
Framgång med 
kvalitetsleksaker

Stark insats
av Kyrkbyskolan

Ylva ska 
utveckla handeln

Lasse Karlsson ledde Surte BK till seger över Motala. Den forne skyttekungen, som gjorde sin första hemmamatch efter sin 
comeback, svarade för fyra poäng. Med Lasse i laget är också glädjen tillbaka. Det märktes tydligt i lördags.

Nu är glädjen tillbaka
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MED LILLA EDET-EXTRA

I TID OCH OTID
Vi hjälper dig oavsett!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

HERRLJUNGA 
CIDER 2 ST

+pant

100 cl

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

30% 
rabatt 
på 1st valfri vara i butiken

Gäller på ordinarie pris. Ej 

beställningsvaror,klubb och presentkort

Gäller tom 1/2-2015

KLIPP UR OCH TA MED

KLIPP UR OCH TA MED

Ale Torg

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

BLODAPELSINER I NÄT
ICA. Italien. 1 kg.

10ª/st

till bra priser
God mat

HUSHÅLLSOST
ICA. Ca 2,2 kg. 26%.

4990
/kg

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?



Blocköverskridan-
de samarbete var 
troligtvis en av förra 

årets mest använda uttryck, 
men det var mest ord 
och väldigt lite konkret 
handling. Plötsligt hände 
det något. Vid årsskiftet 
stod alliansens företräda-
re bredvid den rödgröna 
regeringen. Det gick att 
komma överens. Mitt första 
möte med kommunalråden 
Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M) går nog till 
historien som ett av de mest 
positiva också. Inte ett enda 
ont ord, bara samarbete och 
lösningsorienterat. Kom-
munstyrelsens nya ordfö-
rande, Paula Örn, ställde 
en modig fråga till kollegan 
– sin politiska huvudmot-
ståndare – Mikael Berglund, 
om han var intresserad av 
att föra politikens talan i 
näringslivsfrågorna. Redan 
under förra mandatperio-
den krokade politiken i Ale 
arm och bestämde sig för 
att förbättra näringslivs-
klimatet. Arbetet har givit 
bästa tänkbara resultat och 
mycket skedde på initiativ 
av nämnde Berglund, något 
han nu belönas för. En 
mycket snygg gest från den 
nya majoriteten. Samtidigt 
innebär det också en avlast-
ning för Kommunstyrelsens 
ordförande och eftersom 
näringslivspolitiken i Ale 
inte längre ska vara en 

stridsfråga har alla parter 
mycket att vinna på genom 
att låta Berglund som vunnit 
många företagares förtro-
ende fortsätta föra dialogen. 
Det är ett spännande grepp 
och ger sken av att tempera-
turen i det politiska klimatet 
har sjunkit en aning. Sam-
talet och dialogen som är 
grunden för all utveckling är 
förhoppningsvis på god väg 
tillbaka. Allt går om man 
bara vill!

Tillsammans med Oxelö-
sund och Rättvik kommer 
Ale kommun genom sina 
kommunalråd att få berätta 
om resan från plats 241 till 
61 på Svenskt Näringslivs 
ranking över näringslivskli-
matet i landets kommuner. 
Kommunpolitiker i landet 
är nyfikna på vilka beslut 
som har tagits och svaret är 
enkelt, inga. Receptet stavas 
istället dialog. Näringslivs-
företrädare gavs istället möj-
ligheten att prata fritt med 
kommunledningen, både 
tjänstemän och politiker, om 
hur situationen upplevdes 
och vad som eventuellt 
kunde göras annorlunda. 
Först när företagarna 
kommit fram till hur de 
själva ville att kommu-
nens näringslivsarbete 
skulle fungera tog Kom-
munstyrelsen beslut om 
att inrätta ett näringslivs-
råd. Vidare har rådet själva 

fått vara med och bestämma 
om hur verksamheten nu 
ska fortsätta, vilka frågor 
ska prioriteras och vilka mål 
ska sättas. Här finns mycket 
inspiration att hämta för 
landets övriga kommuner. 
Dessutom är det faktum att 
den rödgröna majoriteten 
ger oppositionsrådet och 
moderaternas förstanamn 
Mikael Berglund ansvaret 
för näringslivsfrågorna 
närmast genialt för att i 
praktisk handling visa att 
näringslivspolitiken ska vi 
vara eniga om. En så kon-
kret politisk åtgärd kommer 
få gehör och sätta Ale på 
kartan.

Det går om man vill

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

VECKA 05         NUMMER 03|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

är 
vas 
-
öj-
d 

om 

a 

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ia@alekuriren.se

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

BROMSEXPERTEN

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  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

Anhörigföreningen
– Omtanken i Ale 

Kallar till 

ÅRSMÖTE 
tisdag 17/2 kl 18:00

Älvängens Aktivitetshus
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan

Skepplanda
FIBER

Viktig information på hemsidan
www.skepplandafiber.se

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

Älvbygdens MK inbjuder till

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 22 FEB
kl 15.00 i  
Starrkärrs bygdegård

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

VI FIXAR TELEFONEN!

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

Svalörtsvägen 20, Älvängen. 
Tel: 0707-14 59 07 

helenasmassageterapi.bokadirekt.se
helenasmassageterapi@gmail.com

Jag tar emot friskvårdskuponger 
och friskvårdscheckar 

tar även emot kortbetalningar.

FÖRETAGS-, KLASSISK- 
& BINDVÄVSMASSAGE

STORSEANS
Med Speak of Spirit
Folkets hus, Lilla Edet
ons 4 feb kl 19.00

Drop
in
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www.aledjurklinik.se

ALE
DJURKLINIK

Den personliga kliniken 
med stora resurser.

Vi hjälper dig och ditt djur med 
allt från foder till operation.

Kloklippning 100kr/gång 

eller 10-kort 900kr

Välkommen till smådjursteamet på 
Ale Djurklinik! Karin, Kristina och Jan

Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Max 10 paket per kund
Reservation för slutförsäljning

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

Lunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.seM

R

5 st 100:-
eller 25:-/st

JUST
NU!

8-pack
3-skikts

TOAPAPPER

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

Minimässa för 
Kropp & Själ

Lördag 31 jan kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 

Utställningar, föredrag, försäljning,
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & Caféverksamhet.
Ca 65 utställare, 5 Workshop. Fri Entré

 Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

Ale Jaktvårdskrets kallar till

ÅRSMÖTE 
Tisdag 3 februari kl 19.00 
i Älvängens Folkets hus

Hanna Ståhl kommer  
och pratar etik

Ale Jaktvårdskrets 
hälsar er 

välkomna!

NÖDINGE. Visst kan 
politiska motståndare 
samarbeta.

När Ale kommun som 
en av tre kommuner 
berättar om sin närings-
livspolitiska framgång 
ges flera bevis på detta.

Då kommer Kommun-
styrelsens ordförande 
Paula Örn (S) att presen-
tera oppositionsråd Mi-
kael Berglund (M) som 
ansvarig för näringslivs-
frågorna i Ale kommun.

I samband med Svenskt Nä-
ringslivs nationella konfe-
rens i Göteborg med kom-
munpolitiker har Ale fått 
chansen att berätta om sin 
klättring på rankinglistan 
över näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner. Resan 
från plats 227 till dagens 61 
under de senaste åren har 
gjort Ale till ”Årets klättra-
re” 2013 och 2014. Därför 
får nu den politiska ledning-
en, kommunalråd Paula Örn 
och oppositionsråd Mikael 
Berglund, chansen att berät-
ta om vad som har skett.

– Framför allt ska vi beto-
na att näringslivspolitik inte 
bör vara en politisk stridsfrå-
ga. I Ale krokade vi arm och 
på Mikael Berglunds initiativ 
öppnade vi upp för en bred 
dialog med lokala företagare. 
Det mynnade sedan ut i bil-
dandet av ett näringslivsråd. 
Här har näringslivsrepresen-
tanterna sedan arbetat fram 
ett antal mål och visioner. Vi 
får ofta frågan om vilka be-

slut Kommunstyrelsen tog 
för att vända trenden. Svaret 
är inga. Det är företagarna 
själva som har bestämt hur vi 
ska gå vidare för att utveck-
la klimatet, säger Paula Örn 
och Mikael Berglund är inte 
sen att fylla i:

– Vi har verkligen visat att 
det går att lämna över ansvar 
och företagarna har å sin sida 
visat att de är beredda att 
hjälpa till. Det bästa exem-
plet är rekryteringen av två 
nya näringslivschefer. Vid 
båda tillfällena har närings-
livsrådet haft en avgörande 
röst och det har gått fantas-

tiskt bra.
På konferensen kommer 

Paula Örn som ledande 
kommunalråd att i praktisk 
handling visa att närings-
livsarbetet inte är en politisk 
skiljefråga i Ale. Hon har 
föreslagit att oppositionsråd 
Mikael Berglund får uppdra-
get att ansvara för närings-
livsfrågorna.

– Mikael har byggt upp en 
bra relation till näringslivet 
och genom att ge honom 
uppdraget visar vi tydligt 
att även vi i majoriteten har 
förtroende och att vi delar 
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mmun.
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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– Mikael Berglund (M) får ansvar för näringslivsfrågorna
Tar i hand för näringslivet

Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), ger oppositionsrådet Mikael Berglund (M) uppdraget att vara Alepolitikens röst mot 
näringslivet. ”Näringslivet är ingen politisk stridsfråga, här är det bättre att vi fortsätter kroka arm”, säger de.

Framför allt ska 
vi betona att 
näringslivspoli-
tik inte bör vara 

en politisk stridsfråga.
PAULA ÖRN (S)



om att sälja. 
– Det var tufft att lämna 

ifrån sig företaget, men ändå 
en nystart som jag kände att 
jag behövde.

På senare tid har Aida 
Karimli ägnat sig åt integra-
tion och företagsamhet på 
konsultbasis. Under valåret 
var hon dessutom politiskt 
engagerad. 

– Faktum är att jag snubb-
lade över detta projekt. Jag 
såg annonsen och tänkte att 
det här är något för mig. 

Aida ska assistera närings-
livschef Pia Areblad med 

ansvar för bland annat nä-
ringslivsrådet och Webfab 
Ale. 

– Vi kommer att utlysa 
en ny tävling i vår. Det sker 
i samband med näringslivs-
galan den 23 april. Ett antal 
nya entreprenörer ges då 
möjlighet till kontorslokal 
och konsulthjälp. 

Vad blir din viktigaste 
uppgift som näringslivsko-
ordinator? 

– Det blir att stötta nä-
ringslivsrådet så att vi kan 
förverkliga de mål som har 
satts upp. Färdiga blir vi ald-

rig, men det handlar om att 
försöka nå så långt vi kan och 
hela tiden bli bättre. 

Viktiga kompetenser i 
din yrkesroll? 

– Att vara handlingskraf-
tig och våga. Jag räds inte 
utmaningar och älskar att 
utveckla.

Beskriv dig själv som 
person? 

– Energisk, driven – en 
person med ett stort sam-
hällsengagemang. Jag är väl-
digt positiv och älskar livet. 

JONAS ANDERSSON
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Som turkar i Iran kom Aidas 
familj, hennes mamma och 
pappa och två syskon, till 
Sverige som politiska flyk-

tingar. 
– För mig och min syster 

blev det naturligt att intres-
sera sig för politik och att 
värna demokratin. Jag har 
ett enormt samhällsengage-
mang och ett stort intresse 
för samhällsutveckling. 

Istället för att söka sig ett 
arbete avsett för den genre 
hon hade utbildat sig inom 
hoppade Aida in som bu-
tikschef i Göteborg. 

– Det var under en som-
mar och jag tyckte det var 
fantastisk roligt. Jag fortsatte 
på den inslagna vägen och 
blev sedermera delägare i 
bolaget. 

Efter sex-sju år, när Aida 
Karimli som ung kvinna va-
rit med och byggt upp rörel-
sen och fått företaget att ex-
pandera, fick hon erbjudande 

Aida Karmli är ny näringslivskoordinator i Ale kommun.

– Aida Karimli
älskar att utveckla

Ny näringslivskoordinator på plats 
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ALE. Företag från Ale 
kommun med tillväxt-
potential kan nu söka 
ett nytt tillväxtlån från 
Statliga Almi Väst. 

– Det här lånet kan 
göra att fler innovatio-
ner från Ale kommun 
kan nå ut på markna-
den, säger Sara Wallin, 
vd på Almi Väst.

Almi lanserar ett nytt Till-
växtlån för Innovativa företag. 
Lånet möjliggörs genom ett 
garantiavtal som Almi tecknat 
med Europeiska Investerings-
fonden. Totalt finns det 1,2 
miljarder kronor att ansöka 
om de närmaste två åren.

I Ale kommun finns det 
många innovativa företag. 
Det här avtalet och det nya 
tillväxtlånet skapar möjlighet 
att ge ännu fler företag med 
tillväxtpotential möjlighet till 
finansiering för fortsatt ut-
veckling och tillväxt.

– Ibland kallar man det 
här för ”dödens dal”. Det är 
precis när man är klar med 
utveckling av innovationen. 
Företaget har lagt ner mycket 
tid och pengar. Så ska man ut 
och marknadsföra produkten. 
Det är ofta mycket dyrare 
än beräknat. Många gånger 
läggs projekt ner i just den 
här fasen, man klarar inte att 
nå lönsamhet själv, säger Sara 
Wallin.

– Det här glappet hoppas vi 
att kunna minska, så fler kan 
lyckas. Då får vi fler bärkraf-
tiga företag. Det är i de här 
bolagen som framtidens jobb 
kommer att finns. Vi vill att 
fler ska klara sig över ”dödens 
dal”.

Nytt tillväxtlån
ska hjälpa företag 
från Ale

TILLVÄXTLÅN 
FÖR INNOVATIVA 
FÖRETAG

medelstora innovativa 
företag

-
ringar eller rörelsekapital.

Tillväxtlånet är 250 000 
kr. Lånet säkerställs med 

Hela finansieringslösningen 

10 års löptid.  Av dessa 10 
år kan upp till tre år initialt 

-

som kan vara på maximalt 
7 år.

kan vara på upp till 80 
-

-
fattas av en garanti inom 
ramen för det europeiska 
instrumentet InnovFin – EU 
för innovation – riktat mot 

-
tag. InnovFin är finansierat 
av Europeiska Unionen 
genom Horizon2020.www.skonhetsstudion.se

Välkommen till Skönhets Studion!
( En trappa ner hos Studio Fame)

Therese Nyman

Skönhets Studion

 Ansiktsbehandling 90 min ...... fr. 920:-
 Ansiktsbehandling inkl. AHA-

 behandling 90 min ...................1.015:-
 AHA-behandling 30 min ............. 550:-

 För mer info se hemsidan.

Professionell dermalogica-
behandling utförd av 
dermalogica expert!

Ytterbyvägen 9,  KUNGÄLV
Ring för tidsbokning! 0303-172 80

HÅRKLYVAR´n
GARVERIVÄGEN 10 ÄLVÄNGEN / 0303-74 83 83

20%
RABATT PÅ ALLA 

KLIPPNINGAR T O M 
SISTA FEBRUARI

ERBJUDANDE

Välkommen  
HANNA  
LÖVGRENvia bokning & drop-in

NU
VÄXER  

VI!

Ålder: 30.
Bor: Partille.
Familj: 

Stjärntecken: Oxe.
Favoritmusik: Allätare. Jag 

låtar.
Ser helst på tv: Dokumen-

-

Äter helst: -

NÖDINGE. Aida Karimli är samhällsvetare i grunden 
och har läst internationella relationer och offentlig 
förvaltning. 

Av en tillfällighet blev hon vikarierande bu-
tikschef i Göteborg och därefter egen företagare. 

Nu är Aida på plats i Ale kommun som nyanställd 
näringslivskoordinator.

ALE. Dags att leva mer 
hållbart, åtminstone för 
de 30 hushåll som har 
antagit utmaningen att 
delta i Minimeringsmäs-
tarna. 

Under år 2015 kom-
mer vi att kunna följa 
resan till en mer hållbar 
livsstil för två hushåll i 
Ale.

– De kommer att få 
lära sig mer om kon-
sumtionens miljöpåver-
kan och vikten av att 
välja rätt i vardagen för 
att inte överbelasta mil-
jön, säger renhållnings-
chef Carina Åberg.

Att leva miljösmart kan bi-
dra till ökad livskvalitet ge-
nom bättre ekonomi, bättre 
hälsa, mindre stress och nya 
upplevelser. Förra söndagen 
träffades alla hushållen för 
gemensam introduktion och 
middag.

– Första utmaningen som 
familjerna står för är att 
under två veckor väga allt 
hushållsavfall, säger Carina 
Åberg.

Hushållen kommer via 
blogg och facebook kunna 
dela sina upplevelser och er-
farenheter. Hushållen kom-
mer att få ta del av spännande 
aktiviteter och utmaningar 
som exempelvis köpstopp, 
matlagningskurs, syverkstad 
och kemikaliebantning.

Bakom projektet står 
Ale kommun, Borås Energi 
och Miljö, Förvaltnings AB 
Framtiden, Göteborg stad, 
Härryda kommun, Lerum 
kommun, Tjörn kommun 

och Öckerö kommun. Ar-
betet koordineras av Göte-
borgsregionens kommunal-
förbund, GR med stöd från 
Västra Götalandsregionen.

FOTNOT. De två hushåll från Ale som 
deltar i Minimeringsmästarna är familjen 
Gerlin-Petersson som består av två vuxna, 
Viktoria Gerlin och Mats Petersson, samt 
barnen Viktor och Sofie Petersson. Famil-
jen Bodén består av föräldrarna Katharina 
och Tobias samt barnen Liam och Isak.

JONAS ANDERSSON

 – Det är dags att minimera miljöpåverkan

Ales testhushåll 
är på plats
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Med hjärtat i Ale

Kan vi tro på det vi ser?
 Jonas Karlsson

Tommy Moberg

ONSDAG 11 FEBRUARI KL 18.00–21.00 

 

Föräldraföreläsningar våren 2015

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 FAMILJE-
CENTRAL I BOHUS

TORSDAGAR KL 11–12 Bebissagostunder på 
Älvbarnens familjecentral, Bohus. Sagor och ramsor 
för bebisar 4–8 månader och deras föräldrar en gång 
i månaden. Torsdagar kl. 10.45. 29 januari, 26 februari, 
26 mars, 30 april, 28 maj. Anmälan och information 
surtebibliotek@ale.se, tel. 0303-33 01 71. Ett 
samarbete mellan bibliotek och familjecentral.

BEBISSAGOSTUNDER  
PÅ SURTE BIBLIOTEK
ONSDAGAR KL 9.30. Sagor och ramsor 

för bebisar 4–8 månader och deras föräldrar. 
Fem onsdagar. Anmälan och information 
surtebibliotek@ale.se tel. 0303-33 01 71

LUNCHBIO MED  
ALE CINEMA
ONSDAG KL 13.00. Filmen 12 years a 

Slave. Höstens medlemskort i Ale Cinema gäller 
på denna film och det finns också möjlighet att 
köpa medlemskort för vårterminen i biblioteket. 
Den 25 februari startar den nya säsongen med den 
film som absolut flest medlemmar önskade! Sedan 
följer filmvisningar 18 mars, 8 april, 29 april samt 27 
maj. För mer information ring biblioteket  
0303-33 02 16.

KULTURSKOLANS 
VINTERKONSERT
ONSDAG KL 19.00. Kulturskolans elever 

bjuder in till värmande musik i vinterkvällen. 
Teatern, Ale kulturrum, Nödinge. Fri entré.

After Work företagare
29 JANUARI KL 17.30–18.30  

 

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

Aktiviteter för företagare 
& entreprenörer 2015!

Simhallens ordinarie öppettider för allmänheten

Onsdag
Torsdag
Fredag 
Lördag

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

Priser 

Kontakt:  

 

MER INFO
www.ale.se

BERÄTTELSER OCH  
BILDER FRÅN ALVHEM
SKEPPLANDA BIBLIOTEK KL 19.00

Carl-Olof Wall och Tore Eklund m.fl. visar bilder 
och väcker gamla minnen. Ta gärna med dig 
foton och egna berättelser! Inträde/fika: 40 kr. 
Arr: Ale kommun, Bibliotekets vänner i norra Ale, 
Skepplanda hembygdsförening

4
FEB

4
FEB

4
FEB

5
FEB

29
JAN

AN

o: 

Musikgruppen Fria Tyglar  
spelar visor och kärlekssånger

TISDAG 17 FEBRUARI KL 13.00.  

Ett samtal om ADHD 
23 FEBRUARI KL 18

Om mobbning och kränkning
24 MARS KL 18.30

14 APRIL KL 18

Arrangörer: Ale kommun
Studieförbundet Vuxenskolan, NBV
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Ansökan om bygglov för 18 st radhus på fastighet 
Nödinge-Stommen 1:366 (Nödinge) har inkom-
mit till Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun. 
Ansökan avviker från detaljplanebestämmelserna 
genom att den totala tillåtna byggrätten i området 
(begränsat av Klockarevägen, Backavägen samt 
naturområde i väster) överskrides med 2 % (9800 
m² istället för tillåtna 9600 m²), samt att 5 parke-
ringsplatser (av totalt 34 st) hamnar på mark som 
inte får bebyggas.
 
Berörda sakägare har möjlighet att yttra sig innan 

Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset i Alafors. 
Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade senast 
2015-02-17 till: Sektor Samhällsbyggnad Plan och 
bygg, Ale kommun, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSEÖppet Hus
Ons 28 januari, kl 16-19

Älvängen, Hålstensvägen 6

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA

TORSDAG DEN 19 MARS 2015, KL. 19.00
Aulan i Bohusskolan (ingång på östra sidan) 

OBS! Notera ändrad lokal jämfört med 
tidigare år! 

Röstberättigad är medlem med legitimation 
samt fullmakt från icke närvarande andelsägare 

(gäller även sambo/make/maka).

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner skall enligt stadgarna vara styrelsen 
tillhanda senast den 10 februari, 2015

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING, Ale 

Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen

Föreningen Regional 
Motström ger inte upp

ALE. Svenska Kraftnäts 
planering av en ny 400 
kV-ledning från Skogs-
säter i Trollhättan till 
Stenkullen fortsätter i 
oförminskad styrka.

Föreningen Regio-
nal Motström vässar 
argumenten och hoppas 
skapa opinion.

– Det är en solid 
koloss vi brottas med, 
men ännu har vi tid att 
påverka, säger Göte 
Kildén, vice ordförande 
i föreningen Regional 
Motström.

På torsdag kväll har fören-
ingen kallat intresserade till 
ett informationsmöte i Ryds 
missionshus. Där ges senaste 
nytt i kampen mot Svens-
ka Kraftnäts planerade 400 
kV-ledning som berör 50 

fastighetsägare i Ale direkt 
och många fler indirekt.

– Vill vi kunna fortsätta 
sälja Ale som en kommun 
med nära till både stan och 
naturen gäller det att göra 
motstånd. Ridvägar, vand-
ringsleder och fina rekre-
ationsområden blir själv-
fallet också berört av en ny 
ledningsgata, menar Göte 
Kildén.

Redan 2018 hoppas 
Svenska Kraftnät kunna vara 
igång med byggnationen, 
men ett slutgiltigt besked tas 
först i slutet av året av En-
ergimarknadsinspektionen 
som lyder under näringsde-
partementet. Här har för-
eningen Regional Motström 
insett att kraftstöten bör sät-
tas in.

– Att försöka påverka 
Svenska Kraftnät har vi mer 
eller mindre gett upp. Vi får 
inga svar, eftersom de inte 
gillar våra frågor. Vi vill att 
de utreder kostnaderna, inte 
minst ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv. Intrånget 
har en prislapp. Dessutom 
vill vi att Svenska Kraftnät 
seriöst prövar alternativen, 
bland annat att gräva ner 
en likströmskabel eller upp-
graderar den befintliga led-
ningsgatan, berättar Göte 
Kildén och fortsätter:

– Normalt sett tar man 
vara på den tekniska utveck-
lingen, men Svenska Kraft-
nät verkar helst vilja använda 
50-talets lösningar. 

Påverka förtroendevalda
Föreningen kommer att 
fortsätta påverka de förtro-
endevalda, särskilt de med 
Västsverige som hemvist.

– Näringsutskottet ska 
snart vara väldigt medvetna 
om att det finns en opinion, 
försäkrar Kildén som också 
vill få med sig de lokala kom-
munalråden.

– Vi kommer inom kort 
att kontakta både Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) för att se vad vi kan göra 

gemensamt. Vi vet att samt-
liga kommuner är oroliga 
och mycket kritiska, men nu 
gäller det att rikta kanonerna 
mot Stockholm.

Det som känns olyckligt 
är att flera fastighetsägare 
redan har givit upp och ac-
cepterat en inlösen av Svens-
ka Kraftnät.

– Det är inte så konstigt 
med tanke på hur osäkert 
läget är. Vi kan inte garan-

tera att vi ska vinna den här 
kampen, men vi tänker göra 
allt vi kan. Värdet på husen 
i området riskerar att sjun-
ka, vilket gör att du blir mer 
vänligt inställd till ett bud. 
Jag har långt ifrån givit upp 
och tror att vi med en stark 
opinion kommer att kunna 
påverka. Det som skrämmer 
är att Länsstyrelsen redan 
har gett Svenska Kraftnät 
rätt att gå in på tomter, där 

ägare tidigare satt stopp, sä-
ger Kildén.

Torsdagens möte i Ryds 
missionshus är också till för 
att försöka få med fler i för-
eningens arbetsgrupper. 

– Vi vill utbland annat 
reda hälsoeffekterna och 
cancerriskerna, men vi be-
höver fler som engagerar sig, 
avslutar Göte Kildén.

En ny 400 kV-ledning kan få stor påverkan på Ales landsbygd. Föreningen Regional Motström 
fortsätter skapa opinion mot Svenska Kraftnäts planer och kräver att alternativ utreds samt att 
samhällsekonomin tas i beaktning. 
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– Vill väcka ytterligare engagemang

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Väderleken gäckar Alebacken
ALAFORS. Lördag 28 
februari väntas världs-
eliten i snowboard till 
Alebacken.

Först behövs att vä-
derleken spelar arrang-
ören i händerna.

– Vi kan inte göra 
mycket mer än att 
hoppas på att kylan 
snart biter sig fast, 
säger eldsjälen John 
Hansson.

Ale Invite är årets stora hän-
delse i Alebacken, men för-

eningens entusiaster hoppas 
självklart på minusgrader 
redan nu.

– Typiskt att det slog om 
precis när vi lyckats spruta 
upp backen igen, men någ-
ra plusgrader och lite regn 
är ingen fara. Det är vin-
den som är vår värsta mot-
ståndare och än så länge 
blåser det i alla fall inte, sä-
ger evige optimisten, John 
Hansson.

Han gläds åt att progno-
serna åtminstone lovar kyla 
under nattens timmar och 
att det ser ut att bli kallare 

lite längre fram.
– Ärligt talat vet jag inte 

riktigt vad jag ska tro, men vi 
vet i alla fall att vårt snösys-
tem har en enorm kapacitet 
om kylan bara slår till. Får vi 
sju till åtta minusgrader går 
det riktigt fort att pista back-
en, säger John Hansson.

Alebacken kommer att 
meddela via sin hemsida och 
sociala medier så snart back-
en kan öppna igen.

– Förhoppningsvis redan 
till helgen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Alebacken går i väntans tider... Nu finns det åter-
igen ett snötäcke, men väderleken spelar ansva-
riga ett spratt. Plusgrader på dagen och minus på 
natten är inte optimalt.
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m² istället för tillåtna 9600 m²), samt att 5 parke-
ringsplatser (av totalt 34 st) hamnar på mark som 
inte får bebyggas.
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Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset i Alafors. 
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14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.
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Motström ger inte upp
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kV-ledning från Skogs-
säter i Trollhättan till 
Stenkullen fortsätter i 
oförminskad styrka.

Föreningen Regio-
nal Motström vässar 
argumenten och hoppas 
skapa opinion.

– Det är en solid 
koloss vi brottas med, 
men ännu har vi tid att 
påverka, säger Göte 
Kildén, vice ordförande 
i föreningen Regional 
Motström.

På torsdag kväll har fören-
ingen kallat intresserade till 
ett informationsmöte i Ryds 
missionshus. Där ges senaste 
nytt i kampen mot Svens-
ka Kraftnäts planerade 400 
kV-ledning som berör 50 

fastighetsägare i Ale direkt 
och många fler indirekt.

– Vill vi kunna fortsätta 
sälja Ale som en kommun 
med nära till både stan och 
naturen gäller det att göra 
motstånd. Ridvägar, vand-
ringsleder och fina rekre-
ationsområden blir själv-
fallet också berört av en ny 
ledningsgata, menar Göte 
Kildén.

Redan 2018 hoppas 
Svenska Kraftnät kunna vara 
igång med byggnationen, 
men ett slutgiltigt besked tas 
först i slutet av året av En-
ergimarknadsinspektionen 
som lyder under näringsde-
partementet. Här har för-
eningen Regional Motström 
insett att kraftstöten bör sät-
tas in.

– Att försöka påverka 
Svenska Kraftnät har vi mer 
eller mindre gett upp. Vi får 
inga svar, eftersom de inte 
gillar våra frågor. Vi vill att 
de utreder kostnaderna, inte 
minst ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv. Intrånget 
har en prislapp. Dessutom 
vill vi att Svenska Kraftnät 
seriöst prövar alternativen, 
bland annat att gräva ner 
en likströmskabel eller upp-
graderar den befintliga led-
ningsgatan, berättar Göte 
Kildén och fortsätter:

– Normalt sett tar man 
vara på den tekniska utveck-
lingen, men Svenska Kraft-
nät verkar helst vilja använda 
50-talets lösningar. 

Påverka förtroendevalda
Föreningen kommer att 
fortsätta påverka de förtro-
endevalda, särskilt de med 
Västsverige som hemvist.

– Näringsutskottet ska 
snart vara väldigt medvetna 
om att det finns en opinion, 
försäkrar Kildén som också 
vill få med sig de lokala kom-
munalråden.

– Vi kommer inom kort 
att kontakta både Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) för att se vad vi kan göra 

gemensamt. Vi vet att samt-
liga kommuner är oroliga 
och mycket kritiska, men nu 
gäller det att rikta kanonerna 
mot Stockholm.

Det som känns olyckligt 
är att flera fastighetsägare 
redan har givit upp och ac-
cepterat en inlösen av Svens-
ka Kraftnät.

– Det är inte så konstigt 
med tanke på hur osäkert 
läget är. Vi kan inte garan-

tera att vi ska vinna den här 
kampen, men vi tänker göra 
allt vi kan. Värdet på husen 
i området riskerar att sjun-
ka, vilket gör att du blir mer 
vänligt inställd till ett bud. 
Jag har långt ifrån givit upp 
och tror att vi med en stark 
opinion kommer att kunna 
påverka. Det som skrämmer 
är att Länsstyrelsen redan 
har gett Svenska Kraftnät 
rätt att gå in på tomter, där 

ägare tidigare satt stopp, sä-
ger Kildén.

Torsdagens möte i Ryds 
missionshus är också till för 
att försöka få med fler i för-
eningens arbetsgrupper. 

– Vi vill utbland annat 
reda hälsoeffekterna och 
cancerriskerna, men vi be-
höver fler som engagerar sig, 
avslutar Göte Kildén.

En ny 400 kV-ledning kan få stor påverkan på Ales landsbygd. Föreningen Regional Motström 
fortsätter skapa opinion mot Svenska Kraftnäts planer och kräver att alternativ utreds samt att 
samhällsekonomin tas i beaktning. 
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ALAFORS. Lördag 28 
februari väntas världs-
eliten i snowboard till 
Alebacken.

Först behövs att vä-
derleken spelar arrang-
ören i händerna.

– Vi kan inte göra 
mycket mer än att 
hoppas på att kylan 
snart biter sig fast, 
säger eldsjälen John 
Hansson.

Ale Invite är årets stora hän-
delse i Alebacken, men för-

eningens entusiaster hoppas 
självklart på minusgrader 
redan nu.

– Typiskt att det slog om 
precis när vi lyckats spruta 
upp backen igen, men någ-
ra plusgrader och lite regn 
är ingen fara. Det är vin-
den som är vår värsta mot-
ståndare och än så länge 
blåser det i alla fall inte, sä-
ger evige optimisten, John 
Hansson.

Han gläds åt att progno-
serna åtminstone lovar kyla 
under nattens timmar och 
att det ser ut att bli kallare 

lite längre fram.
– Ärligt talat vet jag inte 

riktigt vad jag ska tro, men vi 
vet i alla fall att vårt snösys-
tem har en enorm kapacitet 
om kylan bara slår till. Får vi 
sju till åtta minusgrader går 
det riktigt fort att pista back-
en, säger John Hansson.

Alebacken kommer att 
meddela via sin hemsida och 
sociala medier så snart back-
en kan öppna igen.

– Förhoppningsvis redan 
till helgen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Alebacken går i väntans tider... Nu finns det åter-
igen ett snötäcke, men väderleken spelar ansva-
riga ett spratt. Plusgrader på dagen och minus på 
natten är inte optimalt.
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GÖTEBORG. Moa Mar-
cusson och Ara Nawzad 
representerade Kyrk-
byskolan klass 5A i en 
spännande kvartsfinal i 
”Vi i femman”.

Kållekärrsskolan från 
Tjörn vann till sist, men 
någon besvikelse var 
det inte tal om.

– Nej, det var jättekul 
och de var faktiskt bätt-
re än oss, sa Moa Mar-
cusson direkt efteråt.

Radioklassikern ”Vi i fem-
man” firar 52 år 2015. Linn 
Ohlsson är populär pro-
gramvärd och Christer 
Fridén är domare. I onsdags 
var det dags för kvartsfinal 
mellan Kyrkbyskolans klass 
5A och Kållekärrsskolan. 
Ara Nawzad och Moa Mar-
cusson var Nödinges stolta 
representanter. Det blev en 
dramatisk kamp, där Kyrk-
byskolan kom i underläge 
men tog gruvlig revansch 
när det blev dags för snabb-
frågor.

– Det var lättare än jag 
trodde, men också väldigt 
nervöst, förklarade Moa som 
var lite besviken över att de 
inte kom på namnet på den 
heliga skriften som efterfrå-
gades i slutet.

– Koranen vet jag ju att 
den heter, men det kom inte 

fram. Det var synd för egent-
ligen kunde vi svaret.

Båda lagen svarade bibeln 
och därmed stod det klart att 
Kållekärrsskolan som hade 
en knapp ledning gick seg-
rande ur striden.

– Det spelar ingen roll. 
Det var roligt att vara här 
och vi har ändå lärt oss 
mycket. Vi har kollat mycket 

på kartor och pluggat lite av 
varje, säger Ara Nawzad.

Det svåraste momentet 
för båda lagen var när en 
australiensisk polis ställde 
några kluriga frågor.

– Engelska är inte vår star-
ka sida och tyvärr så förstod 
vi ingenting, konstaterade 
Moa Marcusson.

Deltagarna fick beskriva 

sig själva innan kvartsfinalen. 
Ara sade sig ha samma vin-
narskalle som idolen Ronal-
do och Moa blir förbannad 
om hon inte får som hon vill.

– Jag förstår inte varför 
man ska äta mat som inte är 
gott och då blir jag arg.

Kållekärrsskolans Fran-
sisco Groth och Leja Dah-
ne sken ikapp efter segern. 

På torsdag blir det semifinal 
och om tjörnborna bidrar 
med samma härliga stäm-
ning i studion kan det myck-
et väl gå vägen.

Intresset för årets ”Vi 
i femman” har varit re-
kordstort i år. Hela 73 864 
elever var med i uttagnings-
tävlingen i höstas. Det hög-
sta antalet sedan 2005.
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E45

Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
www.elon.se
nol@elon.se

Spännande kvartsfinal i ”Vi i femman”

Fransisco Groth, Leja Dahne, båda från Kållekärrsskolan 5A, i kvartsfinal mot Kyrkbyskolan 5A, Moa Marcusson och Ara Nawzad. Det blev spännande och mycket dra-
matiskt i radiostudion men till sist stod Kållekärrsskolan som vinnare.

åt.

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

Radioprofilen Linn Ohlsson 
ledde tävlingen.
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Ale kommun i 
samarbete med
ABF sydvästra Götaland

presenterar

som uppträder under Ales
uppmärksamhe tsvecka

kring hjärtat

Biljetter köpes via www.ale.se
eller på biblioteket i Nödinge

Vuxen 150kr
 100kr

TEATERN
ALE KULTURRUM

KL 16

15
FEBRUARI

SÖNDAGEN

– 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

Slobodan Stanisic driver sedan 1995, BOBBO Quality Toys, ett grossistföretag med 
inriktning på leksaker och presentartiklar. Sortimentet importerar han från sitt 
nätverk av leverantörer i Europa. Bland kunderna återfinns allt från mindre butiker 
till de riktigt stora affärskedjorna. Lagret ligger i Surte och på Ale Torg driver han 
presentbutiken Drömhuset. Han har också ett antal säljare som saluför BOBBO 
Quality Toys på olika platser i Sverige.

FYRA RAKA
SEK eller Euro

Restaurang eller Hemlagat
Beröm eller Bra betalt
Handboll eller Fotboll

Om 2015: ”Det blir mitt och  
mina kunders bästa år”.
Favoritleksak som liten: 
”Plastbollen”.
Favoritleksak som vuxen: 

För Bobbo är
företagandet
en lek

Du firar 20 år som före-
tagare i Sverige och Ale. 
Vad har varit den stora 
drivkraften?
– Jag kom från kriget på 
Balkan och ville inte bli en 
belastning för samhället. Jag 
ville klara mig själv. I forna 
Jugoslavien jobbade jag på 
ett grossistföretag, liknande 
Dagab, men jag förstod att 
livsmedel kunde bli svårt. 
Dessa varor har ju en be-
gränsad livslängd. Leksaker 
var det bästa jag kom på just 
då. Sedan dess har jag för-
sökt utveckla min affärsidé 
med kvalitetsleksaker och 
den stora drivkraften har va-
rit att kunna stå på egna ben 
– det vill säga att skapa en 
trygghet för min familj.

Finns det någon enskild 
händelse som har betytt 
särskilt mycket under 
ditt företagande?
– Mötet med Jerry Bratt-
åsen och Kjell Lundgren 
som då jobbade på kommu-
nens näringslivsbolag, Ale 
Utveckling, var avgörande. 
De trodde på mig och min 
idé. Det gav mig självför-

troende att gå vidare. Över-
huvudtaget har bemötandet 
från Ale kommun varit top-
pen.

Vad har varit den störs-
ta utmaningen?
– Du ställs inför stora prov 
nästan dagligen. Som företa-
gare måste du ta alla beslut 
själv. För mig har det kan-
ske varit extra svårt med alla 
myndighetskontakter. Idag 
går det bra, men i början var 
språket ett stort problem. 

Vad har ditt företagande 
betytt för dig?
– Det var som att öppna en 
dörr till ett nytt liv. Genom 
mitt företagande tvingades 
jag mer eller mindre att lära 
mig svenska fortast möjligt. 
Det går snabbt när du är 
motiverad. Tack vare att jag 
startade eget integrerades 
jag snabbt i samhället och jag 
har aldrig känt mig utanför. 
Jag har fått vänner för livet.

Varför har du lyckats 
som företagare?
– Jag försöker bara vara mig 
själv. Jag tror mina kunder 

handlar leksaker av Bob-
bo och inte av mitt företag. 
Mycket handlar om att skapa 
relationer och få ett förtro-
ende. Sen gäller det själv-
klart att vårda detta.

Hur ser framtiden ut för 
en leksaksgrossist?
– Barn älskar att leka och de 
kommer självklart att fort-
sätta göra det. Datorn är 
bara ytterligare en leksak, 
men den är inget hot. Barn 
tröttnar och vill ständigt ha 
nya saker. Det handlar om 
att fortsätta erbjuda en per-
sonlig och bra service, pris-
värda produkter samt det 
lilla extra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

”Haha…lite knep & knåp är alltid skoj”.
Bästa timmen på dygnet: ”Den är på 
morgonen när man är utvilad och 
klar i huvudet”.

Ålder: 51
Bor: Nol
Familj: Hustrun Zivana 
och tre söner.
Favoriträtt: Kåldolmar.

FÖRETAGARE I FOKUS SLOBODAN STANISIC
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Gamlestads-
torget

Nu stängs gångtunneln mellan  
pendelstationen och Gamlestadstorget
Arbetet med att utveckla Gamlestaden går vidare. Nu startar en arkeologisk utgrävning inför  
kommande byggprojekt. Därför stängs gångtunneln mellan stationen för pendeltåget och  
Gamlestadstorget den 2 februari. Det betyder att du som reser med pendeltåget behöver  
gå en liten omväg via Waterloogatan.

Gångvägen kommer att vara skyltad och enkel att följa. Räkna med en något längre
gångtid till spårvagns- och busshållplatser.

Är du nyfiken på det historiska Nya Lödöse och vad som tidigare hittats vid arkeologiska
utgrävningar runt Gamlestadstorget? Läs vidare på stadennyalodose.se

Mer information finns också på www.goteborg.se/vagarbeten.
Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se

Knutpunkt Gamlestaden är en del av Västsvenska paketet
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Hållplats

Alependeln stannar som 
vanligt vid pendelstationen. 
Följ Waterloogatan till/från 
Gamlestadstorget från och 
med 2 februari.
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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 19 januari 
Datortjuv
Villainbrott i Surte. Tjuven 
tar sig in genom sovrums-
fönstret och tillgriper 
diverse gods, bland annat en 
bärbar dator.

Tisdag 20 januari
Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. 
Gärningsmannen tar sig in i 
bostaden genom att krossa 
ett källarfönster. En laptop 
och kontanter tillgrips.

Onsdag 21 januari
Brott mot knivlagen
En yngling, född 1999 och 
hemmahörande i Surte, gör 
sig skyldig till brott mot spe-
ciallagstiftningen och brott 
mot knivlagen. Händelsen 
utspelar sig på Bohusskolan 
där ynglingen lyser med en 
grön laserpekare. Det visar 
sig också att han har två 
knivar i i sin ryggsäck.
Lägenhetsinbrott i Bohus. 
Diverse gods tillgrips.

Lördag 24 januari
Grön laser
Försök till luftfartssabotage 
genom grön laser. Det är en 
flygledare på Göteborg City 
Airport som uppmärksam-
mar detta mellan Surte och 
Bohus när ett flyg är på väg 
in för landning. Lasern träf-
far emellertid inte piloten.

Polisen griper en man i 
Surte, född 1990 och hem-
mahörande på orten, miss-
tänkt för narkotikabrott.

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

SÅLDA OBJEKT FRILIGGANDE VILLOR, BOSTADSRÄTTER, FRITIDSHUS, RADHUS, KEDJEHUS, PARHUS, TOMTER OCH LANTBRUK

i samarbete med 

Sälj din bostad med Ales största 
mäklare och få bäst betalt!*

155 bostäder sålda 2014!

Friliggande villor
Alekärrsvägen 13
Alekärrsvägen 8
Alingsåsvägen 39
Almvägen 2
Barrvägen 3
Bergsstigen 3
Bergsvägen 1
Betesvägen 12
Björkvägen 7
Blåklintsvägen 3
Blåsippsvägen 47
Bohushöjdsvägen 1
Brattåsvägen 5
Brattåsvägen 6
Brobacken 5
Brunnsvägen 3
Båtsmansvägen 13
Båtsmansvägen 5
Bärs Lid 28
Egnahemsvägen 10
Egnahemsvägen 6
Egnahemsvägen 8
Enekullevägen 14
Enekullevägen 6

Fagerhultsvägen 1
Fredings Väg 9 
Fredings Väg 10
Fridhemsvägen 1
Fyrbyggarevägen 7
Fyrklövergatan 39
Genvägen 4 
Granåsvägen 29
Gunntorp 290
Gällsås 370
Gärdesvägen 7 
Hult Granbacken 605 
Humlegången 17
Hästekärrsvägen 6 
Ivar Arosenius Väg 15
Johan Petters Väg 12 
Jonsvägen 4
Kaprifolgången 2
Kattleberg Bruket 115 
Kullens Väg
Kyrkbacken 12 
Kärrvägen 79
Malm Erikssons Gränd 9 
Norra Trolleviksvägen 1
Nytorpsvägen 1

Patron Ahlmanns 
Allé 10
Patron Ahlmanns 
Allé 35
Patron Ahlmanns 
Allé 4
Pers Lid 4
Pussen Askebo 495
Rished Mellangård 
220 
Sandsjödal 260
Sandåker Storäng 485
Sjövallavägen 112
Sjövägen 3
Skaftvägen 17
Skjutbanevägen 6
Skjutsvägen 20B 
Skyttelvägen 12
Stallvägen 13
Södergården 30
Skyttelvägen 9A
Solhöjdsvägen 44 
Svalörtsvägen 11
Svalörtsvägen 27
Södergården 38 

Talliden 11
Tornvägen 5
Toråsvägen 5
Törnevägen 10
Westmarks Gränd 1
Westmarks Gränd 29
Westmarks Gränd 8 
Åkergränd 1
Älebräckevägen 26
Östergårdsvägen 25

Bostadsrättslägenheter
Alkalievägen 7B
Alkalievägen 9B 
Alkalievägen 19A
Alkalievägen 21B
Alkalievägen 7B
Alkalievägen 7C
Alkalievägen 9B
Alkalievägen 9B
Björkvägen 7B
Brandsbovägen 2B
Brukstorget 1C
Bruksvägen 3A
Byvägen 12A

Byvägen 14
Byvägen 16C
Byvägen 19E
Byvägen 20C
Byvägen 22A
Byvägen 26B
Byvägen 8A
Byvägen 8B
Byvägen 8B
Grangärdesvägen 7C
Granhäcksvägen 1C
Granhäcksvägen 3A
Granhäcksvägen 5B 
Gruvåsvägen 44
Göteborgsvägen 72B
Göteborgsvägen 74B
Göteborgsvägen 102B
Göteborgsvägen 72A
Göteborgsvägen 95B 
Idrottsvägen 13B
Idrottsvägen 10B
Idrottsvägen 10B 
Hägers gränd 33 
Klockarevägen 17
Klorvägen 8A

Klippvägen 7D
Klorvägen 2C 
Lavendelgången 3
Mellanvägen 6
Nordgärdesvägen 11A
Nordgärdesvägen 5A
Patron Ahlmanns 
Allé 19
Skjutsvägen 37
Skolvägen 3B
Skolvägen 3B
Skolvägen 5A
Storegårdsvägen 1B
Sörgårdsvägen 12
Sörgårdsvägen 4
Sörgårdsvägen 8
Torkels kulle 2
Torkels kulle 4

Fritidshus
Fågeldammsvägen 20
Grimsäng 315
Kilanda 190
Sandsjödal 255
Viesbacke 330

Radhus
Fyrklövergatan 123
Skräddargränd 1
Fyrklövergatan 21
Fyrklövergatan 51
Kärrvägen 94
Kyrkbacken 18

Kedjehus
Kaprifolgången 6
Rosengången 16

Parhus
Skaftvägen 25

Tomter
Kilanda 185
Rapenskår 405 
Rishedsvägen 19
Skönningared 536

Lantbruk
Ranneberg Västergård

Välkomna

till oss!till oss!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

LARS-ERIK

SANDRA

DANIEL

DANIJELA

NICLAS

MARIE
PETER

MONICA

*  Enligt 
ingivarstatistik

28 medlemmar 
i SPF Alebygden 
tog sig med buss till 
Alafors. Här tog Gösta 
Mårdborg befälet 
och ledde oss upp till 
Hältorpssjön. I en vik 
fanns tydliga tecken 
av bävrar. Men att en 

pratglad grupp seniorer 
skulle få se de nattaktiva 
och skygga djuren är 
otänkbart.

I strålande sol gick 
vi vidare. I södra ändan 
av sjön låg två svanar i 
öppet vatten. Det var en 
vacker syn när de lyfte. 

Elvy Börjesson berät-
tade hur Hältorps- 
sjön hade uppstått 
genom att man dämde 
upp ån för att ge vatten 
till Alafors fabrikers 
kraftverk. Vid Sjövallen 
lyste konstgräsbanan 
grön. Framme i Alafors 

klaffade det väl med 
bussen från Starrkärr.

På fredag tar vi 
bussen och åker till 
Grunne för att gå till 
Alafors. Den 3 febru-
ari äger föreningens 
årsmöte rum i Medbor-
garhuset.

 SPF-are vandrade i Alafors på fredagsförmiddagen. 

Solig SPF-vandring runt Hältorpssjön

Mångspråkig jour om 
ungdomar, droger och 
kriminalitet. Ring oss!

Våga vägra 
knark!
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ALE. Antalet utryckning-
ar för räddningstjänsten 
i Ale ökade under 2014 
jämfört med året innan.

Totalt genomfördes 
255 räddningsuppdrag 
inom kommunen vilket 
var 34 insatser fler än 
2013.

– Orsaken var fler 
utlösta automatlarm 
samt att skyfallet i maj 
föranledde många upp-
drag, förklarar Daniel 
Gillesén, enhetschef på 
räddningsavdelningen.

Bohus Räddningstjänstför-
bund har sammanställt sta-
tistiken för det gångna året. 
I kolumnerna för de olika 
uppdragen kan konstateras 
att utomhusbränder sjönk 
dramatiskt, från 73 till 49.

– Trots en varm och torr 

sommar så upplevde vi inte 
alls så många gräsbränder 
som vi gjorde året innan, 
konstaterar Daniel Gillesén.

Den 19 maj drabbades Ale 
kommun av ett skyfall som 
ledde till 31 larm om över-
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– Totalt under året var det 
41 uppdrag av den typen att 
jämföra med 7 året innan.

En stor nationell händelse 
2014 var den stora skogs-
branden i Västmanland där 
BORF bistod med personal.

– Tillsammans med rädd-
ningstjänsten Storgöteborg 
bemannades en taktisk mo-
dul med vattenenhet under 
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vi med ledningsresurser, be-
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rekryteringsprocessen nu. 
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personen ska bo och jobba 
på rätt ställe, avslutar Daniel 
Gillesén.

JONAS ANDERSSON

– Skyfallet i maj ledde till 31 larm
Räddningstjänstens uppdrag ökade i Ale

Det häftiga skyfallet, som inträffade den 19 maj, föranledde 31 larm för räddningstjänsten i Ale. 
Totalt genomfördes 255 räddningsuppdrag inom kommunen under fjolåret vilket var 34 insatser 
fler än 2013.

Daniel Gillesén, enhetschef på 
räddningsavdelningen.
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ALAFORS. Starrkärrs 
fiber hade ett stormöte 
i tisdags.

En nästintill fullsatt 
åhörarsal i Medborgar-
huset vittnar om ett 
fortsatt stort intres-
se för framtidssäkra 
kommunikationer på 
landsbygden.

På grund av förening-
ens stora geografiska 
upptagningsområde var 
dessutom flertalet hörn 
av kommunen represen-
terade; från Grolanda i 
norr till Mollsjön i söder.

Då de flesta i nuläget kän-
ner till alla fördelar som en 
fiberanslutning i bostaden 
erbjuder lades vikten på upp-
byggnaden av nätet och or-
ganisationen som kommer 
krävas. Lennart Johansson 
höll i taktpinnen flankerad av 
Peter Gustavsson samt kom-
munens bredbandssamordna-
re Per Persson.

– Nu gäller det att haka på. 
Den 31 januari går anmäl-
ningstiden ut för att kunna få 
bidrag från Länsstyrelsen för 
att ansluta sig, upplyste Len-
nart Johansson.

– Det beräknas bli upp 

emot 40 procent dyrare att 
ansluta sig i efterhand.

Ett problem föreningen 
brottas med är hur man skall 
nå ut till de äldre invånarna i 
kommunen som varken har 
dator, surfplatta eller smart 
telefon. De som har dator kan 
anmäla sig direkt via fören-
ingens hemsida, men utan da-
tor är det svårt att ens få infor-
mation om vad fiber innebär.

– Det är lika intressant att 
ansluta sig även om man sak-
nar dator. Ingen vet hur länge 
koppartrådarna finns kvar, och 
via fiber får man även tillgång 
till bra och stabil tv, telefoni, 

trygghetslarm i hemmet och 
framtida vårdövervaknings-
tjänster. Dessutom stiger vär-
det på bostaden, säger Peter 
Gustavsson.

– Om du inte själv kan 
inhämta informationen, be 
någon i din omgivning att 
sätta dig i kontakt med om-
rådesansvariga för ditt områ-
de. Någon kan alltid svänga 
förbi över en kopp kaffe eller 
ta kontakt via telefon. Det är 
viktigt att våra äldre får sam-
ma möjlighet som den yngre 
generationen, avslutar Peter 
Gustavsson.

JONAS ANDERSSON
Intresset var stort för det öppna möte som Starrkärrs fiber hade 
bjudit in till i Medborgarhuset i tisdags.

FO
TO

: D
A

N
IE

L 
LU

N
D

B
E
R

G

Fiber på landsbygden väcker intresse

Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com
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som är
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Carlström
Tony  
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Gård med stora 
möjligheter

Vi har glädjen att få presentera denna trivsamma gård med 
perfekt lantligt läge utanför Lödöse. Ca 6 hektar mark. Rejält 
hus om ca 160 kvm som passar för den större familjen. 
Genomgående god standard med bl a trägolv i varje rum.  
Stor ekonomibyggnad med möjlighet till stall, hobby eller 
förvaring. Ska ses på plats! 160 kvm. 

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 3.100.000:- som utgångspris.
Småberg 108. Ring för visning. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

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

Lödöse
Alafo

rs
I veckan förmedlade 
vi ca 32 hektar skog 
i Bohus genom vårt 
spekulantregister. Ett 
förtroendeuppdrag 
då fastigheten varit i 

decennier.  

Vill du också veta mer om vårt 
sätt att jobba med diskreta 
försäljningar eller vill du vara 
med i vårt spekulantregister? 

Kontakta kontorschef Henrik 
Kjellberg på 0727 316 360 eller 
henrik@axelssonsfast.se
 

BOHUS. Swedbank visar 
samhällsengagemang 
och inspirerar nu fler 
företagare i Ale att ta 
emot praktikanter.

Satsningen ”Unga 
jobb” är ett samarbete 
mellan Arbetsförmed-
lingen och banken.

– Vi har tagit emot 
total 700 ungdomar i 
hela landet, varav 300 
har fått någon form av 
anställning, berättar 
Swedbanks kontorschef 
i Göta älvdalen, Tobias 
Hellberg.

Projektet ”Unga jobb” lan-
serades redan 2009 och se-
dan dess har över 10 000 nya 
praktikplatser sett dagens 
ljus. Målgruppen är ungdo-
mar i åldern 18-24 år som 
har varit arbetslösa i mer än 
90 dagar. 

– Det är så oerhört vik-
tigt att bryta detta negativa 
mönster och för de som ald-

rig haft en anställning är det 
värdefullt att få den första ra-
den i ens CV. Med en prak-
tikplats får du dels komma i 
kontakt med en arbetsplats 
dels skäl att komma upp i tid 
på morgonen. Efter tre må-
nader har praktikanten dess-
utom fått en referensperson 
i sitt fortsatta jobbsökande. I 
bästa fall kanske praktikan-
ten har gjort sig oumbärlig 
och kan få anställning, säger 
Tobias Hellberg utan att dra 
några förhastade slutsatser.

– Målet är som sagt att 
ge någon av alla arbetslösa 
ungdomar en första arbets-
livserfarenhet. Det vill vi på 
Swedbank bidra till och ge-
nom att använda vårt stora 
kontaktnät bland företagare 
hoppas vi få fler att vilja er-
bjuda samma sak.

I onsdags bjöd Swedbank 
in intresserade företagare i 
Ale till en informativ lunch 
på Klädkällaren. Nästa steg 
blir en så kallad speedme-
eting mellan arbetsgivare 

och ungdomar. Det sker på 
Ale Kulturrum i Nödinge 
tisdag 17 februari.

– Skulle matchningen 
slå väl ut och företaget vill 
erbjuda en ungdom en prak-
tikplats så medför det inga 
kostnader. Det är vi som går 
in och betalar aktivitetsstöd 
och försäkring under tre må-
nader, säger Reimond Ard-
ner på Arbetsförmedlingen.

Företagen har redan fått 
beskriva till vilka områ-
den de söker praktikanter. 
En matchning ska nu äga 
rum och i samband med en 
speedmeeting hoppas man 
på ett positivt resultat.

– Det är inga krav att fö-
retagen måste välja någon, 
utan det är bara vår förhopp-
ning. Intresset är bra, men 
det finns självklart möjlig-
het för fler arbetsgivare att 
anmäla sig till ”Unga jobb”, 
avslutar Reimond Ardner.

PER-ANDER
 KLÖVERSJÖ

ARBETSPRAKTIK

Praktik ska stärka den 
arbetssökandes möjlighe-
ter att få ett arbete. Syftet 
är att få yrkesorientering, 
yrkespraktik och eller 
arbetslivserfarenhet. Den 
arbetssökande kan få 
praktik i högst tre månader. 
Praktiken brukar vara på 
heltid. Den är kostnadsfri 
för dig som arbetsgivare och 
praktikanten får ekonomisk 
ersättning från Arbetsför-
medlingen. Praktikanten är 
också försäkrad via Arbets-
förmedlingen.

Kontorschef Tobias Hellberg förespråkar Unga Jobb, en satsning som ska ge fler arbetslösa en 
chans till arbetslivserfarenhet.

Fler praktikplatser 
för unga i Ale
– Swedbank och AF lanserar Unga jobb

Ale Torg        
Tel. 0303-962 72       

Vardag: 10-19
Lördag: 10-14

30% 
rabatt

Valfri kulör &

Få både 30% rabatt och gratis brytning 
vid köp av väggfärgen Supertäck 7 i valfri 
mängd. Gäller till och med 14/2 2015.

Nu laddar vi 
med vårnyheter!

Det är hög 
tid att så! 

Frökatalog

är nu här!

Ale Torg

REASPURT! UPP TILL
PÅ UTVALDA  
VAROR!

PASSA PÅ  

ATT FYNDA!

70%

www.zoonet.se

Öppet: 
Vardagar 10-19 
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

Zoonet.se Ale

Annonsen gäller tom 4/2-15 om inget annat anges. Reservation för slutförsäljning och feltryck.

Gilla oss på Facebook så får du ta del av de bästa klippen! 

Royal Canin Medium 
och Maxi adult 15kg

499:-
Ord.pris 629:-

Royal Canin 
våtfoder sterilized 

49:-
Ord.pris 129:- 
Max 2 per hushåll

Ancistrus 
Mal 10:-
Ord.pris 49:- Max 2 per hushåll

MIM VARIOCAGE BURAR 
TILL BÄSTA DAGSPRIS!

I BUTIKEN HAR DU BÄTTRE 
PRIS ÄN PÅ WEBBEN.

 –  –  – 
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15/ST
:-

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VEVECCKK
SSHOPEHOPE

S

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

FRÅN DELIKATESSEN

1490
/HG

VÅR EGEN 
RÄKSALLAD

HAGA-  
PETTERS
RÖKTA 
KORV

690
/HG

FÄRSK LAXFILÉ FÄRSK TORSKFILÉ
ÄPPLEN – ROYAL 

GALA I PÅSE

NYKOKTA  
HAVSKRÄFTOR

HALLON/MARÄNG-
TÅRTA 6 BITAR

SEMLOR 
2-PACK

GREKISKT  
LANTBRÖD

BLANDFÄRS 50/50

FÄRSK
FLÄSKKOTLETT

KASSLER

GRÖNA DRUVOR

HALLON/MARÄNG-
TÅRTA 6 BITAR

499089/KG

15/ST

/KG

/KG

/KG

/KG

:-

:-

10/ST
:-

KRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄFFFFFFFFFTOR

109/KG
:-

3990

ÄGG 24-PACK

/ST1990
5990 3990

2-P

Max 2 st /kund

79/ST
:- 29:-

HONUNGS-
SKINKA

1290
/HG

1 KG

Vinnarbutiken!
Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:-

Handelsplats Älvängen

Lösgodis 390
kr/hg 

ALLTID
10:-/st

Senior

1.990:-
Från

3.890:-
Från

4.590:-
Från

5.290:-
Från

990:-
Från

ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00
Lunchstängt 13.00-14.00
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VECKA 05         NUMMER 03|16 MOTOR

Audi A3 1,6 Obs! 13400 mil -03  32.900 kr 
BMW 328 I -13  248.500 kr
Chevrolet Kalos 1,2 SE -06  19.900 kr 
Citroën C3 1,4 HDI SX -07  39.500 kr 
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09  69.900 kr
Ford C-Max 1,8 FlexiFuel  -07  58.500 kr
Hyundai i10 1,1 -10  54.900 kr 
Hyundai i20 1,4 CRDi -12  89.900 kr 
Hyundai i30 1,6 CRDi CW Kombi -10  79.900 kr 
Kia Carens 1,7CRDi 7-sits Aut -14  199.900 kr
Kia Carens 1,7CRDi Aut 7-sits -15  239.900 kr 
Kia Carens 2,0 CRDi Aut -10  84.900 kr 
Kia Cee´d 1,4 CRDi SW Action -14  139.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi Aut -08  64.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi ECO SW -10  94.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi EX SW -10  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi Komfort -07  52.500 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW ECO -13  54.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  144.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -10  94.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  149.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 SW CRDi EX Komfort -12  124.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi  Komfort -13  154.900 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5d -12  64.900 kr 
Kia Pro Cee´d GT+ 1,6T -14  179.900 kr  
Kia Sorento 2,2 CRDi Business Aut -14  314.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi Business Aut -14  294.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi 7-sits -14  299.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi PP -12  219.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi PP Aut 7-sits -12  264.900 kr 
Kia Sorento 2,4 Ex AWD -05  57.500 kr 

Kia Sportage 1,7 CRDi Komfort -14  189.500 kr 
Kia Sportage 1,7 CRDi Komfort -12  168.500 kr
Mercedes-Benz CLK 320 Masters AMG -01  49.900 kr 
Mercedes-Benz E 320 Avantgarde Aut -01  17.500 kr
Peugeot 306 1,6 XR drag -99  14.900 kr
Peugeot 607 2,2 -05  37.500 kr 
Renault Clio II 1,6 5d -05  21.900 kr 
Renault Clio III 1,4 -06  44.900 kr
Renault Scenic II 1,6 -05  29.900 kr 
Saab 900 2,3i Cab -96  34.900 kr 
Seat Cordoba Vario 1,6 -00  9.900 kr 
Seat Ibiza 1,9 TDi Eco R -09  69.900 kr 
Toyota AYGO+ 1,0 5d -09  49.900 kr 
Toyota Auris 1,8 HSD Hybrid -11  109.500 kr 
Toyota Aygo 1.0 5D -08  49.900 kr 
Toyota Prius 1,8 HSD Business Aut -11  139.900 kr 
Volkswagen Caddy 1,9 TDI Aut -08  58.900 kr  
Volkswagen Golf 2,0 GTD DSG -12  179.900 kr 
Volkswagen Golf VI 1,4 TSI Plus Masters -10  89.900 kr
Volkswagen Passat 1,4 TSI Masters-pkt -12  118.500 kr
Volkswagen Passat 1,4 TSI Variant -11  114.900 kr
Volkswagen Passat 1,8 T Variant -02  29.900 kr 
Volkswagen Passat 2,0 TDi DSG GT-12  158.500 kr
Volkswagen Scirocco 1,4 TSi Sport -10  144.900 kr  
Volkswagen Transporter Pick-up 2,5 TDI -00  39.900 kr 
Volvo S80 2,4 drag -05  57.500 kr 
Volvo V70 D3 Momentum -12 159.500 kr 
Volvo V70 Drive Kinetic -12  138.500 kr 
Volvo V70 II 1,6 D Drive -12  155.900 kr 
Volvo V70 II 1,6D Drive -11  118.500 kr
Smart Fortwo Coupe -04  24.900 kr

ERBJUDANDE från Kareby bil

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

Detroit är på bushumör
Det har varit en överdos 
av moralpredikning-
ar och pekpinnar på 
världens bilsalonger de 
senaste åren.

Vi har fått räkna på 
räckvidd, lärt oss allt 
som är värt att veta om 
batterier och hört bil-
direktörer lova mindre 
koldioxidutsläpp.

Detroits bilsalong 
2015 kom därför som 
en käftsmäll där det be-
rättades extremt lite om 
växthuseffekten, men 
desto mer om motoref-
fekten.

Visst märks det att 
bensinen är rekordbillig 
i USA.

331 hästkrafter. 349 New-
tonmeter. 5,9 cylindrar. 7,1 
växlar. 0-100 på 5,6 sekun-
der. Siffrorna är hur intres-
santa som helst och avslöjar 
hur ”medel-premiär-bilen” 
ser ut på årets bilsalong i 
Detroit. Om vi läser vidare i 
statistiken så är hela 72% av 
utställningsbilarna bensind-
rivna, 14% hybrider, 7% 
elbilar och bara 6% rullar 
med diesel i tanken. Ska man 
skratta eller gråta? Jänkarna 
skrattar i alla fall så det ekar 
över hela Detroit och 2015 
förutspås bli det bästa bilåret 
någonsin. Det skulle i så fall 
betyda att säljrekordet från 
år 2000 på 17,3 miljoner bi-
lar kommer att ryka. 

Jenny Nilsson 
Johannes Gardelöf

AUDI Q7
Det sägs att det är insidan som 
räknas och Audi Q7 har ett 
minst sagt generöst inre. Med 
plats för fyra golfbagar eller 
890 liter bagage blir suven en 
optimal ”caddy” och man kan 
dessutom välja mellan fem- 
eller sju sittplatser. De sportiga 
och eleganta linjerna bidrar till 
att ge bilen dess karismatiska 
utseende och under huven 

går det att välja mellan en 
V6-diesel på 272 hästkrafter 
eller en V6-bensinare på 333. 
Den största nyheten är dock 
laddhybriden Audi Q7 e-tron 
som jobbar tillsammans med en 
dieselsexa. Tyskarna lovar en 
rekordlåg förbrukning på 0,17 
liter milen trots maffiga 373 
hästkrafter. Inte illa! 

HYUNDAI SANTA CRUZ 
Koreanerna överraskade alla 
med att visa upp en kaxig 
pickup vid namn Hyundai Santa 
Cruz. Den femsitsiga crosso-
ver-pickisen tar ut svängarna 
ordentligt och mannen bakom 
designen, Peter Schreyer, har 
låtit pennan flöda. Hyundai 
har lyckats med konststycket 
att kombinera rundade former 
med generösa utrymmen och 

i maskinrummet arbetar en 
dieselfyra på 190 hästkrafter. 
Konceptet ser nästan pro-
duktionsfärdigt ut, men om 
Hyundai Santa Cruz kommer 
att tillverkas talas det tyst om. 
Fast med tanke på att USA:s 
tre mest sålda bilar 2014 var 
just pickuper så är nog svaret 
ganska uppenbart.   

VOLKSWAGEN CROSS COUPÉ
Volkswagen Cross Coupé är 
en smått exklusiv suv som 
har försetts med ett plugin-
hybrid-system, fyrhjulsdrift 
och ett minst sagt dominant 
utseende. Fronten bjuder på en 
aggressiv framtoning samtidigt 
som baken har begåvats med 
två stora avgasutblås. Det här 
är en försmak på en helt ny 

suv-serie för den amerikan-
ska marknaden och konceptet 
drivs av en bensindriven V6:a i 
kombination med två elmotorer 
på 54 respektive 116 hästar, 
vilket resulterar i en totaleffekt 
på 360 kusar. Den sjusitsiga 
produktionsbilen lanseras nästa 
år och kommer att byggas i 
Tennessee, USA. 

HONDA NSX 
Tjugofem år efter lansering-
en av Honda NSX så var 
det världspremiär för dess 
hypermoderna ersättare. Det är 
inte lätt att bräcka en rullande 
ikon men den här gången har 
japanerna överträffat sig själva. 
Designen får oss att tappa 
andan och består av rakblads-
vassa kanter som skär rakt in 

i hjärtat på alla entusiaster. In-
strumenteringen sänder ut heta 
racingimpulser och vrålåket 
drivs av en mittmonterad ben-
sinsexa i kombination med två 
elmotorer fram och en bak. Så 
mycket mer vill inte japanerna 
avslöja just nu – förutom att 
produktionen kommer att ske i 
amerikanska Ohio. 

CHEVROLET BOLT
Chevrolet höjde spänningen 
i Detroit och presenterade 
en laddad elbil med plats för 
fyra. Man skulle kunna tro att 
jänkarnas nya ”elskling” fått sitt 
namn efter världens snabbaste 
man, Usain Bolt, men så är inte 
fallet. Nya Chevrolet Bolt är 
måhända inte snabbast, men 

räckvidden på hela 32 mil är 
riktigt imponerande. Vad som 
döljer sig under huven är bilfö-
retaget ytterst förtegna om och 
några tekniska specifikationer 
bjuder man inte på. Däremot 
kan vi avslöja att prislappen 
hamnar kring 240 000 kronor 
vid lanseringen.  

VOLVO XC90 R-DESIGN 

Under tiden som alla svenskar 
fick bekanta sig med Volvos 
nya reklamfilm ”Vintersaga” så 
fick amerikanarna bekanta sig 
med nya Volvo XC90 R-Design. 

Det skulle förmodligen ha funkat tvärt 
om också. Börje Salming är ett välkänt 
namn här i Detroit och han avslutade 
sin NHL-karriär i Detroit Red Wings. En 
bil som tycks palla hårda tacklingar är 

nya Volvo XC90 R-Design. Bilen 
har bland annat backspegelkå-
por i matt metallfinish och en 
frontspoiler med större luftin-
tag. 22-tums fälgar ingår också 

i affären liksom ett unikt 
interiörpaket. Pristillägget 
för R-Design är 40 000 kro-
nor och billigaste modellen 
går loss på 594 000.
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Audi A3 1,6 Obs! 13400 mil -03  32.900 kr 
BMW 328 I -13  248.500 kr
Chevrolet Kalos 1,2 SE -06  19.900 kr 
Citroën C3 1,4 HDI SX -07  39.500 kr 
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09  69.900 kr
Ford C-Max 1,8 FlexiFuel  -07  58.500 kr
Hyundai i10 1,1 -10  54.900 kr 
Hyundai i20 1,4 CRDi -12  89.900 kr 
Hyundai i30 1,6 CRDi CW Kombi -10  79.900 kr 
Kia Carens 1,7CRDi 7-sits Aut -14  199.900 kr
Kia Carens 1,7CRDi Aut 7-sits -15  239.900 kr 
Kia Carens 2,0 CRDi Aut -10  84.900 kr 
Kia Cee´d 1,4 CRDi SW Action -14  139.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi Aut -08  64.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi ECO SW -10  94.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi EX SW -10  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi Komfort -07  52.500 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW ECO -13  54.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  144.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -10  94.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  149.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 SW CRDi EX Komfort -12  124.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi  Komfort -13  154.900 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5d -12  64.900 kr 
Kia Pro Cee´d GT+ 1,6T -14  179.900 kr  
Kia Sorento 2,2 CRDi Business Aut -14  314.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi Business Aut -14  294.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi 7-sits -14  299.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi PP -12  219.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDi PP Aut 7-sits -12  264.900 kr 
Kia Sorento 2,4 Ex AWD -05  57.500 kr 

Kia Sportage 1,7 CRDi Komfort -14  189.500 kr 
Kia Sportage 1,7 CRDi Komfort -12  168.500 kr
Mercedes-Benz CLK 320 Masters AMG -01  49.900 kr 
Mercedes-Benz E 320 Avantgarde Aut -01  17.500 kr
Peugeot 306 1,6 XR drag -99  14.900 kr
Peugeot 607 2,2 -05  37.500 kr 
Renault Clio II 1,6 5d -05  21.900 kr 
Renault Clio III 1,4 -06  44.900 kr
Renault Scenic II 1,6 -05  29.900 kr 
Saab 900 2,3i Cab -96  34.900 kr 
Seat Cordoba Vario 1,6 -00  9.900 kr 
Seat Ibiza 1,9 TDi Eco R -09  69.900 kr 
Toyota AYGO+ 1,0 5d -09  49.900 kr 
Toyota Auris 1,8 HSD Hybrid -11  109.500 kr 
Toyota Aygo 1.0 5D -08  49.900 kr 
Toyota Prius 1,8 HSD Business Aut -11  139.900 kr 
Volkswagen Caddy 1,9 TDI Aut -08  58.900 kr  
Volkswagen Golf 2,0 GTD DSG -12  179.900 kr 
Volkswagen Golf VI 1,4 TSI Plus Masters -10  89.900 kr
Volkswagen Passat 1,4 TSI Masters-pkt -12  118.500 kr
Volkswagen Passat 1,4 TSI Variant -11  114.900 kr
Volkswagen Passat 1,8 T Variant -02  29.900 kr 
Volkswagen Passat 2,0 TDi DSG GT-12  158.500 kr
Volkswagen Scirocco 1,4 TSi Sport -10  144.900 kr  
Volkswagen Transporter Pick-up 2,5 TDI -00  39.900 kr 
Volvo S80 2,4 drag -05  57.500 kr 
Volvo V70 D3 Momentum -12 159.500 kr 
Volvo V70 Drive Kinetic -12  138.500 kr 
Volvo V70 II 1,6 D Drive -12  155.900 kr 
Volvo V70 II 1,6D Drive -11  118.500 kr
Smart Fortwo Coupe -04  24.900 kr

ERBJUDANDE från Kareby bil

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

Detroit är på bushumör
Det har varit en överdos 
av moralpredikning-
ar och pekpinnar på 
världens bilsalonger de 
senaste åren.

Vi har fått räkna på 
räckvidd, lärt oss allt 
som är värt att veta om 
batterier och hört bil-
direktörer lova mindre 
koldioxidutsläpp.

Detroits bilsalong 
2015 kom därför som 
en käftsmäll där det be-
rättades extremt lite om 
växthuseffekten, men 
desto mer om motoref-
fekten.

Visst märks det att 
bensinen är rekordbillig 
i USA.

331 hästkrafter. 349 New-
tonmeter. 5,9 cylindrar. 7,1 
växlar. 0-100 på 5,6 sekun-
der. Siffrorna är hur intres-
santa som helst och avslöjar 
hur ”medel-premiär-bilen” 
ser ut på årets bilsalong i 
Detroit. Om vi läser vidare i 
statistiken så är hela 72% av 
utställningsbilarna bensind-
rivna, 14% hybrider, 7% 
elbilar och bara 6% rullar 
med diesel i tanken. Ska man 
skratta eller gråta? Jänkarna 
skrattar i alla fall så det ekar 
över hela Detroit och 2015 
förutspås bli det bästa bilåret 
någonsin. Det skulle i så fall 
betyda att säljrekordet från 
år 2000 på 17,3 miljoner bi-
lar kommer att ryka. 

Jenny Nilsson 
Johannes Gardelöf

AUDI Q7
Det sägs att det är insidan som 
räknas och Audi Q7 har ett 
minst sagt generöst inre. Med 
plats för fyra golfbagar eller 
890 liter bagage blir suven en 
optimal ”caddy” och man kan 
dessutom välja mellan fem- 
eller sju sittplatser. De sportiga 
och eleganta linjerna bidrar till 
att ge bilen dess karismatiska 
utseende och under huven 

går det att välja mellan en 
V6-diesel på 272 hästkrafter 
eller en V6-bensinare på 333. 
Den största nyheten är dock 
laddhybriden Audi Q7 e-tron 
som jobbar tillsammans med en 
dieselsexa. Tyskarna lovar en 
rekordlåg förbrukning på 0,17 
liter milen trots maffiga 373 
hästkrafter. Inte illa! 

HYUNDAI SANTA CRUZ 
Koreanerna överraskade alla 
med att visa upp en kaxig 
pickup vid namn Hyundai Santa 
Cruz. Den femsitsiga crosso-
ver-pickisen tar ut svängarna 
ordentligt och mannen bakom 
designen, Peter Schreyer, har 
låtit pennan flöda. Hyundai 
har lyckats med konststycket 
att kombinera rundade former 
med generösa utrymmen och 

i maskinrummet arbetar en 
dieselfyra på 190 hästkrafter. 
Konceptet ser nästan pro-
duktionsfärdigt ut, men om 
Hyundai Santa Cruz kommer 
att tillverkas talas det tyst om. 
Fast med tanke på att USA:s 
tre mest sålda bilar 2014 var 
just pickuper så är nog svaret 
ganska uppenbart.   

VOLKSWAGEN CROSS COUPÉ
Volkswagen Cross Coupé är 
en smått exklusiv suv som 
har försetts med ett plugin-
hybrid-system, fyrhjulsdrift 
och ett minst sagt dominant 
utseende. Fronten bjuder på en 
aggressiv framtoning samtidigt 
som baken har begåvats med 
två stora avgasutblås. Det här 
är en försmak på en helt ny 

suv-serie för den amerikan-
ska marknaden och konceptet 
drivs av en bensindriven V6:a i 
kombination med två elmotorer 
på 54 respektive 116 hästar, 
vilket resulterar i en totaleffekt 
på 360 kusar. Den sjusitsiga 
produktionsbilen lanseras nästa 
år och kommer att byggas i 
Tennessee, USA. 

HONDA NSX 
Tjugofem år efter lansering-
en av Honda NSX så var 
det världspremiär för dess 
hypermoderna ersättare. Det är 
inte lätt att bräcka en rullande 
ikon men den här gången har 
japanerna överträffat sig själva. 
Designen får oss att tappa 
andan och består av rakblads-
vassa kanter som skär rakt in 

i hjärtat på alla entusiaster. In-
strumenteringen sänder ut heta 
racingimpulser och vrålåket 
drivs av en mittmonterad ben-
sinsexa i kombination med två 
elmotorer fram och en bak. Så 
mycket mer vill inte japanerna 
avslöja just nu – förutom att 
produktionen kommer att ske i 
amerikanska Ohio. 

CHEVROLET BOLT
Chevrolet höjde spänningen 
i Detroit och presenterade 
en laddad elbil med plats för 
fyra. Man skulle kunna tro att 
jänkarnas nya ”elskling” fått sitt 
namn efter världens snabbaste 
man, Usain Bolt, men så är inte 
fallet. Nya Chevrolet Bolt är 
måhända inte snabbast, men 

räckvidden på hela 32 mil är 
riktigt imponerande. Vad som 
döljer sig under huven är bilfö-
retaget ytterst förtegna om och 
några tekniska specifikationer 
bjuder man inte på. Däremot 
kan vi avslöja att prislappen 
hamnar kring 240 000 kronor 
vid lanseringen.  

VOLVO XC90 R-DESIGN 

Under tiden som alla svenskar 
fick bekanta sig med Volvos 
nya reklamfilm ”Vintersaga” så 
fick amerikanarna bekanta sig 
med nya Volvo XC90 R-Design. 

Det skulle förmodligen ha funkat tvärt 
om också. Börje Salming är ett välkänt 
namn här i Detroit och han avslutade 
sin NHL-karriär i Detroit Red Wings. En 
bil som tycks palla hårda tacklingar är 

nya Volvo XC90 R-Design. Bilen 
har bland annat backspegelkå-
por i matt metallfinish och en 
frontspoiler med större luftin-
tag. 22-tums fälgar ingår också 

i affären liksom ett unikt 
interiörpaket. Pristillägget 
för R-Design är 40 000 kro-
nor och billigaste modellen 
går loss på 594 000.
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Nu  kr (Ord. pris 316 400 kr).  

Stark och smidig.

Utrustad med bland annat: 
 

 

 99
Serviceavtal

Bränsleförbrukning blandad körning 7,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 178 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

kia.comkia.com

1.6 CRDi KOMFORT ORD. PRIS 208.900 KR

parkeringssensor bak och Bluetooth.

Sportswagon 4,5-6,6 l/100 km, CO2

Prästvägen 105, Kareby, Kungälv. • Tel. 0303-22 20 01 
www.karebybil.se  • Öppet: Vardagar 10-18, Lörd 11-15

Jubileumspris från: 174.900 kr

2

JUBILEUMSERBJUDANDE
ENDAST 14.900:-

 (ord.pris 12.800:-) 

(värde 4.995:-)

LÄGG TILL SPECIAL EDITION II: 14.900 KR (VÄRDE 31.700 KR)
Special Edition-paketet innehåller Backkamera, navigations-
system med sju års fria kartuppdateringar, 17” aluminium-
fälgar, panoramasoltak och elmanövererad förarstol.

KAMPANJ
RÄNTA 
3,33%

Gäller tom 15 feb

Mercedes S-klass har 
alltid varit Daimler-kon-
cernens flaggskepp där 
välbärgade ägare lutat 
sig tillbaka i baksätet 
medan privatchauffören 
kört dem till nästa möte.

Den senaste genera-
tionen ändrar inte på 
saken utan komforten 
är fortfarande i en klass 
för sig.

Kupéutrymmet är 
nästan slösaktigt stort 
samtidigt som rese-
närerna kan avnjuta 
stolsmassage.

Är det här måhända 
världens bästa bil? 
Ädelträ, aluminium och 
skinn med snygga sömmar 
dominerar inredningen i nya 
Mercedes S-klass. Allt är ge-
nomtänkt in i minsta detalj 
– från doften som sprids i 
kupén via en parfymflaska i 
handskfacket till den exklusi-
va analoga klockan som pla-
cerats mellan luftutsläppen. 
Det känns faktiskt som om vi 
sitter i en exklusiv handväska 
från Gucci.  

Tysk superlyx 
Om du är intresserad av nya 
Mercedes S-klass så måste 
du först bestämma om du vill 
ha den korta eller långa hjul-
basen. 512 centimeter eller 

525 och pristillägget är 4 231 
kronor - per centimeter. 

Alltså 55 000 spänn to-
talt! Inredningen är inte helt 
otippat ett exempel på tysk 
superlyx. Ventilerade säten 
med massagefunktion finns 
såväl fram som bak och skul-
le föraren riskera att dåsa till 
så varnar bilens säkerhetssys-
tem direkt. 

Ja, tekniken kan vid behov 
både styra och bromsa bilen. 
Baksätet lever naturligtvis 
upp till förväntningarna och 
går att välja i ett antal olika 
utföranden – från ett ordi-
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000. Det kostar att sätta lyx-
livet i rullning!

Johannes Gardelöf
Jenny Nilsson

MERCEDES S 400 HYBRID

Motor: 6-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cyl. 
Max effekt: 306 hk vid 6 500 
varv/minut. Max vridmoment: 
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Mercedes S 400 Hybrid.

Suverän, Snygg & Ståtlig     



AYGO x-cite
Från 1.256 kr/mån*
Ett färdigt paket för dig som vill ha en
extrovert bil med mer utrustning. 

AYGO x-play
Från 1.090 kr/mån*
5 dörrar och en rad kombinationsmöjligheter 
för dig som vill göra bilen mer personlig. 

*EXEMPEL PÅ MÅNADSKOSTNAD MED TOYOTA FLEX BILLÅN VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES, 35 MÅNADER, LANSERINGSRÄNTA 3,95% (ORD. RÖRLIG RÄNTA 4,95% DEC-14), 30% KONTANT/INBYTE, 43% SLUTBETALNING/GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE, TOTAL KÖR-
STRÄCKA OM MAX 4.500 MIL OCH LANSERINGSPRIS 106.900 KR FÖR AYGO X 3-D (ORD. PRIS 110.900 KR), 116.900 KR FÖR AYGO X-PLAY 5-D (ORD. PRIS 119.900 KR), ORD. RÄNTA 4,95% OCH REK. CA-PRIS 130.900 KR FÖR AYGO X-CITE. DET GARANTERADE ÅTERKÖPSVÄR-
DET ÄR BASERAT PÅ ORD. PRIS. LANSERINGSRÄNTA 3,95% OCH LANSERINGSPRIS 106.900 KR/116.900 KR GÄLLER TOM 31 MARS 2015 OCH ENDAST FÖR NYA AYGO X OCH X-PLAY I KOMBINATION MED TOYOTA FLEX BILLÅN. KAN EJ KOMBINERAS MED ÖVRIGA AVTAL OCH 
RABATTER. EFFEKTIV RÄNTA 5,4%. UPPLÄGGNINGSAVGIFT OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: 3,8-4,2 L/100 KM OCH 88-97 G/KM. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. MED RESERVATION 
FÖR PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

 VI BJUDER PÅ

· Musik från DJ KoKo

· Vi bjuder på något gott att äta!

· Tävling med Resia Stenungsund

· Goodiebag från Toppsnäckans hudvård

· Speedprovkörning i Hybridstafetten

31 JAN - 1 FEB KL 11-15

3 års service (4500 mil)

Kompletta vinterhjul på aluminiumfälg.

Nu 7.000 kr
Ord. pris 14.000 kr

Gäller vid köp av Nya Aygo hos Odelius Bil 28/1-14/2 2015

Kan ej kombineras med andra kampanjer, avtal eller rabatter.

PREMIÄRERBJUDANDE!
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Nu 7.000 kr
Ord. pris 14.000 kr

Gäller vid köp av Nya Aygo hos Odelius Bil 28/1-14/2 2015

Kan ej kombineras med andra kampanjer, avtal eller rabatter.
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Gäller på ordinarie pris

Gäller på ordinarie pris

DAMKLÄDER  HALVA REAPRISET
HERRKLÄDER 30 - 50 % RABATT

ALLT FÖR 
IDROTTEN

Lördag 31 jan 9.30-13:00

Söndag 1 feb 10:00-13:00

Måndag 2 feb 14:00-18:00

INLÄMNING ALLA DAGAR Byggmästaregatan 8, Kungälv

-50% PÅ HELA  
SORTIMENTET

Kontakt: 0702- 08 76 34, 0303-136 00, www.ikk2hand.se, facebook.se/idrottenssecondhand

3000 kvm

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

Carola-Butiken Västra Gatan 66, KUNGÄLV
Tel. 0303-18130 | Vard.10-18, lörd.10-15

Välkommen!

REA
Stor

på Rockar, Nattlinnen 
& Pyjamas!

50%rabattUpp till

lkkommen!VälVäVä

Nu höjer vi

BH-rean till 

70%
rabatt

ÖPPETTIDER: VARDAG 10-18, LÖRDAG 10-15  ICA MAXI: ALLA DAGAR 7-22

Mer info på www.facebook.com/
Kungalv/CentrumgruppenKMN

www.kungalvcentrum.se

Här finns mysiga affärer, caféer och restauranger 
med fantastisk personlig service till er alla. 

Välkomna till  
trivsamma Kungälv

psssst! Dags att vakna!

Södra Gränden 1, KUNGÄLV. Telefon 100 34

Välkommen in!
     Lena med personal!

VI FRAMKALLAR  
DINA DIGITALA BILDER

från kamera & telefon

Jämför gärna våra 

priser med de  

stora aktörerna!

Nytorget 1 Kungälv | mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14 www.bomansfoto.se
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Niclas arrangerade konser-
ter på Carlstens Fästning, 
förklarar Lasse.

– Vid ett av Niclas besök 
i Mollösund kom vi att dis-
kutera Thorskogs Slott. Jag 
sade att är det någon gång vi 
ska göra det så är det nu.

Försäljningen av Thor-
skogs Slott skulle dock visa 
sig bli en segdragen historia. 
Det lades ut till försäljning i 
oktober 2013.

– Den 12 januari i år gick 
vi i mål.

Anna Karin och Niclas 
Hammastrand samt Peter 
Dahlman driver sedan 1993 
koncernen Preservo Hol-
ding AB. I koncernen ingår 
de helägda dotterbolagen 

Företagsbostäder Sverige 
AB, ett par hotell i Göteborg 
samt Harry Hansson Marin-
centrum.

– Tommy och Lena har 
skapat en fantastisk rörelse, 
vi ska inte våldföra oss på 
den på något sätt. Däremot 
kommer vi in med lite nya 
ögon och med en annan er-
farenhet från branschen. Det 
finns en ambition om att 
kunna föryngra det klientel 
som besöker slottet, säger 
Lasse Nilsson.

På investeringssidan 
nämns bland annat en ny 
bar/lounge i anslutning till 

orangeriet. Här är tanken att 
gästerna ska kunna avnjuta 
något gott att dricka inn-
an eller efter middagen. En 
uppdatering av konferensfa-
ciliteterna ingår också i pla-
nerna för 2015.

– Vi ska också utvidga vår 
relaxavdelning. Här finns 
förbättringar att göra. Tan-
kar finns på gym både in-
omhus och utomhus. Någon 
spaanläggning siktar vi emel-
lertid inte på att bli, det är 
inte vår inriktning. Däremot 
tror vi på kombinationen av 
en fantastisk natur, sauna-
konceptet, en rofylld stund i 
baren och en delikat middag.

– Hemkänsla, hög kvalitet 
och historia är och förblir 
våra ledord.

Fler rum behöver också 
tillskansas verksamheten. I 
nuläget finns 40 rum förde-
lade på slottet och intillig-
gande byggnader.

– När vi arrangerar bröl-
lop är det inte ovanligt med 
sällskap på uppemot 100 
gäster. Restaurangen har 
kapaciteten som krävs, men 
övernattningsmöjligheten 
är begränsad, säger Niclas 
Hammastrand.

Thorskogs Slott högsä-
song sträcker sig från påsk 
till december. Vid den här ti-
den på året är aktiviteten be-
gränsad under veckodagarna 
medan helgerna är relativt 
fullbokade.

– Vår geografiska place-
ring är suverän, en halvtim-
mes restid från Göteborg. 
Sedan är det väldigt många 
norrmän som besöker oss. 
Det finns inga slott i Norge 
och de visar ett stort intres-
se av att komma hit, avslutar 
Niclas Hammarstrand.

JONAS ANDERSSON

NUMMER 03         VECKA 05        2015         ÅR 20         100% TÄCKNING| | | |

VÄSTERLANDA. Thor-
skogs Slott har fått nya 
ägare.

Anna Karin och Niclas 
Hammarstrand, Peter 
Dahlman och Lasse Nils-
son har nu tagit över 
den i många avseenden 
unika produkt som Tom-
my och Lena Jonsson 
byggt upp.

– Detta arv kommer 
varsamt att förvaltas, 
men verksamheten 
kommer också att ut-
vecklas, säger den nya 
ägarkonstellationen till 
Alekuriren.

Lasse Nilsson har länge haft 
god insyn i Thorskogs Slott. 
Under 2007-09 tjänstgjorde 
han som vd på slottet och är 
dessutom nära bekant med 
de tidigare ägarna.

– Jag lärde känna Tommy 
och Lena Jonsson för över 
30 år sedan. Det innebär att 
jag har varit med under re-
sans gång och när Tommy 
gick bort förra hösten visste 
jag att en förändring var på 
gång, berättar Lasse.

Lasse har under senare 
år drivit bland annat Mol-
lösunds Hotell& Wärdshus. 

Här återupptog han kontak-
ten med en gammal affärsbe-
kant i Niclas Hammarstrand.

– Vi träffades första gång-
en 1986 när jag drev Socie-
tetshuset på Marstrand och 

De nya ägarna hälsar välkommen till Thorskogs Slott. Från vänster Niclas Hammarstrand, Anna Karin Hammarstrand och Lasse Nils-
son. Saknas på bilden görs Peter Dahlman.

THORSKOGS SLOTT

Historien om Thorskog börja-
de egentligen redan år 1249 
då den norske kungen Haakon 
Haakonsson den äldre och 
Birger Jarl satt på Torske-
backe (det norska namnet på 
Thorskog) och slöt den eviga 
freden mellan Norge och 
Sverige. Det blev aldrig någon 
fred och det dröjde ända till 
1658 innan Bohuslän och där-
med också Thorskog kom att 
tillhöra Sverige. År 1730 kom 
Olof Wenngren till Thorskog 

och startade ett bruk, byggde 
en herrgård där slottet står 
idag samt byggde dammarna 
och anlade parken.
Thorskogs Slott byggdes 
1892 av varvspatron Petter 
Larsson. Petter startade 1865 
ett varv på Thorskogssidan av 
Göta Älv. Varvet var mycket 
lönsamt och gjorde honom till 
en förmögen man. Hans son, 
Eskil Larsson, tog över driften 
vid faderns bortgång 1912 
och ärvde då sin fars livsverk. 

Eskil dog 1926, drygt 50 år 
gammal. Efter Eskils bortgång 
såldes slottet av hans änka. 
Slottet har därefter varit i 
olika privatpersoners ägo och 
huvudsakligen använts som 
privat bostad.  1986 köptes 
slottet av de tidigare ägarna 
Lena och Tommy Jonsson, vil-
ka förvandlade det slumrande 
Törnrosaslottet till en rofylld 
oas för stressade affärsmän 
och livsnjutare med smak för 
det goda. 

Nya ägare till Thorskogs Slott

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

LEDIGA TJÄNSTER LÖDÖSE. Tingbergs-
skolan klass 5B vann sin 
kvartsfinal i Vi i femman 
mot Paradisskolan från 
Trollhättan. Segersiffror-
na skrevs till klara 37-18. 
Semifinalmotståndare blir 
Sandersdalsskolan från 
Uddevalla.

Kvartsfinalen avgjordes 
i tisdags kväll. Matchen 

direktsändes i P4 Väst. För 
Tingbergsskolan tävlade 
Eskil Hansson och Tove 
Hellström.

Semifinalen avgörs nu 
på torsdag. Motståndarla-
get från Sandersdalsskolan 
slog ut Äsperödskolan i sin 
kvartsfinal.

JONAS ANDERSSON 

Tingbergsskolan i semifinal

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

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du är en erfaren ekonom som har till uppgift att
ge professionellt stöd till förvaltningens chefer
och är en viktig part i verksamhetens utveckling.
Du bildar team tillsammans med kommunens 
övriga ekonomer. 

Välkommen med din ansökan!

Ekonom
Verksamhetsområde: samhällsbyggnad 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du kommer arbeta med service, renovering och 
underhåll av kommunens idrottsanläggningar. 
Ditt uppdrag är att skapa en säker och trivsam 
miljö för våra kommuninvånare och besökare
att vistas i. Flexibilitet, kreativitet och samarbets-
förmåga är viktiga egenskaper hos dig.

Välkommen med din ansökan!

Anläggningsarbetare
 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER
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son. Saknas på bilden görs Peter Dahlman.

THORSKOGS SLOTT

Historien om Thorskog börja-
de egentligen redan år 1249 
då den norske kungen Haakon 
Haakonsson den äldre och 
Birger Jarl satt på Torske-
backe (det norska namnet på 
Thorskog) och slöt den eviga 
freden mellan Norge och 
Sverige. Det blev aldrig någon 
fred och det dröjde ända till 
1658 innan Bohuslän och där-
med också Thorskog kom att 
tillhöra Sverige. År 1730 kom 
Olof Wenngren till Thorskog 

och startade ett bruk, byggde 
en herrgård där slottet står 
idag samt byggde dammarna 
och anlade parken.
Thorskogs Slott byggdes 
1892 av varvspatron Petter 
Larsson. Petter startade 1865 
ett varv på Thorskogssidan av 
Göta Älv. Varvet var mycket 
lönsamt och gjorde honom till 
en förmögen man. Hans son, 
Eskil Larsson, tog över driften 
vid faderns bortgång 1912 
och ärvde då sin fars livsverk. 

Eskil dog 1926, drygt 50 år 
gammal. Efter Eskils bortgång 
såldes slottet av hans änka. 
Slottet har därefter varit i 
olika privatpersoners ägo och 
huvudsakligen använts som 
privat bostad.  1986 köptes 
slottet av de tidigare ägarna 
Lena och Tommy Jonsson, vil-
ka förvandlade det slumrande 
Törnrosaslottet till en rofylld 
oas för stressade affärsmän 
och livsnjutare med smak för 
det goda. 

Nya ägare till Thorskogs Slott
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LEDIGA TJÄNSTER LÖDÖSE. Tingbergs-
skolan klass 5B vann sin 
kvartsfinal i Vi i femman 
mot Paradisskolan från 
Trollhättan. Segersiffror-
na skrevs till klara 37-18. 
Semifinalmotståndare blir 
Sandersdalsskolan från 
Uddevalla.

Kvartsfinalen avgjordes 
i tisdags kväll. Matchen 

direktsändes i P4 Väst. För 
Tingbergsskolan tävlade 
Eskil Hansson och Tove 
Hellström.

Semifinalen avgörs nu 
på torsdag. Motståndarla-
get från Sandersdalsskolan 
slog ut Äsperödskolan i sin 
kvartsfinal.

JONAS ANDERSSON 

Tingbergsskolan i semifinal

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

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du är en erfaren ekonom som har till uppgift att
ge professionellt stöd till förvaltningens chefer
och är en viktig part i verksamhetens utveckling.
Du bildar team tillsammans med kommunens 
övriga ekonomer. 

Välkommen med din ansökan!

Ekonom
Verksamhetsområde: samhällsbyggnad 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du kommer arbeta med service, renovering och 
underhåll av kommunens idrottsanläggningar. 
Ditt uppdrag är att skapa en säker och trivsam 
miljö för våra kommuninvånare och besökare
att vistas i. Flexibilitet, kreativitet och samarbets-
förmåga är viktiga egenskaper hos dig.

Välkommen med din ansökan!

Anläggningsarbetare
 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER
 Aktiviteter på biblioteket i Lilla Edet 

Språkcafé - Start torsdag 29 januari, kl. 15-16

Öva svenska genom att samtala med andra. Du behöver
inte anmäla dig. Vi bjuder på fika. Välkommen.

Datorkunskap för nybörjare - onsdagar, kl. 11-12 och kl. 13-14.

Är du ovan vid datorer och vill ha hjälp att komma igång? 
Boka en timmes gratis handledning onsdagar kl. 11-12 eller 
kl. 13-14 på 0520-65 96 90 eller biblioteket@lillaedet.se.

Favoritboken - 11 februari, 11 mars, 1 april och 6 maj, kl. 15-16

Boktipsklubb för barn 8-11 år.

Bokslussen - 12 februari, 12 mars, 2 april och 7 maj, kl. 15-16

Boktipsklubb för ungdomar 11-14 år.

Bokcirkel - 17 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, kl. 10

Bokcirkel för vuxna. Vi tipsar varandra om böcker vi läser.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN JANUARI 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

Konsumentvägledning 
Lilla Edets kommun har från den 1 januari 2015 ett 
gemensamt konsumentkontor tillsammans med 
kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund.

Konsumentkontoret ger kostnadsfri hjälp till dig när 

det gäller information och hjälp före köp av varor och 

tjänster samt råd och vägledning vid reklamationer. 

Konsumentkontoret erbjuder också hjälp med att upprätta 

hushållsbudget samt stöd och hjälp vid skuldsanering. 

» lillaedet.se/konsumentvagledning

Föräldrarådgivning
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19.

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Mät radonhalten i ditt hus
Många boende i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Det kan leda till allvarlig 

sjukdom. Därför är det viktigt att göra 

radonmätning i ditt hus. Just nu är det 

hög tid att mäta då mätningsperioden 

är mellan oktober till april och ska pågå 

under 2 månader.

 » lillaedet.se/radon

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. 

» lillaedet.se/snorojning

Förbättra relationen till ditt barn

Föräldrautbildning Komet  

Lilla Edets kommun erbjuder föräldrar och närstående att delta i utbilningen

Komet där föräldrar i grupp får lära sig att hantera konflikter med sina barn

på ett framgångsrikt sätt. Utbildningen är kostnadsfri och startar så fort 

grupperna blivit fullbokade. Gör din intresseanmälan nu på lillaedet.se/komet 

eller ring 0520-65 95 87 för mer information.

Föräldrar och närstående till barn mellan 3-11 år
11 träffar under våren, troligtvis tisdagar.

Föräldrar och närstående till ungdomar mellan 12-18 år
9 träffar under våren, troligtvis måndagar.

Komet hjälper dig att:

Vi erbjuder Komet till:                 » lillaedet.se/komet

Gymnasievalet
Gör din ansökan
senast 6 februari

» lillaedet.se/gymnasieval
6

FEBRUARI

11 februari
25 mars
15 april
20 maj

17 juni
9 september
21 oktober
2 december

Välkommen!
Kommunfullmäktige 2015

För kallelse, plats och tider se » lillaedet.se/KF

Nya taxor och avgifter

VA och avfall
Beslut har tagits om nya taxor som gäller från

1 januari 2015. Nu har även ni som bor i 

lägenhet sex fria besök på återvinnings-

centralen, ÅVC, i Göta. Läs mer under rubriken 

Taxor och avgifter på 

» lillaedet.se/avfall       » lillaedet.se/VA

 Sagostund på familjecentralen
Onsdag 28 januari, kl. 14

Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6, Lilla Edet

Barnbibliotekarien Kiki berättar och dramatiserar 

sagor och berättelser. Sagostunden passar för barn till 

och med förskoleåldern. Se fler datum på lillaedet.se/

bibliotek.

Sportlovsaktiviteter Sportlovsbio
Hela sportlovet i Folkets
Hus i Lilla Edet.

Prova på skytte 
Tisdag 10 februari, kl. 10

Hjärtumsgården, Hjärtum

 Prova på tennis
10-15 februari, kl. 11-14
Lilla Edets Tennishall, 
Brudstigen 1, Lilla Edet

 DagLAN för elever i årskurs 4-7
Torsdag 12 februari, kl. 8-20. Stora salongen, Folkets hus, Lilla Edet. Årskurs 4-7

Webbanmälan öppnar måndag 2 februari kl. 16 och stänger fredag 6 februari 

kl. 16, eller så fort platserna går åt. Max 30 deltagare, först till kvarn gäller.

Vi spelar, umgås och tävlar i turneringar med schyssta priser. 

Spelledare, IT-support och andra vuxna finns tillgängliga under 

hela dagen. Pris för LAN-biljett inklusive el, nätverk, bordsplats 

och stol samt lunch och fika är 60 kr. Läs mer och anmäl dig på

» lillaedet.se/LAN

 » lillaedet.se/sportlov

» lillaedet.se/sportlov

Pappersinsamling
I Lilla Edets kommun är det idrotts-

föreningar som samlar in papper och

tidningar. För aktuella uppsamlings-

platser, datum och tider se

» lillaedet.se/pappersinsamling
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LILLA EDET. Det är en 
efterlängtad satsning 
som nu blir verklighet.

Den 2 februari till-
träder Ylva Laudon 
tjänsten som handels-
utvecklare i Lilla Edets 
kommun.

Handelsaktivite-
ter, marknadsföring, 
utvecklingsfrågor och 
offentliga rummet blir 
hennes fyra fokusom-
råden.

Ylva Laudon bor i Göteborg, 
men har en naturlig koppling till 
Lilla Edets kommun.

– Mina föräldrar har haft 
sommarstuga i Lödöse, nu bor 
de permanent på orten. Det finns 
en potential i den här kommu-
nen som inte är utnyttjad ännu, 
säger Ylva till lokaltidningen.

Ylva Laudon har läst mark-
nadsföring och handelsekonomi. 
Hon har varit med och utvecklat 
Nordstans köpcenter i Göteborg 

på olika sätt.
– Jag har arbetat med mark-

nadsföring, reklam och aktivite-
ter på torget. Trygghet var också 
en del av arbetet liksom dialogen 
med fastighetsägare och butiks-
innehavare, berättar Ylva som 
också är mamma till de automa-
ter med presentkort som syns lite 
varstans i Nordstan.

Rollen som handelsutvecklare 
i Lilla Edet har möjliggjorts tack 

vare samfinansiering mellan tre 
parter; kommunen, fastighetsä-
gare och handlare.

– Det är en tillsvidareanställ-
ning på halvtid till att börja med. 
Ylva är anställd av Företagscen-
trum, förklarar näringslivsut-
vecklare Kajsa Jernqvist.

Inledningsvis kommer Ylva 
Laudon att prata med så många 
involverade parter som möjligt 
för att skaffa sig en nulägesbild.

– Sedan gäller det att ta fram 
en plan med prioriteringsord-
ning som gäller över sommaren, 
säger Ylva.

Vad är nyckeln till fram-
gång?

– Att skapa ett attraktivt om-
råde, skapa en mötesplats och 
växa utifrån det. Det ska vara 
helt, rent och snyggt. Trygg-
heten ska inte förringas i sam-
manhanget. Hur är det med 
belysning och så vidare? För att 
nå framgång krävs också ett bra 
och jämt utbud av produkter och 
tjänster, avslutar Ylva Laudon.

JONAS ANDERSSON

Ylva Laudon är ny handelsut-
vecklare i Lilla Edets kommun.

– Efterlängtad satsning blir verklighet
Ylva ska utveckla handeln

STUDIO RUBB & STUBB
Långgatan 13, 463 71 Lödöse 
Telefon: 0520-66 00 05

VI SÖKER NU MEDARBETARE TILL STUDIO RUBB & STUBB,  
EN INARBETAD SALONG SEDAN TIO ÅR TILLBAKA

PLATSEN GÄLLER HYRSTOL ALTERNATIVT 
ANSTÄLLNING PÅ 100%
Kontakta Lotta på telefon 0706-16 25 53 efter kl 18

FRISÖR? SE HIT!

Lödöse 0520-66 00 10

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

NU HAR VI 
FÄRSKA RÄKOR 

I VÅR DELIKATESS-
AVDELNING!
Fredagar och lördagar

Färska 

räkor! 99:-
Här kan du köpa allt! 

Goda såser som aioli och  

romsås! Gott färskt bröd m.m.

Varmt
välkomna!

Din nära 
MATBUTIK!

LÖDÖSE. Ekeberg ska 
växa.

Det handlar om bo-
stadsrätter – totalt 52 
bostäder.

– Det är kul att vi nu 
får blandade bostads-
former inom området. 
Nu kan vi matcha den 
efterfrågan som finns 
för Ekeberg, säger Ce-
cilia Friberg, mark- och 
exploateringschef i Lilla 
Edets kommun.

I slutet av förra året underteck-
nades ett avtal mellan Lilla Edets 
kommun och Myresjö Mark AB 
angående en bostadsrättsför-
ening om 22 friliggande hus på 
Rådjursvägen.

– Det blir enplanshus med en 
boendeyta på cirka 107 kvadrat-
meter, förklarar Cecilia Friberg 
och upplyser samtidigt om att 
försäljningen tar sin början i fe-
bruari.

I mars är det försäljningsstart 
för ytterligare bostadsrätter, 30 
radhus om 112 kvadratmeter 
utmed Dansbanevägen. Bostä-

derna byggs i två plan. EREIM 
AB och Lilla Edets kommun har 
tecknat ett avtal.

– Det känns väldigt roligt att 
få vara delaktig i den positiva 
vind som blåser över Lilla Edets 
kommun och Lödöse just nu. 
Vi ser Lödöse som en attraktiv 
tillväxtort till Göteborg med 
stor potential. Den målgrupp 
vi söker, de som prioriterar ett 
komplett familjeboende med 
hög standard till en låg insats, 
tror vi oss finna i detta projekt, 
säger Henrik Ekeblad på ER-

EIM AB. 
Enligt Cecilia Friberg kan 

det också bli tal om hyresrätter 
i Ekebergsområdet, men det är 
fortfarande på planeringsstadiet.

– Vi är också igång och tit-
tar på Gossagården, området 
mellan Ekebergsvägen och sta-
tionsområdet, där vi planerar för 
bostäder, handel och kontor. Det 
är en helt ny del i Lödöse som 
kommer att växa fram, avslutar 
Cecilia Friberg.

JONAS ANDERSSON

Här blir det nya bostäder. Cecilia Friberg, mark- och exploa-
teringschef i Lilla Edets kommun, gläds över den exploatering 
som är på gång i Ekebergsområdet.

Bostadsrätter byggs i Ekeberg
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Ylva är anställd av Företagscen-
trum, förklarar näringslivsut-
vecklare Kajsa Jernqvist.

Inledningsvis kommer Ylva 
Laudon att prata med så många 
involverade parter som möjligt 
för att skaffa sig en nulägesbild.

– Sedan gäller det att ta fram 
en plan med prioriteringsord-
ning som gäller över sommaren, 
säger Ylva.

Vad är nyckeln till fram-
gång?

– Att skapa ett attraktivt om-
råde, skapa en mötesplats och 
växa utifrån det. Det ska vara 
helt, rent och snyggt. Trygg-
heten ska inte förringas i sam-
manhanget. Hur är det med 
belysning och så vidare? För att 
nå framgång krävs också ett bra 
och jämt utbud av produkter och 
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bostäder.
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får blandade bostads-
former inom området. 
Nu kan vi matcha den 
efterfrågan som finns 
för Ekeberg, säger Ce-
cilia Friberg, mark- och 
exploateringschef i Lilla 
Edets kommun.

I slutet av förra året underteck-
nades ett avtal mellan Lilla Edets 
kommun och Myresjö Mark AB 
angående en bostadsrättsför-
ening om 22 friliggande hus på 
Rådjursvägen.

– Det blir enplanshus med en 
boendeyta på cirka 107 kvadrat-
meter, förklarar Cecilia Friberg 
och upplyser samtidigt om att 
försäljningen tar sin början i fe-
bruari.

I mars är det försäljningsstart 
för ytterligare bostadsrätter, 30 
radhus om 112 kvadratmeter 
utmed Dansbanevägen. Bostä-

derna byggs i två plan. EREIM 
AB och Lilla Edets kommun har 
tecknat ett avtal.

– Det känns väldigt roligt att 
få vara delaktig i den positiva 
vind som blåser över Lilla Edets 
kommun och Lödöse just nu. 
Vi ser Lödöse som en attraktiv 
tillväxtort till Göteborg med 
stor potential. Den målgrupp 
vi söker, de som prioriterar ett 
komplett familjeboende med 
hög standard till en låg insats, 
tror vi oss finna i detta projekt, 
säger Henrik Ekeblad på ER-

EIM AB. 
Enligt Cecilia Friberg kan 

det också bli tal om hyresrätter 
i Ekebergsområdet, men det är 
fortfarande på planeringsstadiet.

– Vi är också igång och tit-
tar på Gossagården, området 
mellan Ekebergsvägen och sta-
tionsområdet, där vi planerar för 
bostäder, handel och kontor. Det 
är en helt ny del i Lödöse som 
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Här blir det nya bostäder. Cecilia Friberg, mark- och exploa-
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Bostadsrätter byggs i Ekeberg
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LILLA EDET. Resultaten i 
grundskolan ska för-
bättras.

Den som ska leda ut-
vecklingsarbetet framåt 
är nye bildningschefen 
Olle Isaksson.

– Mina tre ledord är 
glädje, engagemang och 
mod.

I bandykretsar är Olle Isaks-
son ett mycket bekant ansik-
te, både som spelare på den 
tiden begav sig och senare 
även som framgångsrik trä-
nare i elitklubbar som Villa, 
IFK Kungälv och Gripens 
BK.

– Bandyintresset är stort, 

det kan jag inte förneka. Nu 
har jag dock inget åtagande i 
någon förening utan är bara 
supporter. Jag försöker se de 
flesta av Villas matcher, för-
klarar Olle.

Att det blev skolans värld 
för Olle Isaksson var egentli-
gen en ren tillfällighet. Efter 
avslutade gymnasiestudier 
och militärtjänstgöring bör-
jade Olle arbeta för Väst-
svenska Lantmän i Grann-
gårdens affär. 

– Jag sålde olika kemika-
lier, olja, kalk och så vidare, 
berättar Olle som hade en 
förkärlek till försäljaryrket.

– Min farfar och pappa 
drev ett trädgårdsmästeri 
och redan i unga år fick jag 
uppleva torghandeln.

På mitten av 70-talet byt-
te emellertid Olle inriktning 
helt och hållet. Det var snab-
ba ryck.

– Min fru tjänstgjorde på 
en skola i Lidköping och en 
vecka innan höstterminen 
skulle starta var det en lära-
re som sade upp sig. Frågan 
gick till mig. På den vägen 
är det. Jag tyckte det var kul 
och efter ett par år gick jag 
lärarutbildningen.

2001 antog Olle Isaksson 
sitt första rektorsuppdrag, 
han har varit chef för sko-
lans stödenhet och närmast 

kommer han från rollen som 
skolchef i Götene kommun.

Varför Lilla Edets kom-
mun?

– Jag gillar att bli utmanad 
och förändringar är berikan-
de. Uppdraget som jag fick 
beskrivet för mig lät intres-
sant och kommunledningen 
fastnade för min profil.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är väldigt engagerad, 
går igång på saker. Sedan är 
jag målinriktad. Har vi pro-
cessat en sak ryggar jag inte, 
utan står upp för det som är 
beslutat.

Lilla Edet har bland de 
sämsta skolresultaten i 
landet, hur ska den tren-
den vändas?

– Det är oerhört viktigt 
att man är klar över sitt upp-
drag, oavsett om du är poli-
tiker, tjänsteman, lärare eller 
i mitt fall – bildningschef. 
Alla vill väl och att det man 
gör leder till ett bra resultat. 
Det vi behöver arbeta med är 
tillit, höga förväntningar och 
nyfikenhet, säger Olle Isaks-
son och fortsätter:

– Att bli uppmärksammad 
för det man gör är oerhört 
betydelsefullt. Sedan måste 
vi hitta aktiva handlingar. 
Det är väldigt lätt att sitta 
och prata, men att gå från te-

ori till praktisk verkstad blir 
viktigt.

Dina tankar kring skol-
strukturen?

– Fokus ligger på att upp-
nå kvalitet. Om det sedan 
leder till anpassning av loka-
ler, en annan lärmiljö, kom-
petensutveckling eller vad 
det nu kan vara återstår att 
se. Frågan vi måste ställa oss 
är: Hur blir vi framgångsrika 

i den lärandeprocess vi har?
Prioriterad arbetsupp-

gift just nu?
– Jag ska se, höra och lära.
Ditt intryck av Lilla 

Edets kommun?
– Väldigt positivt och 

jag har mötts av ett väldigt 
varmt välkomnande under 
de här första veckorna.

JONAS ANDERSSON

 

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

Glädje, engagemang och mod
– Bildningschefens tre ledord

Olle Isaksson är ny bildningschef i Lilla Edets kommun.

OLLE ISAKSSON

Ålder: 60.
Bor: Lidköping.
Familj: Fru, en dotter och en 
son, tre barnbarn.
Intressen: Idrott i allmänhet, 
bandy i synnerhet. Jag är 
svag för det som har med 
vatten att göra, som fiske, 
båtliv och bad.
Favoritämnen i skolan: Ma-
tematik, historia, samhälls-
kunskap och idrott.
Aktuell: Som ny bildnings-
chef i Lilla Edets kommun. 
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LÖDÖSE. Lasse Mattila är 
författare, föreläsare och 
rådgivare om utanförskap 
och utsatthet. Tisdagen den 
3 februari kommer han till 
Tingbergsskolans matsal 
för att tala under rubriken 
”Att vara en vuxen förebild 
i barn och ungdomars liv”. 
En vecka senare blir det en 
repris i Lilla Edets Folkets 
Hus.

Med tjugo års erfarenhet 
ger Lasse Mattila i sin före-
läsning nya infallsvinklar på 
hur man kan tänka och agera 
kring barn och ungdomar. 
Han har arbetat i skolans 
värld som kurator, inom so-
cialtjänsten samt även suttit i 
ledningsgrupper med ansvar 
för sociala frågor. Med sitt 
helhetsperspektiv gör han 
skillnad som konsult, med-
människa och föreläsare.

JONAS ANDERSSON

Lasse Mattila.

Lasse Mattila
föreläser
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LÖDÖSE. En ny förskola 
i före detta vårdcen-
tralen slår snart upp 
dörrarna.

Förberedelserna är i 
full gång.

– Vi siktar på att star-
ta upp verksamheten 
i mitten av februari, 
säger Lina Nelin, försko-
lechef Naturmontessori 
Väst AB.
I lördags arrangerade Natur-
montessori Väst öppet hus 
för att visa upp lokalerna i 
Lödöse före detta vårdcen-
tral. Personalgruppen, be-
stående av Elvira Sparre, 
Thobias Johansson och 
Fredrik Fridlund, guidade 
besökarna.

– Vi är inte färdiga ännu, 
men har kommit en bra bit 
på vägen. Det är fantastiskt 
roligt att få vara med från 
början och bygga upp verk-
samheten från grunden, för-
klarar Elvira Sparre.

Sju pedagogiska rum hål-
ler på att skapas där förskol-
lärarna får utlopp för sina 
kreativa tankar och kompe-
tens. Bland annat i form av 
en ateljé, ett naturvetenskap-
ligt rum, en scen med fokus 

på drama och fantasi samt 
lugna rummet. 

– Vi skapar den pedago-
giska miljön så att barnen ska 
ges möjlighet till utforskning 
och skapande utifrån sina 
egna intressen, säger Thobi-
as Johansson.

Utegården påbörjades 
före årsskiftet där lekredskap 
och omgärdande staket nu är 
på plats.

– En utmanande och sti-
mulerande utemiljö är näs-
ta sak att ta tag i. Odling 
kommer att bli aktuellt när 
våren kommer. Vi är oer-
hört nyfikna på att utforska 
närområdet och önskar få ett 
gott samarbete med Lödöse 
museum, säger Fredrik Frid-
lund.

Hittills har tolv barn an-
sökt om förskoleplats och 
hälften av dem har redan 
tackat ja.

– När förskolan öppnat 
och ryktet sprider sig är det 
säkert fler föräldrar som får 
upp ögonen för vår verksam-
het. Vi ser verkligen fram 
emot att få komma igång och 
välkomna de första barnen, 
avslutar Lina Nelin. 

JONAS ANDERSSON

Fredrik Fridlund, Elvira Sparre och Thobias Johansson utgör personalgruppen på den nya förskola som öppnar i Lödöse i mitten av 
februari.

Förskola
slår snart 
upp dörrarna
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Inspirerande föreläsning direkt från verkligheten. 
När vardagsbekymren tar över är det lätt att glömma vad det egentliga 

och medmänskliga målet med livet med våra barn är – att få dem att växa 

upp till lyckliga människor. Lasse Mattila ger i sin föreläsning nya infalls-

vinklar på hur man kan tänka och agera kring barn och ungdomar.

Tisdag 3 februari kl. 18, Tingbergsskolans matsal, Lödöse
Tisdag 10 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet
Ingen anmälan, kostnadsfritt.

FÖRELÄSNING

ATT VARA EN

VUXEN 
FÖREBILD

I BARNS OCH UNGDOMARS LIV

FÖRELÄSARE:

LASSE MATTILA
Foto: Michal Mediart

LÖDÖSE 3 FEBRUARI
LILLA EDET 10 FEBRUARI

RESETIPS!

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram. 0520-65 75 00

HOVFJÄLLET dagstur under 
sportloven v 7 och v 8
Buss inkl liftkort.

Avresa 11/2 och 18/2 Barn 8-15 år 435:-, vuxen 490:-

NILS LANDGREN, IDA SAND 
OCH BOHUSLÄN BIG BAND
Vara konserthus 1/3

Buss och entré 495:-

RYSSNING TILL ROSTOCK 3 dagar

Del i dubbelrum. Avresa 15/3 och 22/3 1450:-

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Göteborgsoperan 15/5. Buss och entré 980:-

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.Sms

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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liknande festtillställningar.
Den största motgången 

för Ale 90 IK var utan tvekan 

när den ursprungliga Fur-
ustugan totalförstördes i en 
anlagd brand 2008.

– Då var det uppförs-
backe. Vi hade dessutom 
drabbats av en brand några 

år tidigare och kände oss 
därför lite uppgivna. Nu är 
det dock mungiporna uppåt 
igen bland föreningens med-
lemmar, intygar styrelseleda-
mot Göran Tilly.

25-årsjubileet innehåller 
bland annat ett träningslä-
ger till Turkiet i april. Alla 
intresserade medlemmar är 
välkomna att åka med.

– Sedan ska vi planera för 
en jubileumsfest senare i år, 
säger Bertil Johansson.

Mötesplats
Idylliska Furulundsområdet, 
där Ale 90 IK har sitt säte, 
är en populär mötesplats för 
många alebor.

– Det är nog det spår som 
utnyttjas mest i kommunen. 
Det går folk här både dagar 
och kvällar. Den nya slingan, 
som anlades som kompensa-
tion när Alebacken förläng-
des, är oerhört uppskattad.

– Nästa projekt som vi 
hoppas kunna förverkliga är 
ett utomhusgym. Vi har sökt 
bidrag från kommunen och 
önskar en positiv respons. 
Det vore en bra jubileums-
present, avslutar Bertil Jo-
hansson.

NUMMER 3         VECKA 5| 25SPORT

Bohus IF:s pingisher-
rar hänger på i toppen av 
division 4 efter att i helgen 
enkelt avfärdat Torslanda 
IK. Slutresultatet blev 8-2.

Bohus fick en flygande 
start på matchen. Bohus 
kämpar vann de tre första 
singlarna enkelt. Första 
gjorde Johnny Sallander 
come back och processen 
kort i sin match och vann i 
tre raka set. Efter det gick 
Jonas Härsjö in i hagen och 
vann sin match med betryg-
gande 3-1. Detta följdes av 
att Åke Mentor slog sin 
motståndare med 3-1.

– Efter den inledningen 
kändes som om vi ägde 
matchen. Härligt när alla är 
med och levererar direkt, 
säger Jonas Härsjö.

Efter detta fick Torslanda 
lite luft under vingarna i och 
med att Magnus Sjösten 
fick ge sig i sin singel.

– Jag känner att mitt spel 
inte stämmer helt efter min 
skadefrånvaro, men i och 
med att jag kan träna nu 
kommer formen så sakteliga, 
säger Magnus.

Det eventuella hopp som 
Torslanda fick släcktes på 
ett brutalt sätt, när Bohus 

radade upp fyra raka sing-
elsegrar. Helt plötsligt stod 
det 7-1 till Bohus till fansens 
stora glädje. Johnny och 
Åke släppte inga set i sina 
matcher, medan Jonas och 
Magnus gav bort ett set var i 
sina matcher.

– I detta läget av match-
en visade vi upp vårt stora 
kunnande och då hade 
inte Torslanda mycket att 
sätta emot, säger Johnny 
Sallander. 

– Skönt att känna att 
ryggen är okej, fortsätter 
Johnny efter att ha missat 
förra veckans match på 
grund av ryggskott.

Efter detta släppte Bohus 
IF en dubbelmatch innan 
man slog spiken i kistan och 
vann den andra singel och 
hela matchen var avgjord.

– Nu gäller det att suga 
på segerkaramellen ikväll 
och sedan början ladda inför 
nästa match, som går nu på 
fredag borta mot den klas-
siska klubben BTK Linne. 
Vinner vi den matchen sät-
ter vi stor press på serieleda-
ren Mölndals BTK, avslutar 
Åke Mentor.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

ALAFORS. Det har gått 
25 år sedan som Ale 90 
IK grundades.

Det som från början 
var en förening med 
fokus på löpning och 
därefter friidrott är idag 
en klubb för motionärer 
med löpning och stav-
gång som gemensam 
nämnare.

Flera eldsjälar från 
begynnelsen finns kvar, 
bland andra ordföran-
den Bertil Johansson 
som inte har missat ett 
enda styrelsemöte.

I slutet av 80- och början av 
90-talet drog en löparvåg in 
över landet. Flitiga löpare 
från Ale träffades i olika sam-
manhang, dels i elljusspåren 
men också på tävlingar.

– Det fanns ingen frii-
drottsförening i Ale och vi 
tyckte det var dags att fyl-
la den luckan. Många av de 
som engagerade sig hade 
barn och vår ungdomsverk-
samhet växte snabbt. Vi hade 
över 100 aktiva ungdomar 
under en period, berättar 
Bertil Johansson.

Kämpade länge
– Vi kämpade länge och väl 
för att få till stånd en frii-
drottsanläggning i kommu-
nen, men fick inget gehör 
hos politikerna. Vi utövade 
verksamhet både i Alafors 
och i Älvängen. Det fungera-
de emellertid inte i längden. 
Varje träning krävde plane-
ring, det var som att arrang-

era en tävling.
Ale 90 IK är numera en 

motionsklubb med löpning 
och stavgång på program-
met. Sedan 15 år tillbaka 
ansvarar föreningen också 
för skötseln av elljusspåret i 
Alafors samt bemanning och 
underhåll av Furustugan. 
Stugan är öppen för allmän-
heten måndag och onsdag 
kväll samt lördag förmiddag.

– Förutom att det finns 
möjlighet till ombyte, dusch 
och bastu så erbjuder vi fika 
i vårt kafé, berättar kanslist 
Kristina Camp och poäng-
terar samtidigt att Furustu-
gan går att hyra till kalas och 

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 

P03 KL 14.10
NÖDINGE SK vs Lysekils HK

P04 KL 15.00
NÖDINGE SK vs IK Sävehof

F01 KL 15.50
NÖDINGE SK vs Kärra HF

F00 KL 16.40
NÖDINGE SK  
vs Torslanda HK

HELGENS
MATCHER

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 1 FEB

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Dam div 4

SÖNDAG 1 FEBRUARI KL 17.00 
ALE HF– TAIK

ÄLVÄNGENS KULTURHUS

Matchsponsorer:

Älvängen EL FIXARNA I ALE

Jubileumsår för Ale 90 IK

Bohus IF hänger på i toppen

I helgen som gick var Bo-
hus IF:s lovande pingisung-
domar i farten. För det 
yngre laget (Tobias Sky-
man, Jonas Ekström och 
Gustav Berts) blev det en 
tuff tillställning. De mötte 
erkänt svårspelade Lindo-
me BTK, ett av topplagen i 
serien. Matchen slutade 0-5 
för det gulsvarta laget.

– Trots att vi fick stryk 
med 5-0 var alla matcherna 
ganska jämna och med lite 
flyt kunde vi ha vunnit både 

en och två matcher, säger 
lagledare Anders Skyman 
efteråt. 

– Lindome var bättre än 
oss men slutresultatet är lite 
missvisande.

Nu är höstsäsongen 
färdigspelad och det är 
dags att blicka fram emot 
vårsäsongen. 

– Nu har vi fått lite 
tuffa matcher och mött 
bra motståndare och detta 
kommer förhoppningsvis 
ge utdelning under våren, 

säger Anders.
För det äldre laget (Lud-

wig Jönnå och Pontus 
Törn) innebar helgen två 
tuffa matcher, dels mot 
BTK Linne, dels mot Lin-
dome BTK. Båda match-
erna slutade med förluster 
(2-3 respektive 1-4), men 
lagledare Stephan Jönnå 
ser ändå ljuspunkter.

– Grabbarna visar upp 
en härlig inställning i 
båda matcherna och ger 
inte upp, vilket är ett gott 

tecken inför framtiden. För 
Pontus var detta premiär 
och han visade att det finns 
stor talang och att han kan 
utvecklas till något stort.

– Glädjande är också att 
till vårsäsongen kommer 
Bohus IF ha ytterligare 
ett lag i seriespel bland de 
äldre barnen. Framtiden är 
ljus för föreingen, avslutar 
Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus IF:s pingisungdomar har varit i farten igen

Engagerad styrelse i 25-årsjubilerande Ale 90 IK. Från vänster Folke Olsson, Jon-Håkan Jannerling, Göran Tilly, Fredrik Holmqvist, 
Monika Jonasson, Anders S Jardås, Kanslist Kristina Camp och Maria Johansson. (Saknas från styrelsen: Bengt Petersson, Johan 
Börjesson).

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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LÖDÖSE. En ny förskola 
i före detta vårdcen-
tralen slår snart upp 
dörrarna.

Förberedelserna är i 
full gång.

– Vi siktar på att star-
ta upp verksamheten 
i mitten av februari, 
säger Lina Nelin, försko-
lechef Naturmontessori 
Väst AB.
I lördags arrangerade Natur-
montessori Väst öppet hus 
för att visa upp lokalerna i 
Lödöse före detta vårdcen-
tral. Personalgruppen, be-
stående av Elvira Sparre, 
Thobias Johansson och 
Fredrik Fridlund, guidade 
besökarna.

– Vi är inte färdiga ännu, 
men har kommit en bra bit 
på vägen. Det är fantastiskt 
roligt att få vara med från 
början och bygga upp verk-
samheten från grunden, för-
klarar Elvira Sparre.

Sju pedagogiska rum hål-
ler på att skapas där förskol-
lärarna får utlopp för sina 
kreativa tankar och kompe-
tens. Bland annat i form av 
en ateljé, ett naturvetenskap-
ligt rum, en scen med fokus 

på drama och fantasi samt 
lugna rummet. 

– Vi skapar den pedago-
giska miljön så att barnen ska 
ges möjlighet till utforskning 
och skapande utifrån sina 
egna intressen, säger Thobi-
as Johansson.

Utegården påbörjades 
före årsskiftet där lekredskap 
och omgärdande staket nu är 
på plats.

– En utmanande och sti-
mulerande utemiljö är näs-
ta sak att ta tag i. Odling 
kommer att bli aktuellt när 
våren kommer. Vi är oer-
hört nyfikna på att utforska 
närområdet och önskar få ett 
gott samarbete med Lödöse 
museum, säger Fredrik Frid-
lund.

Hittills har tolv barn an-
sökt om förskoleplats och 
hälften av dem har redan 
tackat ja.

– När förskolan öppnat 
och ryktet sprider sig är det 
säkert fler föräldrar som får 
upp ögonen för vår verksam-
het. Vi ser verkligen fram 
emot att få komma igång och 
välkomna de första barnen, 
avslutar Lina Nelin. 

JONAS ANDERSSON

Fredrik Fridlund, Elvira Sparre och Thobias Johansson utgör personalgruppen på den nya förskola som öppnar i Lödöse i mitten av 
februari.

Förskola
slår snart 
upp dörrarna
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Inspirerande föreläsning direkt från verkligheten. 
När vardagsbekymren tar över är det lätt att glömma vad det egentliga 

och medmänskliga målet med livet med våra barn är – att få dem att växa 

upp till lyckliga människor. Lasse Mattila ger i sin föreläsning nya infalls-

vinklar på hur man kan tänka och agera kring barn och ungdomar.

Tisdag 3 februari kl. 18, Tingbergsskolans matsal, Lödöse
Tisdag 10 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet
Ingen anmälan, kostnadsfritt.

FÖRELÄSNING

ATT VARA EN

VUXEN 
FÖREBILD

I BARNS OCH UNGDOMARS LIV

FÖRELÄSARE:

LASSE MATTILA
Foto: Michal Mediart

LÖDÖSE 3 FEBRUARI
LILLA EDET 10 FEBRUARI

RESETIPS!

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram. 0520-65 75 00

HOVFJÄLLET dagstur under 
sportloven v 7 och v 8
Buss inkl liftkort.

Avresa 11/2 och 18/2 Barn 8-15 år 435:-, vuxen 490:-

NILS LANDGREN, IDA SAND 
OCH BOHUSLÄN BIG BAND
Vara konserthus 1/3

Buss och entré 495:-

RYSSNING TILL ROSTOCK 3 dagar

Del i dubbelrum. Avresa 15/3 och 22/3 1450:-

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Göteborgsoperan 15/5. Buss och entré 980:-

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.Sms

www.djurensratt.se 08-555 914 00

Fo
to

: S
ta

ph
en

 W
or

th
/A

la
m

y

liknande festtillställningar.
Den största motgången 

för Ale 90 IK var utan tvekan 

när den ursprungliga Fur-
ustugan totalförstördes i en 
anlagd brand 2008.

– Då var det uppförs-
backe. Vi hade dessutom 
drabbats av en brand några 

år tidigare och kände oss 
därför lite uppgivna. Nu är 
det dock mungiporna uppåt 
igen bland föreningens med-
lemmar, intygar styrelseleda-
mot Göran Tilly.

25-årsjubileet innehåller 
bland annat ett träningslä-
ger till Turkiet i april. Alla 
intresserade medlemmar är 
välkomna att åka med.

– Sedan ska vi planera för 
en jubileumsfest senare i år, 
säger Bertil Johansson.

Mötesplats
Idylliska Furulundsområdet, 
där Ale 90 IK har sitt säte, 
är en populär mötesplats för 
många alebor.

– Det är nog det spår som 
utnyttjas mest i kommunen. 
Det går folk här både dagar 
och kvällar. Den nya slingan, 
som anlades som kompensa-
tion när Alebacken förläng-
des, är oerhört uppskattad.

– Nästa projekt som vi 
hoppas kunna förverkliga är 
ett utomhusgym. Vi har sökt 
bidrag från kommunen och 
önskar en positiv respons. 
Det vore en bra jubileums-
present, avslutar Bertil Jo-
hansson.
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Bohus IF:s pingisher-
rar hänger på i toppen av 
division 4 efter att i helgen 
enkelt avfärdat Torslanda 
IK. Slutresultatet blev 8-2.

Bohus fick en flygande 
start på matchen. Bohus 
kämpar vann de tre första 
singlarna enkelt. Första 
gjorde Johnny Sallander 
come back och processen 
kort i sin match och vann i 
tre raka set. Efter det gick 
Jonas Härsjö in i hagen och 
vann sin match med betryg-
gande 3-1. Detta följdes av 
att Åke Mentor slog sin 
motståndare med 3-1.

– Efter den inledningen 
kändes som om vi ägde 
matchen. Härligt när alla är 
med och levererar direkt, 
säger Jonas Härsjö.

Efter detta fick Torslanda 
lite luft under vingarna i och 
med att Magnus Sjösten 
fick ge sig i sin singel.

– Jag känner att mitt spel 
inte stämmer helt efter min 
skadefrånvaro, men i och 
med att jag kan träna nu 
kommer formen så sakteliga, 
säger Magnus.

Det eventuella hopp som 
Torslanda fick släcktes på 
ett brutalt sätt, när Bohus 

radade upp fyra raka sing-
elsegrar. Helt plötsligt stod 
det 7-1 till Bohus till fansens 
stora glädje. Johnny och 
Åke släppte inga set i sina 
matcher, medan Jonas och 
Magnus gav bort ett set var i 
sina matcher.

– I detta läget av match-
en visade vi upp vårt stora 
kunnande och då hade 
inte Torslanda mycket att 
sätta emot, säger Johnny 
Sallander. 

– Skönt att känna att 
ryggen är okej, fortsätter 
Johnny efter att ha missat 
förra veckans match på 
grund av ryggskott.

Efter detta släppte Bohus 
IF en dubbelmatch innan 
man slog spiken i kistan och 
vann den andra singel och 
hela matchen var avgjord.

– Nu gäller det att suga 
på segerkaramellen ikväll 
och sedan början ladda inför 
nästa match, som går nu på 
fredag borta mot den klas-
siska klubben BTK Linne. 
Vinner vi den matchen sät-
ter vi stor press på serieleda-
ren Mölndals BTK, avslutar 
Åke Mentor.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

ALAFORS. Det har gått 
25 år sedan som Ale 90 
IK grundades.

Det som från början 
var en förening med 
fokus på löpning och 
därefter friidrott är idag 
en klubb för motionärer 
med löpning och stav-
gång som gemensam 
nämnare.

Flera eldsjälar från 
begynnelsen finns kvar, 
bland andra ordföran-
den Bertil Johansson 
som inte har missat ett 
enda styrelsemöte.

I slutet av 80- och början av 
90-talet drog en löparvåg in 
över landet. Flitiga löpare 
från Ale träffades i olika sam-
manhang, dels i elljusspåren 
men också på tävlingar.

– Det fanns ingen frii-
drottsförening i Ale och vi 
tyckte det var dags att fyl-
la den luckan. Många av de 
som engagerade sig hade 
barn och vår ungdomsverk-
samhet växte snabbt. Vi hade 
över 100 aktiva ungdomar 
under en period, berättar 
Bertil Johansson.

Kämpade länge
– Vi kämpade länge och väl 
för att få till stånd en frii-
drottsanläggning i kommu-
nen, men fick inget gehör 
hos politikerna. Vi utövade 
verksamhet både i Alafors 
och i Älvängen. Det fungera-
de emellertid inte i längden. 
Varje träning krävde plane-
ring, det var som att arrang-

era en tävling.
Ale 90 IK är numera en 

motionsklubb med löpning 
och stavgång på program-
met. Sedan 15 år tillbaka 
ansvarar föreningen också 
för skötseln av elljusspåret i 
Alafors samt bemanning och 
underhåll av Furustugan. 
Stugan är öppen för allmän-
heten måndag och onsdag 
kväll samt lördag förmiddag.

– Förutom att det finns 
möjlighet till ombyte, dusch 
och bastu så erbjuder vi fika 
i vårt kafé, berättar kanslist 
Kristina Camp och poäng-
terar samtidigt att Furustu-
gan går att hyra till kalas och 

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 

P03 KL 14.10
NÖDINGE SK vs Lysekils HK

P04 KL 15.00
NÖDINGE SK vs IK Sävehof

F01 KL 15.50
NÖDINGE SK vs Kärra HF

F00 KL 16.40
NÖDINGE SK  
vs Torslanda HK

HELGENS
MATCHER

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 1 FEB

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Dam div 4

SÖNDAG 1 FEBRUARI KL 17.00 
ALE HF– TAIK

ÄLVÄNGENS KULTURHUS

Matchsponsorer:

Älvängen EL FIXARNA I ALE

Jubileumsår för Ale 90 IK

Bohus IF hänger på i toppen

I helgen som gick var Bo-
hus IF:s lovande pingisung-
domar i farten. För det 
yngre laget (Tobias Sky-
man, Jonas Ekström och 
Gustav Berts) blev det en 
tuff tillställning. De mötte 
erkänt svårspelade Lindo-
me BTK, ett av topplagen i 
serien. Matchen slutade 0-5 
för det gulsvarta laget.

– Trots att vi fick stryk 
med 5-0 var alla matcherna 
ganska jämna och med lite 
flyt kunde vi ha vunnit både 

en och två matcher, säger 
lagledare Anders Skyman 
efteråt. 

– Lindome var bättre än 
oss men slutresultatet är lite 
missvisande.

Nu är höstsäsongen 
färdigspelad och det är 
dags att blicka fram emot 
vårsäsongen. 

– Nu har vi fått lite 
tuffa matcher och mött 
bra motståndare och detta 
kommer förhoppningsvis 
ge utdelning under våren, 

säger Anders.
För det äldre laget (Lud-

wig Jönnå och Pontus 
Törn) innebar helgen två 
tuffa matcher, dels mot 
BTK Linne, dels mot Lin-
dome BTK. Båda match-
erna slutade med förluster 
(2-3 respektive 1-4), men 
lagledare Stephan Jönnå 
ser ändå ljuspunkter.

– Grabbarna visar upp 
en härlig inställning i 
båda matcherna och ger 
inte upp, vilket är ett gott 

tecken inför framtiden. För 
Pontus var detta premiär 
och han visade att det finns 
stor talang och att han kan 
utvecklas till något stort.

– Glädjande är också att 
till vårsäsongen kommer 
Bohus IF ha ytterligare 
ett lag i seriespel bland de 
äldre barnen. Framtiden är 
ljus för föreingen, avslutar 
Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus IF:s pingisungdomar har varit i farten igen

Engagerad styrelse i 25-årsjubilerande Ale 90 IK. Från vänster Folke Olsson, Jon-Håkan Jannerling, Göran Tilly, Fredrik Holmqvist, 
Monika Jonasson, Anders S Jardås, Kanslist Kristina Camp och Maria Johansson. (Saknas från styrelsen: Bengt Petersson, Johan 
Börjesson).

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Hjältar. Surte IS IBK:s damer besegrade seriesuveränerna Par-
tille med 5-3. Bäst på plan var målvakten Lisa Persson. Sofie 
Karlsson, Annika Korsbo och Therese Lamberg målade framåt. 

Med Lasse lyfte
BOHUS. Två mål och två 
assist.

Lasse Karlsson gjorde 
inte hemmafansen 
besvikna när han ledde 
Surte BK mot en viktig 
seger över IFK Motala.

– Gripen är outstan-
ding, resten kan vi slå, 
säger den forne skytte-
kungen. 

En lång skadelista och ledare 
som mer eller mindre bad på 
sina bara knän övertygade 
till sist Lasse Karlsson att ta 
på sig skridskorna igen. Den 
sylvasse anfallaren avslutade 
sin aktiva karriär i Gripen i 
fjol och årets comeback är ett 
gästspel.

– Ja, jag är inte 20 år längre 
och det kändes väldigt kon-
stigt att plötsligt vara med 
igen. Jag har ju lagt av och 
det tog lite tid att ställa om 
mentalt, men nu är det väldigt 
roligt, säger Lasse Karlsson 
med ett stort hjärta för mo-
derklubben.

– Jag bor ju här och vill 
självklart att bandyn ska vara 
en levande del av samhället. 

Kan man då hjälpa till i en 
svår situation så gör man så 
klart det.

Lasse gjorde sin första 
match med Surte förra veck-
an, i bortaförlusten mot Blå-
sut.

– Vi gjorde dock en väldigt 
bra avslutning i den matchen. 
Det gav oss självförtroende 
och träningsveckan har varit 
riktigt bra. Nu gjorde vi två 
bra halvlekar och det känns 
som att killarna har rest sig. 
När jag kom in i laget var det 
precis som om någon hade 
dött. Det var väldigt ansträngt 
och väldigt lite glädje. I lör-
dags var skratten tillbaka och 
nu blir vi farliga, berättar Las-
se.

Vad var den stora skillna-
den rent spelmässigt mellan 
förlusten mot Blåsut och 
segermatchen mot Motala?

– Samspelet mellan mig 
och de övriga utvecklas för 
varje match. Det är framför 
allt ett vassare djupledsspel 
som vi eftersträvar och det 
känns redan mycket bättre. 
Ett stukat gäng spelar sällan 
en bra bandy, men nu när 
självförtroendet växer kom-
mer laget också att bli ett par 
klasser bättre.

IFK Motala var trots allt 

i ledningen i paus, men Olle 
Hultqvist gav hemmalaget en 
perfekt start på andra halvlek. 
Tio minuter senare tryckte 
Jonas Trysberg dit 3-2 på 
hörna och Surte var äntligen 
i ledningen. Lasse Karlsson 
satte 4-2 i 71:a minuten ef-
ter en fin passning av Olle 
Hultqvist som svarade för tre 
målgivande passningar. När 
Magnus Karlsson satte 5-2 
återstod åtta minuter av ordi-
narie tid. Matchen såg klar ut.

– Det var den också, men 
vi släpper till några onödigt 
billiga mål i slutet. Resulta-
tet speglade inte matchen. Vi 
var faktiskt betydligt bättre än 
Motala idag. Det var en stark 
laginsats idag, säger tränare 
Jonny Samuelsson och fort-
sätter:

– Med Lasse i laget har vi 

kunnat möblera om. Magnus 
Karlsson har fått en annan 
mer defensiv roll som han 
trivs bättre i. Nu har vi en rik-
tig spets och en anfallare som 
vet exakt hur han ska röra sig. 
Lasse levererar på alla plan, 
men han är inte ensam. Idag 
var det ett helt lag som öste 
på.

Surte möter serietrean Jön-
köping borta på söndag och 
sedan väntar Nässjö hemma.

– Två tuffa matcher, men 
med nytt självförtroende och 
en skyttekung av rang tar vi 
oss an de här matcherna med 
stor tillförsikt. Det är många 
poäng kvar att spela om och 
vi ska försöka säkra kontraktet 
utan kval. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Formstarkast 
i serien!
BOHUS. Nu vet även 
suveräna serieledarna 
Partille IBS hur det är 
att förlora.

Surtes damer gick seg-
rande ur toppmötet.

–Det här hade jag inte 
väntat mig,  tjejerna 
fortsätter att bjuda på 
positiva överraskningar, 
säger tränare Tommi 
Pasanen.

Efter 13 raka vinster fick se-
rieledande Partille på nöten 
och det med besked. Surte 
var det klart bättre laget sett 
över tre perioder.

– Partille är seriens klart 
bästa lag, inget snack om det. 
När vi möter dem kan vi inte 
begära att vi ska vinna, men 
om vi gör det vi ska så kan det 
ge poäng om de har en min-
dre bra dag, förklarar Tommi 
Pasanen.

Efter två perioder var det 
målmässigt jämnt, men publi-
ken vädrade morgonluft.

– Utdelningen kom ret-
roaktivt. Vi borde haft led-
ningen redan inför den av-
slutande rundan. Istället var 
vi illa ute när de fick chans i 
powerplay direkt i inledning-
en av tredje perioden. Vi red-
de ut den och efter det var vi 
riktigt bra, säger Pasanen.

Annika Korsbo gjorde 
sitt andra mål för dagen och 
Surte hade bud på mer, men 
Partille kvitterade på nytt. 

När sedan Surte tog vara på 
ett powerplay och gjorde 4-3 
genom Therese Lamberg, 
även hon tvåmålsskytt, tving-
ades gästerna jaga kvittering. 
Det slutade istället med att 
Sofie Karlsson krigade in 
både boll och sig själv till 5-3 
med två sekunder kvar att 
spela.

Ett skadedrabbat Surte 
lämnade sedan besked om 
att Jenni Tikkanen återvän-
der till moderklubben och 
spelklar redan till söndagens 
möte med Walkesborg. Dess-
värre tillkännagavs också att 
Elina Svensson lämnar klub-
ben omgående för spel i sin 
moderklubb Sportlife Kung-
älv IBK.

– Tikkanen har haft ett 
sabbatsår, men är enormt su-
gen. Förra året spelade hon 
VM-final med finska lands-
laget så det är en härlig för-
stärkning. Med fem ordinarie 
spelare borta är det precis vad 
vi behöver, avslutar Tommi 
Pasanen.

Surte IS IBK tackade publiken för stödet i den spännande seger-
matchen mot Partille IBS. Fler bilder på alekuriren.se
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– Och nu värvar Surte hem 
Jenni Tikkanen

Jenni Tikkanen återvän-
der till moderklubben Sure IS 
IBK. Den landslagsmeritera-
de backen blir en förstärkning 
som heter duga.Div 2 Göteborg damer

Surte iS IBK – Partille IBS 5-3

INNEBANDY

– Skyttekungens comeback imponerar

Div 2 Nordvästra Götaland
Skepplanda - Hällesåker 0-0 (0-0, 0-0)

RESULTAT

 Lasse Karlsson behövde bara fem minuter  
 för att göra mål i Ale Arena igen. 

 Lasse Karlsson svarade för fyra poäng, två  
 mål och två assist, i hemmacomebacken i  
 lördags. Surte besegrade Motala med 6-5. 
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RESULTAT

 Lasse Karlsson behövde bara fem minuter  
 för att göra mål i Ale Arena igen. 

 Lasse Karlsson svarade för fyra poäng, två  
 mål och två assist, i hemmacomebacken i  
 lördags. Surte besegrade Motala med 6-5. 

e

BOHUS. Surte IS IBK 
vände förlusttrenden 
och tog en välförtjänt 
trepoängare.

Avståndet till de 
jagande lagen drygades 
ut.

– Det här var en måste- 
match och vi ägde den 
från början till slut, 
säger en nöjd tränare i 
Tobbe Engström.

Surtes innebandyherrar hade 
inte vunnit sedan den 29 no-
vember, men efter fyra raka 
förluster kom äntligen en 
fullpoängare.

– Herrestad hade ett ännu 
värre facit och har inte vun-
nit sedan 2 november. De var 
desperata, men det märktes 
att de tappat tre tongivande 
spelare från när vi mötte dem 
i höstas. Vi ställde återigen 
upp med tre forwardspar och 
det gav utdelning. Vi orka-
de köra på i ett högt tempo, 
medans Herrestad tappade 
ork, säger Tobbe Engström.

Surte var i ledningen ef-
ter första perioden genom 
mål av Daniel Dahlman, 
Henrik Kanevid, Robin 
Löfström och Niklas Pet-

tersson.
I mittperioden domine-

rade hemmalaget, men ut-
delningen blev mager. Bara 
skarpskytten Daniel Dahl-
man lyckades överlista gäs-
ternas skicklige burväktare.

När Daniel Antonsson 
sätter 6-1 i mitten av slut-
perioden är matchen punk-
terad. Hemmalaget tappar 
fokus och gästerna tilläts 
reducera.

– Det kändes lite onödigt, 
men det var aldrig någon 
fara. 

Nu väntar en tuff bort-

amatch mot Myggenäs på 
fredag kväll. Kan Surte över-
raska där har man plötsligt 
häng på lagen på den övre 
planhalvan. Ale IBF kan 
dessutom hjälpa Surte ge-
nom att bortaslå FBC Lerum 
på lördag.

Ale IBF vann bortamötet 
med Partille med uddamå-
let och kampen om andra-
platsen går vidare. Det kan 
mycket väl bli kvalspel redan 
i år för Ales herrar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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BANDY
Allsvenskan södra
Surte BK – IFK Motala
Mål SBK: Lasse Karlsson 2, Adam Rohr, 
Jonas Trysberg, Magnus Karlsson, 
Olle Hultqvist. Matchens kurrar: Lasse 
Karlsson 3, Olle Hultqvist 2, Alexander 
Wetterberg 1.

Gripen-Trollhättan 17 77 32
Lidköpings AIK 17 21 25
Jönköping Bandy 17 19 23
Nässjö IF 17 59 22
Tranås BOIS 17 4 21
IFK Motala 17 44 19
Blåsut 17 4 17
IF BolticGöta 17 -21 15
Surte BK 17 -13 14
Skirö-Nävelsjö BS 17 -33 9
Frinspångs AIK 17 -102 4
Otterbäckens BK 17 -59 2

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Partille 5-3 
(0-1, 2-1, 3-1)
Mål SIS: Annika Korsbo 2, Therese 
Lamberg 2, Sofie Karlsson. Matchens 
kurrar: Lisa Persson 3, Jonna Leek 2, 
Jessica Ljunggren 1.

Partille IBS 15  83 41
Surte IS IBK 14  48 32
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
Partille – Ale IBF 3-4 (1-1, 1-2, 1-1) 
Mål Ale: Christian Hansson 2, Fredrik 
Herlogsson, Linus Holm. Matchens 
kurrar: Anton Hermansson 3, Christian 
Hansson 2, Linus Holm 1.

Surte IS IBK – Herrestad 6-3 
(4-1, 1-0, 1-2) 
Mål SIS: Daniel Dahlman 2, Henrik Kane-
vid, Robin Löfström, Niklas Pettersson, 
Daniel Antonsson. Matchens kurrar: 
Almir Mehmedagic 3, Toni Hilkamo 2, 
Oliver Engström 1.

Älvstranden 13  59 35
Burås 12  39 28
Ale IBF 12  16 28
Myggenäs 13  23 24
FBC Lerum 12  -2 20
Surte IS IBK 13  -3 20
IBK Walkesborg 12  -3 16
Herrestads AIF 13  -3 15
Pixbo Wallenstam 13  -9 12
Partille IBS 13 -29 11
Västra Frölunda 12 -50 4
IBF Göteborg 12 -38 3

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – HK Aranäs 17-27 

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – 415 Östra Göteborg 35-28 
Mål Ale: Simon Liljeblad 9, Joakim 
Samuelsson 9, Michael Strigelius 4, 
Niklas Ericsson 4, Jonatan Franzén 3, 
Urban Tallheden 2, Fredrik Johansson 
och Daniel Rehn 1 vardera. Matchens 
kurrar: Joakim Samuelsson 2, Simon 
Liljeblad 1.

Division 4 Göteborg dam
Järnvägen FF – Ale HF 13-17 (8-10)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 6, Sissel 
Stenberg 3, Jennie Sandberg 3, Sara 
Johansson 2, Sofia Johansson 2, Camilla 
Alvenby.
Matchens kurrar: Zannah Larsson 2, 
Sissel Stenberg 1.

Vid tisdagens partävling 
i Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Torsten Johansson/Ronny Andersson   115 
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson              106
3. Marie-Louise Björklund/
    Karl-Eric Nilsson                                89

BRIDGE

er Surte

Jubel i hemmalaget. Olle Hultqvist och Mattias Timan. 

Jonas Trysberg tillhörde en av många bra i Surte BK som plöts-
ligt visar självförtroende och står återigen som vinnare. 
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Efterlängtade poäng!

Daniel Dahlman är skarpskytten som nästan alltid levererar. Mot 
Herrestads AIF blev det två mål och ”Dalle” har nu gjort 17 mål 
totalt. Fler bilder på alekuriren.se

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Herrestads AIF 6-3

INNEBANDY

Ännu en transportsträcka
ÄLVÄNGEN. Ale HF:s väg 
mot division tre ligger 
utstakad.

415 Östra Göteborg 
utgjorde inget hinder, 
snarare var det ännu en 
transportsträcka.

– Synd att vi inte 
orkar hålla fokus och 
bättra på målskillnaden 
ytterligare. Serien är 
inte avgjord än, säger 
tränare Janne Franzén. 

Förlustnollan är intakt och 
Ale HF mannar är på väg att 
göra vistelsen i division fyra 
till mycket kortvarig. Upp-

ställningen med Jonatan 
Franzén, Simon Liljeblad 
och Niklas Ericsson på nio 
meter håller defintivit hög 
klass även en serie högre. 
När laget också tillåts kontra 
är Joakim Samuelsson fort-
farande hur gifitig som helst. 
Dessutom är det få lag som 
kan stoltsera med två målvak-
ter av Hampus Eskilsson och 
David Nielsens kaliber.

Ordning på grejerna
– När killarna är koncen-
trerade och gör som vi be-
stämt är vi riktigt bra, men 
handboll handlar minst lika 
mycket om att ha ordning på 
grejerna här uppe, säger Jan-
ne Franzén och pekar mot 
huvudet.

Ale HF ledde ett tag med 

elva mål, men ledningen 
krympte något i slutet av 
matchen. Det var inte för att 
gästerna började spela bättre 
handboll, utan för att Ale HF 
inte tog jobbet.

– Det här kommer att bli 
en kamp ända in i mål. Backa 
jagar oss och vill inget hellre 
än att vi ska klappa igenom. 
Nu gäller det att hålla fokus, 
menar Janne Franzén.

Nu är det spelledigt nästa 
helg och sedan väntar mit-
tenlaget HK Kelt. Först i 
sista omgången ställs Ale HF 
mot utmanarna från Backa, 
men förhoppningsvis är se-
rien redan avgjord då.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – 415 Östra Göteborg 35-28

HANDBOLL

– Ale HF rusar vidare mot trean

 David Nielsen är en av Ales två stabila målvakter som  
 starkt bidragit till att laget är obesegrat i division fyra. 

INNEBANDY

HANDBOLL



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

Välkomna 
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

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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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 bjuder in till 
årets första program.

Måndagen den 2 
februari visas Djävla 
Mansfôlk i Ale Kultur-
rum.

Åsa Bergh tolkar Mo-
nica Zetterlunds reper-
toar på sitt eget sätt.

Åsa Bergh serverar pärlor ur 
den svenska visskatten. Fö-
reställningen tar avstamp 
i den värmländska myllan 
och Mobergs Ulrika i Väs-
tergöhl. Rollen som Ulrika 
tolkades av Monica i Troells 
filmer om utvandrarna och 
av Åsa Bergh i Björn & Ben-
nys musikal om Kristina från 

Duvemåla.
Åsa själv beskriver sin fö-

reställning så här:
– Jag hade velat träffa 

Monica Zetterlund, men jag 
hann inte. Min hyllning till 
Monica är för mig en påmin-
nelse om att passa på att leva 
medan man har nyfikenhet, 
mod, hälsa, lust och själva li-
vet i behåll. Det gjorde Mo-
nica Zetterlund.

Med sig på scenen i Nö-
dinge har Åsa Bergh musi-
kerna Bosse Sandberg på 
träblås och Andreas Aarflot 
på piano.

Biljetter till föreställning-
en finns att köpa på Ale bib-
liotek.

JONAS ANDERSSON

– Djävla Mansfôlk visas i Ale Kulturrum
Hyllning till Monica Zetterlund

Åsa Bergh hyllar Monica Zetterlund i föreställningen Djävla 
Mansfôlk, som visas i Ale Kulturrum måndagen den 2 februari.
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NÖDINGE. I förra veckan 
samlades Alboskolan, Garn-
vindan och Kyrkbyskolan för 
en gemensam trivselledarut-
bildning. Cirka 60 elever ut-
bildades för att under våren 
leda rastlekar för sina skol-
kamrater. 

I vanlig ordning led-
des övningarna av Annelie 

Skoglund från Trivselledar-
programmet. 

– Det är ett fantastiskt 
projekt som hjälper barnen i 
deras lek på skolgården. Och 
alla trivselledare är jätteduk-
tiga, säger Johan Hålt, elev-
assistent på Alboskolan.

JONAS ANDERSSON

 Cirka 60 elever samlades  
 för att ta del av trivsel-  
 ledarutbildningen. 

Gemensam trivselledarutbildning

ÄLVÄNGEN. Det packas 
och fixas på Repslagar-
museet.

På fredag invigs Båt-
mässan.

– Utan alla frivilliga 
krafter som ställer upp 
hade vi inte kunnat 
bemanna vår monter. 
De är guld värda, säger 
Bernt Larsson.

På fredag är det så kallad VIP-
kväll för särskilt inbjudna gäs-
ter och tillika en smyginvig-
ning av Båtmässan, som slår 
upp portarna för allmänheten 
dagen därpå.

– Mässan pågår fram till den 
8 februari. Det är sex-åtta per-
soner som ser till att bemanna 
Repslagarmuseets monter var-
je dag under den här perioden, 
säger Bernt Larsson.

Båtmässan utgör inte bara 
årets första utan även största 
utåtriktade arrangemang för 
Repslagarmuseets del. 

– Det är ett utmärkt till-
fälle att sätta Repslagarmu-
seet och Ale kommun på 
kartan, säger Bernt.

Samtidigt som Båtmässan 
är igång kommer Bernt Lars-
son ta tillfället i akt att träffa 
ledningen för TUR-mässan, 

som äger 
rum 19-22 
mars.

– Vi har 
ett händel-
serikt år 
framför oss. 
Vi kommer 

fortsätta det nordiska sam-
arbetet för repslagning och 
vi har även fått en order från 
Karlskrona.  

– Till sommaren är vi 
uppbokade på flera olika ar-
rangemang. Bland annat ska 
vi besöka Mariestad, Brännö, 
Skärhamn, Eriksberg och 
Laxarby, berättar Bernt.

Nära förestående är 
sportlovet där den populä-
ra aktiviteten ”Slå rep med 
Bernt” lever vidare.

FOTNOT. Repslagarmuseets 
monter på Båtmässan är 
E04:09.

JONAS ANDERSSON

Laddar för Båtmässan som invigs till helgen. Bernt Larsson och Marléne Johans-
son ser till att alla nödvändiga ting som ska finnas i Repslagarmuseets monter 
kommer med.

– Båtmässan först på tur
Händelserikt år för Repslagarmuseet

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
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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

NÖDINGE. Alla Hjärtans 
dag brukar inte gå obe-
märkt förbi.

Ale kommun har 
bestämt sig för att 
anamma temat, men 
utifrån ett helt annat 
perspektiv.

– Fokus ligger inte 
på kärleksgåvor i form 
av rosor och choklad 
utan det handlar först 
och främst om det 
fysiska hjärtat som en 
plattform, säger dietist 
Jenny Sallander.

Det var Jenny Sallander som 
kläckte idén i höstas och 
snabbt fick hon tummen upp 
från medarbetare i övriga 
sektorer inom kommunen. 
Biblioteket, kulturen, fritid, 
folkhälsan, Ale Matservice, 
skolan och äldreomsorgen är 
alla involverade på något sätt 
i uppmärksamhetsveckan 
kring hjärtat – ”Med hjärtat 
i Ale”.

– Det blir en vecka fylld 
av aktiviteter som riktar sig 
till olika målgrupper, från 
de minsta och upp till pen-
sionärer, säger Caroline 
Forssbaeck, tillförordnad 
folkhälsoplanerare.

Vanligaste dödsorsaken
Hjärt- och kärlsjukdomar är 
vår tids största folksjukdom 
och den vanligaste dödsorsa-
ken i Sverige är hjärtinfarkt.

– Varje år drabbas cirka 
32 000 människor av hjärt-
infarkt varav cirka 7 700 dör 
till följd av detta, berättar 
Jenny Sallander.

– Nu vill vi öka uppmärk-
samheten på risk- och frisk-
faktorer. Vi vill samtidigt fira 
den muskel som är kroppens 
viktigaste. Alla Hjärtans dag 
är en kommersiell företeelse, 
detta är något helt annat. Vi 
i Ale vill sticka ut och ägna 
hjärtat en hel vecka, säger 
Sallander.

Planeringen pågår fort-
farande och alla pusselbitar 
är inte på plats. Program-
met kommer att presenteras 
i Balansen, som delas ut till 
samtliga hushåll i kommu-
nen, och senare även i lokal-
tidningen.

– Syftet är att göra detta 
till en årligen återkomman-
de tradition, säger kultur-
samordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.

Häckner på besök
”Med hjärtat i Ale” smyger 
igång redan under sportlov-
sveckan med olika ”hjärtak-
tiviteter”. Lördagen den 14 
februari sker en vandring 
på Hälsospåret i Nödinge. 
Samma dag invigs naturlek-
platsen vid Ekskogens sa-
gostig mellan Nödinge och 
Nol. Dagen därpå blir det 
finfrämmat i Ale Kulturrum 

då Carl-Einar Häckner 
kommer på besök.

– Han kommer att bjuda 
på diverse nummer. Carl-Ei-
nar utgör en bra symbol för 
uppmärksamhetsveckan då 
hans föreställningar står för 
värme, kärlek och glädje, sä-
ger Caroline Forssbaeck. 

På biblioteket blir det 
boktips och utställningar på 
det aktuella ämnet samt en 
föreläsning med rubriken 
”Bra mat för hjärtat”. Av 
övriga programpunkter kan 
nämnas ett föredrag med 
hjärtläkare Johan Herlitz, 
visor och kärlekssånger i 

Bohus Servicehus och erbju-
dande om HLR-utbildning-
ar med mera. Vissa skolor 
deltar med olika aktiviteter 
under veckan.

– I bamba lyfter vi fram 
sådan kost som är bra för 
hjärtat. Ett liknande initiativ 
görs inom äldreomsorgen, 
säger Sofie Axelsson, tillför-
ordnad kostchef.

Slutligen kan nämnas den 
insamling som kommer att 
ske till förmån för Hjärt- och 
lungfonden.

JONAS ANDERSSON

Uppmärksamhetsvecka kring hjärtat

Big Hero 6
Söndag 1 feb kl 12

 Entré 60 kr

Onsdag 28 jan kl 19
 Entré 80 kr

The Imitation Game

Söndag 1 feb kl 18
Onsdag 4 feb kl 19

 Entré 80 kr

Kingsman

Söndag 8 feb kl 18
Onsdag 11 feb kl 19

 Entré 80 kr

Filip och Fredrik 
presenterar: Trevligt Folk 

3DD

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!

Delar ur projektgruppen som planerat uppmärksamhetsveckan kring hjärtat. Från vänster Sofie Axelsson, Gun-Britt Bjerstaf, Jenny 
Sallander, Caroline Forssbaeck och Sofie Pheiffer Rittfeldt.
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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

NÖDINGE. Alla Hjärtans 
dag brukar inte gå obe-
märkt förbi.

Ale kommun har 
bestämt sig för att 
anamma temat, men 
utifrån ett helt annat 
perspektiv.

– Fokus ligger inte 
på kärleksgåvor i form 
av rosor och choklad 
utan det handlar först 
och främst om det 
fysiska hjärtat som en 
plattform, säger dietist 
Jenny Sallander.

Det var Jenny Sallander som 
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snabbt fick hon tummen upp 
från medarbetare i övriga 
sektorer inom kommunen. 
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skolan och äldreomsorgen är 
alla involverade på något sätt 
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kring hjärtat – ”Med hjärtat 
i Ale”.

– Det blir en vecka fylld 
av aktiviteter som riktar sig 
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de minsta och upp till pen-
sionärer, säger Caroline 
Forssbaeck, tillförordnad 
folkhälsoplanerare.

Vanligaste dödsorsaken
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i Ale vill sticka ut och ägna 
hjärtat en hel vecka, säger 
Sallander.

Planeringen pågår fort-
farande och alla pusselbitar 
är inte på plats. Program-
met kommer att presenteras 
i Balansen, som delas ut till 
samtliga hushåll i kommu-
nen, och senare även i lokal-
tidningen.
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För några år sedan 
påbörjade tjänstemän 
på Kungälvs sjukhus, 

Hälso- och sjukvårds-
nämndens kansli och Ale 
kommun en utredning i 
syfte att långsiktigt säker-
ställa och utveckla barn- och 
ungdomspsykiatrin runt 
Kungälvs sjukhus. Efter att 
ha prövat några alternativ 
så stannade tjänstemännen 

för att centralisera verksam-
heten till Kungälv, för att 
bättre kunna möta dagens 
och morgondagens behov. 

Det är politiken som fast-
ställer antalet utbudspunk-
ter, dvs vad som ska bedrivas 
var och politiken ställde sig 
bakom tjänstemannaförsla-
get att förändra utbudspunk-
ten. Detta innebar att BUP 
Älvängen i nuvarande form 

avvecklas per sista december 
2014, men flyttas till Kung-
älv för att bättre kunna svara 
upp emot dagens och mor-
gondagens krav. 

Under slutet av år 2013 
blev undertecknad kontaktad 
av personal som arbetar på 
BUP Älvängen samt läst in-
sändare i ämnet. Jag träffade 
personalen vid två tillfällen 
för att få deras syn på föränd-

ringen med mera. Dessutom 
träffades på mitt initiativ då-
varande nämndordförande, 
verksamhetschefen, sjukhu-
schefen, planeringsledare 
för en avstämning av ärendet 
om BUP nu och i framtiden. 
Tillsammans konstaterade 
vi att interninformationen i 
Ale kommun hade en del att 
förbättra, detta skulle verk-
samhetschefen Katarina 

Andersson göra. Hon skulle 
också påpeka för BUP-per-
sonalen att om något barn/
ungdom hade transportpro-
blem, så skulle personalen 
istället möta upp i bland an-
nat Ale. 

Barn- och ungdomspsyki-
atri är en viktig del för bar-
net, men egentligen handlar 
det om att hela familjen får 
det stöd och den hjälp som 

finns att tillgå dvs behovet 
styr åtgärd. 

Jarl Karlsson (S)
Ledamot i hälso- 

och sjukvårdsnämnden

Bättre och högre kvalitet i barn- och ungdomspsykiatrin
Svar på förra veckans insändare om BUP

Det är mycket 
upprörande att den 
nya majoriteten 

inte tycker kvalitén på våra 
äldreboenden borde komma 
i första rummet. 

Alliansen och FiA före-
slog på nämnden den 22 
januari att en lista, med vilka 
kvalitetskrav vi ställer på 
verksamheten, ska tas fram 
för det nya äldreboendet 
som planeras i Älvängen. Vi 
tycker att det är bättre att 
först bestämma exempelvis 
hur mycket personal vi be-
höver ha för att upprätthålla 
bra kvalitet, vilka hjälpmedel 

som är bäst och så vidare, 
istället för att bestämma 
verksamheten utifrån vad vi 
får för de knappa resurser vi 
har att avsätta idag. Vi vill 
helt enkelt att man börjar 
i rätt ände. Detta slogs 
dock ner av de rödgröna 
och Aledemokraterna utan 
någon som helst motivering 
om varför. 

Är inte våra äldres välfärd 
det viktigaste uppdraget 
vi har att värna? Tydligen 
tycker inte vår nya majoritet 
det. 

Under samma möte väljer 
de rödgröna och AD också 

att agera helt irrationellt 
gällande själva byggnationen 
av äldreboendet.

Under förra mandatperi-
oden beslutade vi blocköver-
skridande att sälja vårt 
husbestånd, med äldreboen-
den, till Rikshem. Detta har 
visat sig vara enbart positivt, 
då vi inte längre behöver 
bekymra oss om fastighets-
skötsel utan kan fokusera på 
att ge bra vård till våra äldre. 
På nämndmötet föreslog vi 
i alliansen och FiA därför av 
naturliga skäl att även det 
nya äldreboendet ska byggas 
och ägas av en privat aktör. 

Det finns heller inga inves-
teringspengar i budgeten för 
att bygga ett äldreboende i 
egen regi då vår nya majori-
tet i höstas delade vår upp-
fattning att byggnaden inte 
ska bekostas av kommunen. 
På nämndmötet röstar dock 
de rödgröna och AD emot 
det här förslaget. Det finns 
alltså inga investeringspeng-
ar för kommunen själv att 
bygga, och inget beslut på 
att någon annan ska bygga 
heller. Det här ansvarslösa 
agerandet leder inte till 
något annat än att äldrebo-
endet skjuts på framtiden 

ytterligare.
Vi vill också poängtera 

hur anmärkningsvärt det är 
att AD väljer att stödja de 
rödgrönas motstånd i de här 
frågorna, trots att de ivrigt 
förespråkat alliansens inrikt-
ning de senaste åren. Vad 
kan då denna tvärvändning 
bestå i? Hur som helst är 
AD alltid välkomna tillbaka 
till oss för att driva den rätta 
politiken för Ale. 

Då den nya majoriteten 
ter sig allt annat än 
handlingskraftig så lovar 
vi att fortsätta ta ansvar 
för Ale, och vara en stark 

opposition som driver på 
politiska idéer för ett bättre 
liv för våra äldre i Ale.

Isabell Korn (M)
Vice ordf. i nämnden

Inga-Lena Lindenau (FP)
Ledamot

Lars Kopp (M)
Ledamot

Ingrid Hellberg (KD)
Ledamot

Brita Karlsson (FiA)
Ersättare

Elin Löfgren (M)
Ersättare

Cassandra Furberg (M)
Ersättare

Vår nya majoritet i omsorgs- och arbetsmarknads- 
nämnden beter sig ologiskt och ansvarslöst
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DEMOKRATERNA I A
LE

ÅRSMÖTE
SURTE-BOHUS

Torsdag 5/2 kl 18.30
i Bohus servicehus

VÄLKOMNA!

FÖRENINGSBIDRAG!
Nu är det hög tid att skicka in årets första bidragsansökan till  
Vaknafonden. Alla ideella föreningar och organisationer kan söka 
om verksamhetsbidrag till nya aktiviteter för barn och unga.

Stödföreningen. Vi behöver er ansökan senast måndag 2 februari.

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

Håller helt och hållet 
med Ingemarssons 
insändare i föregå-

ende nummer. Att lägga ner 
BUP i Älvängen för att se-
dan kräva att barn- och ung-
domar på egen hand skall ta 
sig till Rollsbo vittnar om 
ett bristande ansvarstagande 
för kommunens barn och 
ungdomar. Självklart borde 
man vänt på varenda sten 
för att kunna bibehålla verk-
samheten. BUP bör givetvis 
ej ses som en kostnad utan 
en investering i våra barns  
och ungdomars framtida liv, 
precis som det drogförebyg-
gande arbetet i VAKNA.

 Nedläggningen av 
BUP i Älvängen föregicks 
förmodligen inte av någon 

djupare konsekvensanalys. 
Ett mönster som känns igen 
från nedläggningen av bl a 
Himlaskolan. Bristfälliga 
utredningar, avsaknaden 
av konsekvensanalyser och 
obefintlig demokratisk 
dialog med berörda barn är 
utmärkande kännetecken. 
Något som för med sig stora 
kostnader och allvarliga 
konsekvenser för kommun-
invånarna i efterhand. I 
Nödinge skall man pumpa 
in miljoner i renovering 
av gymnasiet som visade 
sig mögelskadat då Himla-
skolans elever skulle flytta 
in. Helt plötsligt finns det 
pengar i överflöd! Dessa 
pengar skulle räcka till att 
driva både BUP och Himla-

skolan i många år.
 I spåren av dessa fadäser 

pågår bland folkvalda en 
infantil diskussion om att 
bygga ett nytt kommunhus 
i halvmiljardklassen. Någon 
vill ha det i Bohus, någon i 
Älvängen och någon i Nö-
dinge. Att ha det i Alafors 
går ju inte för ”det skulle ju 
vara för långt från pendeln i 
Nol”. Kanske ett kommun-
hus i Rollsbo skulle vara en 
idé? Skulle inte detta passa 
skulle en ombyggnad av det 
nedlagda gymnasiet mycket 
väl kunna bli en komplet-
terande pendang till det 
befintliga i Alafors.

Förälder i Nol

BUP eller nytt kommunhus i Rollsbo?

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

lansforsakringar.se

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

Susanne Karlsson, privatrådgivare bank  0303-24 56 54
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring  0303-24 56 41
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Folkmusikgudstjänst
”Det är något bortom bergen”. Dan Andersson i ord och ton,  
Klövedals spelmansgille, Gunnar Kampe, Åke Andreasson.  
Kyrkfika. Gemensam gudstjänst för Nödinge/Surte. Välkommen!
SÖN 1 FEB KL 11 I SURTE KYRKA

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Med Birgitta i  
Det heliga landet

Luca Cesarini präst, föreläsare och reseledare 
berättar om en reseskildring som beskriver 
den dramatiska pilgrimsfärden som heliga 

Birgitta genomförde från Rom till Jerusalem.

Välkommen till pilgrimsträff!

Starrkärrs församlingshem
Söndag 1 februari kl 16.00

När jag var liten 
hände det att mina 
bröder och jag 

fick dela på något, t ex en 
chokladkaka. Så viktigt det 
var för oss att vi fick exakt 
lika mycket! Vi mätte och 
fixade för att det skulle bli 
helt rättvist. Med andra sa-
ker var det svårare att mäta 
rättvisan. Om man är tre år 
äldre än sin bror, hur myck-
et senare kan man då få vara 
uppe på kvällen i rättvisans 
namn? Vad är rättvist när 
man är tre olika gamla, olika 
stora barn: att få exakt lika 
mycket av något, eller att få 
olika mycket, avpassat efter 
ålder och storlek? Och sen 
fanns det ju det som var rent 
omöjligt att få rättvist. När 
både mamma och pappa var 
hemma kunde vi, så länge vi 
var två syskon, sitta i var sin 
förälders knä – men sen när 
lillebror kom var det ibland 
lite trångt om knäplatserna, 
och det blev en del knuffar 

för att få bort varandra. Vad 
är rättvisa när det kommer 
till kramar, tröst och kärlek? 

I evangelietexten på sön-
dag verkar Gud vara väldigt 
orättvis. Jesus berättar om 
hur Gud är som en chef för 
ett företag som behöver 
ett gäng anställda under en 
dag. Han kommer överens 
med dem om att de ska få 
en dagslön efter dagen, 
och de sätter igång med 
arbetet. Men så behövs det 
fler, så längre fram på dagen 
anställer han några till. Och 
mot slutet av dagen, när 
det bara är en timme kvar 
att jobba, anställer han ett 
par till. Sen delas lönen ut, 
och de som bara jobbade en 
timma fick den där dagslö-
nen. De som hade jobbat 
hela dagen gnuggade säkert 
händerna – härligt att de 
där korttidsarbetarna fick så 
mycket pengar, då måste ju 
de själva få mycket mer, så 
många timmar som de job-

bat! Och så besvikna de blev 
när de fick samma dagslön. 
Så orättvist! Chefen försökte 
förklara: de fick ju precis det 
som de hade blivit lovade. 
Om han nu ville ge alla 
maxbeloppet, så behövde väl 
inte de tjura? 

Det är lätt att tänka precis 
som arbetarna. Nog borde 
den som jobbat och slitit, 
varit snäll och hederlig och 
allmänt vettig få någon sorts 
belöning för det? Den som 
inte gjort det borde alltså 
inte få det. Vi vill nog rätt 
gärna att det ska finnas 
någon sorts rättvisans logik 
också när det gäller livet 
och kärleken, åtminstone så 
länge det gäller belöningar 
för det goda som vi och 
andra gör.

Men Gud tycks inte bry 
sig ett dugg om att försöka 
fördela kärleken enligt vårt 
sätt att tänka kring rättvisa. 
Gud ger inte den som är 
extra god extra mycket kär-

Rättvist och orättvist
BETRAKTELSE JORDFÄSTNINGAR

Siv Jonsson. I Kilanda kyrka 
hölls onsdagen 21 januari 
begravningsgudstjänst för Siv 
Jonsson, Ryd. Officiant var pas-
torsadjunkt Catarina Holmgren 
Martinsson.

Anna Gustafsson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 21 
januari begravningsgudstjänst 
för Anna Gustafsson, Skår. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

Arne Lind. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 23 januari 
begravningsgudstjänst för Arne 
Lind, Skepplanda. Officiant var 
Lars Ingvarsson.

DÖDSFALL

Hans-Olof Hansson, 
Nödinge har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar makan Elvy 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Karin Pettersson, Surte har 
avlidit. Född 1912 och efter-
lämnar dottern Inger som när-
mast sörjande.

Erkki Halonen, Surte har avli-
dit. Född 1934 och efterlämnar 
makan Lahja samt barn med 
familjer som närmast sörjande.

Gunnel Larsson, Skår Övre 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Åke samt 
syskon med familjer som när-
mast sörjande. 

Marianne Svensson, Torpa, 
Hålanda har avlidit. Född 
1932 och efterlämnar barnen 
Britt-Marie, Inger, Berit, 
Bengt, Lisbeth, Kerstin och 
Monica med familjer samt 
brodern Stig som närmast 
sörjande.

Känner du till  
Cancerhjälpen?

www.cancerhjalpen.se

Tillsammans kan vi hjälpa!
BOHUS. Fria Tyglar kommer till Ale.

Det sker i samband uppmärksam-
hetsveckan kring hjärtat – ”Med 
hjärtat i Ale”.

Tisdagen den 17 februari intar 
musikgruppen scenen i Bohus servi-
cehus.

Fria Tyglar består av en trio med någorlunda 
mogna män som musicerar och underhåller 
med visor, blues och ballader till gitarr, uk-

ke-banjo och luta.
För Fria Tyglar är musik lika med glädje 

och de är mycket noga med att välja låtar 
som berör sin publik. Bland favoriterna finns 
Cornelis Vreeswijk, Evert Taube och Ola 
Magnell.

Det finns begränsat antal platser till fram-
trädandet i Bohus. Förköpsbiljetter säljs från 
och med idag (läs tisdag) på Ale bibliotek och 
kafeterian i Bohus servicehus.

– I biljettpriset ingår fika som serveras en 
halvtimme innan konserten tar sin början, 
förklarar kultursamordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.                        JONAS ANDERSSON

Musikgrup-
pen Fria Tyglar 
spelar visor och 
kärlekssånger i 
Bohus service-
hus tisdagen den 
17 februari.

Visor i Bohus servicehus

lek, och inte heller den som 
gör onda saker avdrag på 
kärlekspotten. Gud ger alla 
maxbeloppet – alla får oänd-
ligt med kärlek. Så orättvist, 
eller? Eller så skönt, när 
jag tänker närmare efter, 
att Gud verkar vara som 
en ganska vanlig förälder, 
till och med ett snäpp mer 
kärleksfull. Varje enskild 
människa är älskad, vad man 
än har gjort eller hur man 
än har levt. Det betyder 
inte att Gud struntar i när 
vi hanterar någon fel eller 
ställer till det på olika sätt, 
men kärleken finns där hela 
tiden. Liksom möjligheten 
att ångra oss och att starta 
om. I Guds knä finns alltid 
plats, för mig och alla andra. 
Det är Guds rättvisa!

Catarina Holmgren Martinsson
Pastorsadjunkt

Starrkärr-Kilanda församling

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

HÅLANDA KYRKA
SÖNDAG 1 FEBRUARI KL 17.00

Ett blandat program med
Blåsorkestern Larmet
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Folkmusikgudstjänst
”Det är något bortom bergen”. Dan Andersson i ord och ton,  
Klövedals spelmansgille, Gunnar Kampe, Åke Andreasson.  
Kyrkfika. Gemensam gudstjänst för Nödinge/Surte. Välkommen!
SÖN 1 FEB KL 11 I SURTE KYRKA

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Med Birgitta i  
Det heliga landet

Luca Cesarini präst, föreläsare och reseledare 
berättar om en reseskildring som beskriver 
den dramatiska pilgrimsfärden som heliga 

Birgitta genomförde från Rom till Jerusalem.

Välkommen till pilgrimsträff!

Starrkärrs församlingshem
Söndag 1 februari kl 16.00

När jag var liten 
hände det att mina 
bröder och jag 

fick dela på något, t ex en 
chokladkaka. Så viktigt det 
var för oss att vi fick exakt 
lika mycket! Vi mätte och 
fixade för att det skulle bli 
helt rättvist. Med andra sa-
ker var det svårare att mäta 
rättvisan. Om man är tre år 
äldre än sin bror, hur myck-
et senare kan man då få vara 
uppe på kvällen i rättvisans 
namn? Vad är rättvist när 
man är tre olika gamla, olika 
stora barn: att få exakt lika 
mycket av något, eller att få 
olika mycket, avpassat efter 
ålder och storlek? Och sen 
fanns det ju det som var rent 
omöjligt att få rättvist. När 
både mamma och pappa var 
hemma kunde vi, så länge vi 
var två syskon, sitta i var sin 
förälders knä – men sen när 
lillebror kom var det ibland 
lite trångt om knäplatserna, 
och det blev en del knuffar 

för att få bort varandra. Vad 
är rättvisa när det kommer 
till kramar, tröst och kärlek? 

I evangelietexten på sön-
dag verkar Gud vara väldigt 
orättvis. Jesus berättar om 
hur Gud är som en chef för 
ett företag som behöver 
ett gäng anställda under en 
dag. Han kommer överens 
med dem om att de ska få 
en dagslön efter dagen, 
och de sätter igång med 
arbetet. Men så behövs det 
fler, så längre fram på dagen 
anställer han några till. Och 
mot slutet av dagen, när 
det bara är en timme kvar 
att jobba, anställer han ett 
par till. Sen delas lönen ut, 
och de som bara jobbade en 
timma fick den där dagslö-
nen. De som hade jobbat 
hela dagen gnuggade säkert 
händerna – härligt att de 
där korttidsarbetarna fick så 
mycket pengar, då måste ju 
de själva få mycket mer, så 
många timmar som de job-

bat! Och så besvikna de blev 
när de fick samma dagslön. 
Så orättvist! Chefen försökte 
förklara: de fick ju precis det 
som de hade blivit lovade. 
Om han nu ville ge alla 
maxbeloppet, så behövde väl 
inte de tjura? 

Det är lätt att tänka precis 
som arbetarna. Nog borde 
den som jobbat och slitit, 
varit snäll och hederlig och 
allmänt vettig få någon sorts 
belöning för det? Den som 
inte gjort det borde alltså 
inte få det. Vi vill nog rätt 
gärna att det ska finnas 
någon sorts rättvisans logik 
också när det gäller livet 
och kärleken, åtminstone så 
länge det gäller belöningar 
för det goda som vi och 
andra gör.

Men Gud tycks inte bry 
sig ett dugg om att försöka 
fördela kärleken enligt vårt 
sätt att tänka kring rättvisa. 
Gud ger inte den som är 
extra god extra mycket kär-

Rättvist och orättvist
BETRAKTELSE JORDFÄSTNINGAR

Siv Jonsson. I Kilanda kyrka 
hölls onsdagen 21 januari 
begravningsgudstjänst för Siv 
Jonsson, Ryd. Officiant var pas-
torsadjunkt Catarina Holmgren 
Martinsson.

Anna Gustafsson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 21 
januari begravningsgudstjänst 
för Anna Gustafsson, Skår. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

Arne Lind. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 23 januari 
begravningsgudstjänst för Arne 
Lind, Skepplanda. Officiant var 
Lars Ingvarsson.

DÖDSFALL

Hans-Olof Hansson, 
Nödinge har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar makan Elvy 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Karin Pettersson, Surte har 
avlidit. Född 1912 och efter-
lämnar dottern Inger som när-
mast sörjande.

Erkki Halonen, Surte har avli-
dit. Född 1934 och efterlämnar 
makan Lahja samt barn med 
familjer som närmast sörjande.

Gunnel Larsson, Skår Övre 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Åke samt 
syskon med familjer som när-
mast sörjande. 

Marianne Svensson, Torpa, 
Hålanda har avlidit. Född 
1932 och efterlämnar barnen 
Britt-Marie, Inger, Berit, 
Bengt, Lisbeth, Kerstin och 
Monica med familjer samt 
brodern Stig som närmast 
sörjande.

Känner du till  
Cancerhjälpen?

www.cancerhjalpen.se

Tillsammans kan vi hjälpa!
BOHUS. Fria Tyglar kommer till Ale.

Det sker i samband uppmärksam-
hetsveckan kring hjärtat – ”Med 
hjärtat i Ale”.

Tisdagen den 17 februari intar 
musikgruppen scenen i Bohus servi-
cehus.

Fria Tyglar består av en trio med någorlunda 
mogna män som musicerar och underhåller 
med visor, blues och ballader till gitarr, uk-

ke-banjo och luta.
För Fria Tyglar är musik lika med glädje 

och de är mycket noga med att välja låtar 
som berör sin publik. Bland favoriterna finns 
Cornelis Vreeswijk, Evert Taube och Ola 
Magnell.

Det finns begränsat antal platser till fram-
trädandet i Bohus. Förköpsbiljetter säljs från 
och med idag (läs tisdag) på Ale bibliotek och 
kafeterian i Bohus servicehus.

– I biljettpriset ingår fika som serveras en 
halvtimme innan konserten tar sin början, 
förklarar kultursamordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.                        JONAS ANDERSSON

Musikgrup-
pen Fria Tyglar 
spelar visor och 
kärlekssånger i 
Bohus service-
hus tisdagen den 
17 februari.

Visor i Bohus servicehus

lek, och inte heller den som 
gör onda saker avdrag på 
kärlekspotten. Gud ger alla 
maxbeloppet – alla får oänd-
ligt med kärlek. Så orättvist, 
eller? Eller så skönt, när 
jag tänker närmare efter, 
att Gud verkar vara som 
en ganska vanlig förälder, 
till och med ett snäpp mer 
kärleksfull. Varje enskild 
människa är älskad, vad man 
än har gjort eller hur man 
än har levt. Det betyder 
inte att Gud struntar i när 
vi hanterar någon fel eller 
ställer till det på olika sätt, 
men kärleken finns där hela 
tiden. Liksom möjligheten 
att ångra oss och att starta 
om. I Guds knä finns alltid 
plats, för mig och alla andra. 
Det är Guds rättvisa!

Catarina Holmgren Martinsson
Pastorsadjunkt

Starrkärr-Kilanda församling

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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HÅLANDA KYRKA
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Ett blandat program med
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Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 28/1 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson. 
Sönd 1/2 Starrkärrs kyrka 
kl 11 Mässa, Nilsson. Nols 
kyrka 11.00 Mässa, Holmgren 
Martinsson. Nols kyrka kl 14 
Barnbibelutdelning. Älvängens 
kyrka kl 18 Ung mässa, Anders-
son.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 1/2 kl 10 Mässa 
R Olausson. Ons 4/2 kl 18.30 
Veckomässa. Lör 7/2 kl 9 Fru-
kostcafé. Hålanda sön 1/2 kl 17  
Musikgudstjänst Wetterling.
Ons 4/2 kl 10 Gemenskaps-
träff. S:t Peder sönd 1/2 kl 
10. Ale-Skövde sön 1/2 kl 12 
Gudstjänst R Olausson. Tunge 
se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Mån 26/1 kl 10 RPG stavgång. 
Tis 27/1 kl 8.30-9 Bön. Ons 
28/1 kl 10-12.30 SmyrnaCaféet
kl 14.30 Sångstund på Björkli-
den kl 18.30-19.30 Bön
kl 19 Temakväll: Med hjärta för 
romer - Ekumeniskt möte i Blå 
kyrkan kring romernas situa-
tion. Tor 29/1 kl 15 Sångstund 
på Soläng kl 18.15 Hobby. Fre 
30/1 kl 19.30 Greenhouse. Lör 
31/1 kl 10-13 Second Hand 
& Café. Sön 1/2 kl 10.30 Bön 
inför gudstjänsten kl 11 Guds-
tjänst. Elias Berg predikar. 
Äventyret. Nattvard. Kyrkkaffe.
Mån 2/2 kl 10 RPG stavgång.

Nödinge Församling
Sön 1/2 kl 11 i Surte kyrka: 
Folkmusikgudstjänst ”Det är 
något bortom bergen”. Dan 
Andersson i ord och ton, Klö-
vedals spelmansgille, Gunnar 
Kampe, Åke Andreasson. Kyrk-
fika. Gemensam gudstjänst för 
Nödinge och Surte.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 28/1 kl 18.30 Tonår. Ons 
28/1 kl 21 Innebandy i Surte-

skolan. Välkommen! Sön 1/2 
11:00. Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Lisa Hylén. Servering. 
Årsmöte för församlingen. Mån 
2/2 kl 19 Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Tis 3/2 kl 10 Barnrytmik för 
barn 1-1,5 år med deras för-
äldrar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 3/2 kl 10.45 
Babyrytmik för barn 4 mån-1 
år med deras föräldrar. Sopp-
lunch för 20:- efteråt. Ons 4/2 
kl 15 Onsdagsträff: Människor 
jag mött. Tal och sång av Jan 
Erixon. Ons 4/2 kl 18.30 Tonår.
Ons 4/2 kl 21 Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen!

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 28/1 kl 19  Equmenias 
Årsmöte kl 19 ”Med hjärta för 
romer” - en kväll om Rädd-
ningmissionen i Blå kyrkan 
med Märta Håkansson
Tor 29/1 kl 19.30 Körövning.
Sön 1/2 kl 18 Cafégudstjänst  
Leif Jöngren, kören. Mån 2/1 
kl 18 Spårarscout, kl 18.30 
Upptäckarscout. Tis 3/2 kl 10 
Tisdagsbön 10-13 Stickcafé kl 
16-18 Konfirmandgrupen.

Bohus pingstkyrka
Ons 28/1  kl 19 
Bibelläsning och bön.
Sön 1/2 kl 11 LP-Väst/
Dreamcenter. Ons 4/2 kl 19 
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 28/1 kl 18.30 Mässa, 
Nordblom. Tors 29/1 kl 14 
Gemenskapsträff. Sön 1/2 kl 10 
Högmässa, Westergard.
Tis 3/2 kl 09 Mässa i förs hem, 
Westergaard.

Guntorps Missionskyrka
Ons 28/1 kl 18.30 Tonår - 
ÄventyrarScout. Tor 29/1 kl 
19.30 Projektgrupp. Tisdag 3/2 
15.30 Konfa Equmeniakyrkan 
Älvängen. Ons 4/2 kl 18.30 
Spårar - UpptäckarScout.

TACK

Tack
För visad vänlighet och allt 
deltagande i vår stora sorg, 
för minnesgåvor samt alla 
vackra blommor vid båren, 
framför vi vårt varma tack.

Solveig, Tommy, 
Jörgen, Ann-Sofie.
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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.



Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med 
beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk 
kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni  
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

Bilar och husvagnar köpes  
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt.  
Hämtas kont.

Tel. 0737-61 44 78
Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

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

Weinbach Piano 500:-. 
Dragspel 300:-. Fiol 200:- 
Tel. 0303-963 24

Akvarium, 190 liter, komplett 
med reningsverk, värmare, 
växter och fiskar. 
Tel. 0703-81 65 78

Träningscykel med puls-
distanstid 500:- 
Tel. 0739-92 24 34

KÖPES 
Önskas köpa Kjell-Åke  
Kjellbergs bok om Älvängen 
”Änguma vid Älven”  
1823-1990. 
Tel. 0760-27 76 79

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

Sökes! Företagsgrupp söker 
kvinnlig säkerhetschef till en 
början på konsultbasis. Djur- 
och drogfri, tystnadsplikt, 
körkort. Svar till ”Frihet 
under ansvar” Alekuriren 
Älvängen.

Grattis
Linnéa Rutgersson 

Bohus, 3 år
den 23 Januari

önskar mamma Anna-Lena, 
pappa Örjan,

Emelie och Frida

GRATTIS

VECKANS ROS

VECKANS RIS

Vår älskade
Sofia

gratuleras på 10-årsdagen. 
Kramar mamma och pappa

Våran lille Alex 
har blivit stor,

fyller 7 år den 1 februari. 
Grattiskramar 

Mormor o Morfar

15 november 2014 
föddes våran Nellie! 

Stolta föräldrar Michaela/
Fredrik & storasyster Denise

Grattis Jonas Forsberg 
som fyller år den 29/1.

Kramar från arbets-
kamraterna på Alekuriren

Har du sett vår älskade 
Emil?
Han är ca 7 år, stor helsvart 
med vit fläck på halsen och 
rosa/svartfläckiga tramp-
dynor. Han är oerhört 
saknad sedan juni 2014, 
kastrerad och ID-märkt med 
nummer 8066E.
Ring Tommy: 0705-823 
841 eller Isabelle: 0728-
398 898. Hittelön!

FÖDDA

UNDANBEDES

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

Soli Andersson

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! Senaste tips 
kom från området Dammen, 
Nödinge - 23/1. Enligt 
person kan hon även ha 
halsbandet kvar!
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNA

Veckans ros vill jag ge till 
personalen Björklidens avd 
Rosen. Tack vare er fick 
Anna två fina år med pro-
menader, gymnastik, bingo, 
högmässa, pubkvällar och 
fina 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

De vackraste rosor vill jag 
ge mina underbara föräld-
rar Désirée och Thomas 
som alltid ställer upp i alla 
lägen! Tack för att ni finns!

Madelene

En vacker röd ros till den 
bilist som söndag 11 janu-
ari i Surte hann stanna då 
mitt lilla barnbarn plötsligt 
sprang över vägen och jag 
efter. Lää chockad kom jag 
mig inte för att tacka där 
och då. Allt gick bra! Varmt 
tack!

Farmor

Ni ungar som sparkar på 
vår husfasad på Svalört-
svägen 60, sluta omgå-
ende med detta, så slipper 
jag kontakta era föräldrar 
eftersom jag vet vilka ni är...
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med 
beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk 
kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni  
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

Bilar och husvagnar köpes  
fr 500-50000 kr. Allt av 
intresse. Även defekt.  
Hämtas kont.

Tel. 0737-61 44 78
Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

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

Weinbach Piano 500:-. 
Dragspel 300:-. Fiol 200:- 
Tel. 0303-963 24

Akvarium, 190 liter, komplett 
med reningsverk, värmare, 
växter och fiskar. 
Tel. 0703-81 65 78

Träningscykel med puls-
distanstid 500:- 
Tel. 0739-92 24 34

KÖPES 
Önskas köpa Kjell-Åke  
Kjellbergs bok om Älvängen 
”Änguma vid Älven”  
1823-1990. 
Tel. 0760-27 76 79

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

Sökes! Företagsgrupp söker 
kvinnlig säkerhetschef till en 
början på konsultbasis. Djur- 
och drogfri, tystnadsplikt, 
körkort. Svar till ”Frihet 
under ansvar” Alekuriren 
Älvängen.

Grattis
Linnéa Rutgersson 
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önskar mamma Anna-Lena, 
pappa Örjan,

Emelie och Frida

GRATTIS

VECKANS ROS

VECKANS RIS

Vår älskade
Sofia

gratuleras på 10-årsdagen. 
Kramar mamma och pappa

Våran lille Alex 
har blivit stor,

fyller 7 år den 1 februari. 
Grattiskramar 

Mormor o Morfar

15 november 2014 
föddes våran Nellie! 

Stolta föräldrar Michaela/
Fredrik & storasyster Denise

Grattis Jonas Forsberg 
som fyller år den 29/1.

Kramar från arbets-
kamraterna på Alekuriren

Har du sett vår älskade 
Emil?
Han är ca 7 år, stor helsvart 
med vit fläck på halsen och 
rosa/svartfläckiga tramp-
dynor. Han är oerhört 
saknad sedan juni 2014, 
kastrerad och ID-märkt med 
nummer 8066E.
Ring Tommy: 0705-823 
841 eller Isabelle: 0728-
398 898. Hittelön!

FÖDDA

UNDANBEDES

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

Soli Andersson

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! Senaste tips 
kom från området Dammen, 
Nödinge - 23/1. Enligt 
person kan hon även ha 
halsbandet kvar!
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNA

Veckans ros vill jag ge till 
personalen Björklidens avd 
Rosen. Tack vare er fick 
Anna två fina år med pro-
menader, gymnastik, bingo, 
högmässa, pubkvällar och 
fina 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

De vackraste rosor vill jag 
ge mina underbara föräld-
rar Désirée och Thomas 
som alltid ställer upp i alla 
lägen! Tack för att ni finns!

Madelene

En vacker röd ros till den 
bilist som söndag 11 janu-
ari i Surte hann stanna då 
mitt lilla barnbarn plötsligt 
sprang över vägen och jag 
efter. Lää chockad kom jag 
mig inte för att tacka där 
och då. Allt gick bra! Varmt 
tack!

Farmor

Ni ungar som sparkar på 
vår husfasad på Svalört-
svägen 60, sluta omgå-
ende med detta, så slipper 
jag kontakta era föräldrar 
eftersom jag vet vilka ni är...
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

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

Grillen:
Mån-fre kl 10–19, lör kl 11–19

Varm frukostbuffé:  
Mån-fre kl 08–10

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

PT-VECKA
Under hela vecka 5 har  vi 

fokus på personlig träning. 

Vill du gå ner i vikt? Boka en 

PT. Just nu 20% rabatt! 

BARNDANS
Sista chansen att boka 

vårens barndanskurser!


