina Holmgren  
Martinsson delar med sig av sina tankar och 
funderingar över gudstjänstens historia.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Vill du sjunga och gunga med ditt barn?

Ny grupp startar 3 februari 2015 i Starrkärrs  
församlingshem. Max 12 platser. Tisdagar 
9.30–11.00.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, både 
kristna och andra, lär oss ramsor och tar oss en 
liten dans. Enkel fika. I första hand är gruppen 
öppen för barn i åldrarna 2–10 månader som 
bor i församlingen och är döpta eller ska döpas.

Frågor och anmälan  
pernilla.olausson@svenskakyrkan.se 
0303-444 037. 

SjungaGunga i Starrkärr

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

T E M A K V Ä L L

Onsdag 28 januari kl 19.00
Älvängens kyrka

MED HJÄRTA 
FÖR ROMER

Märtha Håkansson talar utifrån sitt  
arbete med romer i Sverige och  
Rumänien. 

Välkommen till en givande kväll!

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tor 22/1 Nols kyrka kl 18.30 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
25/1 Nols kyrka kl 11 Mässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka kl 
11 Mässa, Andersson.
Kilanda kyrka kl 18 Kvälls-
mässa, Holmgren Martinsson.
Ons 28/1 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 25/1 kl 10 
Gudstjänst Wetterling, kyrk-
kaffe. Hålanda sön 25/1 kl 12 
Mässa Wetterling. S:t Peder 
sön 25/1 kl 10 Familjeguds-
tjänst Olenius. Tis 27/1 kl 18 
Mässa i församlingshemmet. 
Ale-Skövde sön 25/1 se övriga. 
Tunge sön 25/1 kl 12 Mässa 
Olenius.

Smyrnakyrkan Älvängen
Mån 19/1 kl 10 RPG Stavgång. 
Tis 20/1 kl 8.30-9 Bön. Ons 
21/1 kl 10-12.30 SmyrnaCa-
féet, kl 18.30-19.30 Bön. Tors 
22/1 kl 15 RPG Årsmöte i Equ-
meniakyrkan. Fre 23/1 kl 19.30 
Greenhouse. Lör 24/1
kl 10.00-13.00 Second Hand & 
Café. Sön 25/1 kl 14 Års- och 
administrationsmöte.

Nödinge Församling
Sön 25/1 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Söndagsgudstjänst, 
Reine Bäck. Kl 17 i Surte kyrka: 
Söndagsmässa, Reine Bäck. 
Ons 28 jan kl 10 i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst, 
Reine Bäck.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 21/1 kl 18.30 Tonår börjar 
för terminen. Ons 21/1 kl 
21 Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 25/1 kl 11 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Fika. Årsmöte för SMU i Surte. 
Månd 26/1 kl 19 Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Ons 28/1 18.30 Tonår. 
Ons 28/1 21 Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen!

Equmeniakyrkan Älvängen
Tors 22/1 kl 15 RPGs års-
möte i Equmeniakyrkan. 
Inledning av Leif Jöngren kl 
19.30 Körövning. Sön 25/1 kl 
11 Gudstjänst med nattvard 
Lennart Åkerlund, sång: Filip 
Larsson kl 18 Bön och lovsång 
kl 19 Tonårscafé. Mån 26/1 kl 
18 Spårarscout åk 1-3 kl 18.30 
Upptäckarscout, åk 4- uppåt
Tis 27/1 kl 10 Tisdagsbön. Ons 
28/1 kl 19 Equmeniafören-
ingens årsmöte, kl 19 En kväll 
om Räddningsmissionen med 

Märta Håkansson i Blå kyrkan.

Bohus pingstkyrka
Ons 21/1 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 25/1 kl 11 Leif 
Karlsson. Ons 28/1 kl 19 
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets Pastorat
Hjärtums församling
Sön 25/1 kl 10 Gudstjänst, 
Stille. Ons 28/1 kl 10.30 
Gudstjänst på Pilgården, 
Mellberg. Västerlanda 
församling Tors 22/1 kl 19 
Mässa, Stille. Sön 25/1 kl 
12 Högmässa, Stille. Fuxer-
na-Åsbräcka församling Ons 
21/1 18.30 Mässa, Nord-
blom. Sön 25/1 kl 10 Hög-
mässa, Nordblom. Sön 25/1 
kl 14. Finsk högmässa, Ole-
nius. Tis 27/1 kl 9 Mässa i 
förs hem, Isacson. Ons 28/1 
kl 18.30 Mässa, Nordblom.

Guntorps Missionskyrka
Ons 21/1 kl 18.30 Spårar - 
UpptäckarScout. Ons 28/1 kl 
18.30  Tonår - ÄventyrarScout.

Vår Kära

Ritva Karvali

* 2 september 1938

✝ 8 januari 2015

har hastigt lämnat oss.

VEIKKO

SIRPA och PETER

Paulina och Mikael

Julia

HANNE och CONNY

Torbjörn, Sofia

AARNE och LISETT

Släkt och vänner

Himlen har fått en ängel till

Begravningsgudstjänsten äger
rum onsdagen 4 februari 

kl. 12.00 i Bergsalen, 
där akten avslutas. 

Lika välkommet som blommor
är en gåva till Strokefonden 

tel. 0200-88 31 31.

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

BORTSPRUNGEN

JORDFÄSTNINGAR

Daniel Lindberg. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls tisdagen 
13 januari begravningsguds-
tjänst för Daniel Lindberg, 
Skepplanda. Officiant var 
pastor Marie Nordvall.

Brita Larsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 15 januari 
begravningsgudstjänst för Brita 
Larsson, Nol och Alafors. Offi-
ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

DÖDSFALL

Mona Strömberg, Nol har 
avlidit. Född 1945 och efter-
lämnar maken Nilshugo samt 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

Många grattis på er dag 
-50 år som gifta 

den 23/1-15
Kramar Olsson/Jaanson

Stort grattis till
Susanne Eriksson

som fyller 30 år den 21/1!
Kramar från Fia

FÖDDA

Våra prinsar är här!
Den 13/12 fick vi våra
efterlängtade grabbar

Ralf och Elton!
Lyckliga föräldrar är
Linda Mattila och
Dennis Adelbrant

GRATTIS

TACK

Julinsamlingen till Göte-
borgs räddningsmission och 
deras arbete med Romer 
och Romska barn inbring-
ade drygt 8000 kr. Tack till 
er som gynnade vårt lotteri 
eller köpte en mössa på jul-
marknaden. Och ett stort 
tack till er madenföräld-
rar för den stora penning-
gåvan vid skolans samling i 
kyrkan, över 2000 kr.

Equmeniakyrkan, Älvängen

Grattis till våra goa ungar Melvin 8 år den 23/1 
och Linnea 6 år den 21/1

Många pussar och kramar till er från Mor & Far

Vår älskade

Per Persson

* 9 augusti 1925

har flyttat till sitt
himmelska hem.

Saknaden är stor av oss,
övrig släkt, vänner,

Smyrnaförsamlingen,
Älvängen och

Pingstförsamlingen, 
Lilla Edet men vissheten
om återseendets glädje 

är störst.

Lilla Edet 14 januari 2015

Stina

Bertil, Lennart
Inga, Eva
Christina

Ty så älskade Gud
världen, att han utgav 

sin enfödde son,
på det att var och en 
som tror på honom 

skall icke förgås,
utan hava evigt liv.

                        Joh. 3:16

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdag 29/1 kl.
11.00 i Pingstkyrkan, Lilla
Edet. Efter akten inbjudes
till minnesstund i försam-
lingssalen, Equmenia-
kyrkan. Svar om del-
tagande önskas till Lilla
Edets Begravningsbyrå
tel. 0520-65 01 39 senast
tisdag 27/1.

1 av 3 får 
cancer.  
Men alla 
drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in  
på cancerfonden.se eller ring 
oss på 020-59 59 59.
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. Skrotbilar 
och metallskrot hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes  
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt.  
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

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

Lövved säljes. Ca 2,5 kubik-
meter/lass. 1200:- Lastat och 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård 
Tel. 0706-08 62 99

Pallyftare 900:- 
Buntmaskin 2500:- 
Tel. 0737-06 56 82

Björkved säljes! 40 liters 
säckar. 25 kr per säck. 
Tel. 0760-99 88 49

UTHYRES
2 rum o kök, Lilla Edet, 
Centrum. Hyra 4400:-/mån. 
Tel 0760-75 88 80

ÖVRIGT
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

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/

Städ på era villkor. 
Fönsterputs och städ.
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs 
mm. i Ale med omnejd. 
Ansvarsförsäkring samt 
kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Grattis Eric
på 6-årsdagen den 23/1

Många kramar från 
Mamma, Pappa, 
John o Nikolina

GRATTIS

VECKANS ROS

Ett stort grattis till
våran goe Peter Landin

på din 10-årsdag 
den 18/1 2015!

Många grattiskramar 
från, Mamma, Pappa, 

Ricky, Jerker, 
Martin & Robin

Joel Mellomgård 
10 år 16/1 

Grattiskramar 
från Farmor o Farfar

Grattis
Ebba 

på 5-årsdagen 
önskar Mormor o Morfar

Vårt älsta barnbarn, 
Tilde Berglund, 

blir tonåring 
fredagen 23 januari. 

Grattis! 
Önskar Mormor och Morfar 

i Skåne

Grattis Alma 4 år 22/1. 
Önskar Mormor o Morfar, 
Mamma o Pappa, Moster, 
Hugo, Elias och Wilmer

Ett STORT fång rosor till all 
personal på Mr. Johansson 
för ett proffsigt och trevligt 
omhändertagande.

Mycket nöjd 80-åring

Veckans ros vill jag ge till 
personalen Björklidens avd 
Roseb. Tack vare er fick 
Anna två fia med promena-
der, gymnastik, bingo, hög-
mässa, pubkvällar och fina 

Grattis!
Philip Kock 

på 20-årsdagen
önskar

vi i Hältorpslyckan

Niklas Öhrn 20 år!!
Stort grattis och många 

kramar från famij och släkt

pratstunder. Tack också för 
att ni fanns vid Annas sida 
de sista dagarna. Vill också 
tacka för att ni alltid fanns 
till för oss anhöriga och 
vänner.

Lisbeth
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. Skrotbilar 
och metallskrot hämtas.
Tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
Tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
Tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes  
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt.  
Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

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

Lövved säljes. Ca 2,5 kubik-
meter/lass. 1200:- Lastat och 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård 
Tel. 0706-08 62 99

Pallyftare 900:- 
Buntmaskin 2500:- 
Tel. 0737-06 56 82

Björkved säljes! 40 liters 
säckar. 25 kr per säck. 
Tel. 0760-99 88 49

UTHYRES
2 rum o kök, Lilla Edet, 
Centrum. Hyra 4400:-/mån. 
Tel 0760-75 88 80

ÖVRIGT
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

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/

Städ på era villkor. 
Fönsterputs och städ.
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs 
mm. i Ale med omnejd. 
Ansvarsförsäkring samt 
kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Grattis Eric
på 6-årsdagen den 23/1

Många kramar från 
Mamma, Pappa, 
John o Nikolina

GRATTIS

VECKANS ROS

Ett stort grattis till
våran goe Peter Landin

på din 10-årsdag 
den 18/1 2015!

Många grattiskramar 
från, Mamma, Pappa, 

Ricky, Jerker, 
Martin & Robin

Joel Mellomgård 
10 år 16/1 

Grattiskramar 
från Farmor o Farfar

Grattis
Ebba 

på 5-årsdagen 
önskar Mormor o Morfar

Vårt älsta barnbarn, 
Tilde Berglund, 

blir tonåring 
fredagen 23 januari. 

Grattis! 
Önskar Mormor och Morfar 

i Skåne

Grattis Alma 4 år 22/1. 
Önskar Mormor o Morfar, 
Mamma o Pappa, Moster, 
Hugo, Elias och Wilmer

Ett STORT fång rosor till all 
personal på Mr. Johansson 
för ett proffsigt och trevligt 
omhändertagande.

Mycket nöjd 80-åring

Veckans ros vill jag ge till 
personalen Björklidens avd 
Roseb. Tack vare er fick 
Anna två fia med promena-
der, gymnastik, bingo, hög-
mässa, pubkvällar och fina 

Grattis!
Philip Kock 

på 20-årsdagen
önskar

vi i Hältorpslyckan

Niklas Öhrn 20 år!!
Stort grattis och många 

kramar från famij och släkt

pratstunder. Tack också för 
att ni fanns vid Annas sida 
de sista dagarna. Vill också 
tacka för att ni alltid fanns 
till för oss anhöriga och 
vänner.

Lisbeth
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

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

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

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!
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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

L

BARNDANS
PÅ STC!
Glöm inte att boka dig  

till vårens danskurser!

Vårt utbud passar alla barn 

och ungdomar i åldrarna 

2–16 år.


