
Ale om det positiva 
näringslivsklimatet

Surte-Bohus Bok- och biblioteksförening bjöd in till ett melodikryss i egen regi av och med Lennart Palm från Lerum. Arrang-
emanget ägde rum i Surte kulturhus i tisdags. Ett 70-tal personer hörsammade inbjudan. 
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www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

Välkomna!

#kvantumalefest

Ladda upp inför

heLgens
musikfest
tiLLsammans med oss 
på fredag kL 11-18.
Vi utmanar er i en frågetävling där  
du har chans att vinna 2 st biljetter till  
den första deltävlingen som hålls i  
Göteborg nu på lördag. 

Det bjuds även på smakfulla nyheter 
från OLW och massa annat skoj i butiken.

COLORAMA ÄLVÄNGEN 
GÖTEBORGSV 88, TEL 0303-74 60 85  
MÅN-FRE 07–18, LÖR 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

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

20% RABATT 

PÅ REAPRISET!

Passa på!

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

30-70%
PÅ ALLA

VINTERJACKOR
MÖSSOR OCH VANTAR

ALPINSKIDOR
ALPINPJÄXOR

SKRIDSKOR

SPORTLOVSREA
Vi smygstartar vinterrean inför 

sportlovet på torsdag kl 10:00

Fler erbjudanden i butiken



Kors i taket. Det är tre 
år till nästa valrörelse, 
men debatten tycks 

redan vara igång. Två hela 
sidor med insändare, inte 
bara från politiska företrä-
dare, utan även invånare gör 
sin röst hörd. Heja! Det är 
klart att debatten ständigt ska 
leva och väljare ska absolut 
uttrycka sin åsikt fler gånger 
än vart fjärde år. Reak-
tionerna på att Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) 
har flyttat sin verksamhet och 
slagits samman med Kungälv 
har väckt känslor nu. Det 
borde naturligtvis ha skett 
redan förra året när förslaget 
väcktes. Samtidigt är det vik-
tigt att påpeka att beslutet är 
regionalt, således inget som 
Ale kommun medverkar till. 
Däremot tycker jag att berör-
da föräldrar gör helt rätt som 
uttrycker sin oro på de lokala 
debattsidorna eftersom även 
Ale har regionpolitiker. 

I förra veckans nummer 
bekräftade regionpolitikern, 
Jarl Karlsson (S), ett viktigt 
faktum. Om resan till BUP 
i Kungälv utgör ett problem 
för någon ska personalen er-
bjuda att åka till lämplig plats 
i Ale. Det är en möjlighet 
och ett alternativ som det 
kanske inte har informerats 
tillräckligt mycket om, därför 
var det bra att det framkom. 
Kan BUP-personalens ge-
mensamma kompetens utgå 

från en plats i Kungälv/Ale 
samtidigt som den är mobil 
i de fall där det är motiverat 
kan förändringen vara ett 
steg i rätt riktning. Återi-
gen är naturligtvis dialogen 
mellan personal och berörda 
familjer helt avgörande. 
Skulle det inte kännas rätt 
eller fungera ska detta 
framhållas för politiken. Jag 
tror inte alla är helt 100% 
övertygade om att detta är 
den optimala lösningen, var-
för det finns ett stort intresse 
att följa verksamheten. Tveka 
därför inte att höra av er till 
politiker eller varför inte till 
lokaltidningen...

Dialogen stod också i cen-
trum när Ales båda kommu-
nalråd, Paula Örn (S) och 
Mikael Berglund (M), fick 
föredra för andra kommun-
politiker i södra Sverige. 
Det skedde på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv som varje 
år rankar näringslivsklimatet 
i landets 290 kommuner. 
Ale har gjort en närmast 
sensationell förbättring och 
har utsetts två år i rad till 
årets klättrare. Ale har gått 
från plats 241 till 61. Alla 
är naturligtvis nyfikna 
på hur detta gick till. 
Det enkla svaret stavas 
dialog och stora öron. 
Ett recept som vilken 
kommun som helst kan 
kopiera. När problemen 
väl är identifierade ser det 

självklart olika ut beträffan-
de vilka åtgärder som bör 
vidtas. I Ale har man valt 
att stimulera företagarnas 
engagemang och vilja att vara 
med i näringslivsarbetet. Två 
gånger i rad har de medver-
kat och haft en avgörande 
roll i rekryteringen av ny nä-
ringslivschef i Ale. Det är ett 
konkret och tydligt sätt för 
kommunen att visa att man 
litar på företagarna. Jag näs-
tan rös när Paula och Mikael 
föredrog om Ales resa, sam-
tidigt var det frustrerande att 
media inte tilläts närvara när 
övriga goda kommunexempel 
berättade om sin utveckling. 
Jag trodde Svenskt Närings-
livs syfte var att sprida goda 
idéer och på den punkten är 
media oslagbart...men dörren 
var låst och skulle så vara. 
Mycket märkligt.

Dialog och stora öron

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott
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Sofia HagStröm
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SuSanne erikSSon
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFIsk FoRm GRAFIsk FoRm

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

JonaS anderSSon
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JeSSica lJunggren
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

adam erikSSon
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

per-anderS klöverSJö
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

BJörn amneSkog
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

allan karlSSon
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

emil lindén
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDAnsVARIG utGIVARe

ReDAktöR GRAFIsk FoRm

GRAFIsk FoRm FotoGRAF

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

annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

ReDAktIonsRutA

meDARBetARe

Ansvarig utgivare Alekuriren
per-anderS klöverSJö

weBB & GRAFIsk FoRm weBB & FIlm

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

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.

• BROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

•  BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

BASSeRVIce 

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

KAMpAnj!

endast:

Måndag 9 feb kl 19.00
I Starrkärrs Bygdegård

Vi gästas av Riksdagsledamot
Annika Qarlsson

som bland annat berättar om 
Decemberöverenskommelsen.

Alla är välkomna!
Även icke medlemmar

/Styrelsen

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

Nils Eriksson Tel. 0738-11 11 03
nils@energideklarationer.nu
www.energideklarationer.nu

Nils Energideklarationer AB

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
I Medborgarhuset, Ledet

Onsdag 11 februari kl 15.00

Parentation 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 Semla med kaffe/the
Bannuwakören underhåller 

Lotteri

Varmt Välkomna!

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Privat FöretagVi fixar alla Rot- och Ruttjänster
– från städ till hantverk

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

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

VI FIXAR TELEFONEN!

Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 19 februari
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 10/2 & onsdag 11/2

kl 12-15
Fri entré. Materialkostnad 10 kr.

Tag med eget glas eller köp för 10 kr. 

Fika 
finns att 

köpa!

Kvarnvägen 6 i Surte

Åsbräcka Bygdegård, Lilla Edet 
Lördag 7 februari kl 19.00

Nostalgi Rock´n roll show  
med The Cadillac Band, Little Gerhard,  
Janne Lucas Persson, Claes-Göran Hederström, 
Erica Larsson och Medina Karatas m.fl.

För biljetter: 0736-38 85 14 eller 0702-78 67 77, 
alt. boka via mail på: tcbbiljettbokning@yahoo.se
 
För mer info: www.tcband.se (Reservation för ändringar)
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com

GÖTEBORG. Sverige och 
världen behöver fler 
företag.

Av den anledningen 
är näringslivsklimatet 
i landets kommuner en 
viktig fråga.

Svenskt Näringsliv 
framhöll i onsdags Ale 
som ett av tre goda 
exempel.

Kommunalråden Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) fick äran att berätta om 
den framgångsrika utveck-
lingen av näringslivsklimatet 
i Ale. Förtroendevalda från 
södra Sverige hade sökt sig 
till Posthotellet i Göteborg 
för att bland annat höra hur 
Ale tagit sig från plats 241 
till 61 på Svenskt Närings-
livs ranking över näringslivs-
klimatet i landets kommuner 
– en resa som har tagit två år.

– Dåliga resultat i olika 
mätningar har kommuner 
ibland svårt att ta till sig, 
men vi bestämde oss i politi-
ken för att Svenskt Närings-
livs ranking stämde och att 
det var dags att inse fakta. Vi 
var inte bättre, men sa sam-
tidigt att det här kan vi bara 
förändra tillsammans med 
näringslivet. Vi handplocka-
de 18 seriösa företagare som 
fick kritisera kommunen 
obegränsat. Det var ett antal 
tuffa möten som var långt 
ifrån roliga, men till sist var 
allt sagt och då återstod bara 
frågan om hur vi går vidare, 
berättar Mikael Berglund 
som vid den tidpunkten var 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande.

– Men Paula och gänget 
var med på tåget. Den poli-
tiska enigheten har tveklöst 
varit en av framgångsfak-
torerna. Vi visade att vi är 
överens och menar allvar 
med att ta ansvar för att för-
bättra klimatet.

Numera är det Paula Örn 
som leder den politiska ma-
joriteten i Ale.

– Vi har genom handling 
visat att företagarnas åsikter 
väger tungt. Vi tog kritiken 
på allvar och involverade 
tjänstemännen. Mycket har 
handlat om attityd och be-
mötande. I processen växte 
det fram en idé om att bilda 
ett näringslivsråd och så blev 
det. Företagarna ville också 
vara med och ta ansvar för 
rekryteringen av ny närings-
livschef, vilket de senare fick 

göra. Att vi är politiskt över-
ens gör att vi får en långsik-
tighet och trots att vi nu har 
haft ett maktskifte i Ale rullar 
allt på som vanligt i närings-
livsarbetet. Det är en styrka, 
menar Paula Örn som också 
underströk att den raka dia-
logen med företagarna i Ale 
har lagt grunden för klimat-
förbättringen.

Göteborgs-Postens utsän-
de frågade med all rätt om 

det politiska samarbetet i Ale 
inte vore något för Stock-
holm att ta efter.

– Vi är kommunpolitiker 
och det är en viss skillnad, 
men vi kan självklart vara ett 
bra exempel på politisk sam-
verkan över blockgränserna, 
svarade Ales båda kommu-
nalråd.

Näringslivsrådet i Ale är 
idag mycket aktivt och har 
delat in sig i fem arbetsgrup-

per med tydliga mål. Det 
handlar om allt från sam-
hällsbyggnad till samverkan 
mellan skola och näringsliv.

– Nu börjar arbetet bli 
mer konkret och det känns 
väldigt positivt. Effekten av 
ett bättre näringsliv ska för-
hoppningsvis leda till både 
fler nyföretagare och nya 
etableringar i kommunen. Vi 
jobbar på att bättre paketera 
de verksamhetsområden och 
lokaler som finns idag, dess-
utom jobbar kommunens 
mark- och exploateringsav-
delning med att kartlägga 
vilka tomter i centralorterna 
som går att bebygga snab-
bast. Vi kommer också att 
ta kontakt med BRG:s eta-
bleringsavdelning för att visa 
vårt intresse. Dessutom tän-
ker vi besöka fyra drömföre-
tag som vi gärna skulle vilja 
se etablera i Ale, berättar 
näringslivschef Pia Areblad 
och tillägger:

– Arbetet med att inspi-
rera och stötta fler att starta 
eget intensifieras. Det sker 
bland annat genom olika 
workshops och i samarbete 
med Nyföretagarcentrum.

Även Rättvik och Oxelö-
sund fick chansen att berätta 
om sitt förbättringsarbete 
inom näringslivet, men då 
valde arrangören Svenskt 
Näringsliv att stänga ute 
media. Detta var organisa-
tionens nationella konferens 
för kommunpolitiker under 
temat ”Hur man vänder ett 
företagsklimat”.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Ales kommunalråd om hur företagsklimatet kunde vändas
”Vi tog kritiken på allvar”

Ales båda kommunalråd Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) var inbjudna av Svenskt Näringsliv för att berätta om hur närings-
livsklimatet i Ale har förbättrats avsevärt de senaste åren. Det enklaste svaret stavas dialog och stora öron.
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Besök vår hemsida www.ale.se/
komvux för att få information
om utbildningar och kontakt-
uppgifter. 

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

KOMVUX

Det finns 
fortfarande 
platser kvar 

till vårens 
kurser.

ANSÖK NU!
Webbansökan är öppen t o m 13 februari

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Reseförsäkring som gäller 
för hela familjen både i  
Sverige och utomlands
Utökat Reseskydd kan alla teckna som har 
hemförsäkring hos oss. Ring mig så berättar 
jag mer. 

Karin Larsson,  0303-24 56 41 
kundrådgivare bank och försäkring

Trots mycket dåligt väder 
med snöglopp och halka 
hade cirka 150 personer 
sökt sig till Skepplanda 
Bygdegård för årsmöte och 
redovisning av verksamhets-
året 2014 för SPF Seniorerna 
Skepplanda–Hålanda.

Föreningens ordförande 
Laila Johansso n hälsade 
den talrika publiken hjärtligt 
välkommen, och förklara-
de mötet öppnat. Därefter 
vidtog parentation över de 
17 medlemmar som avlidit 
under året. Till att leda års-
mötesförhandlingarna valdes 
Bo Björklund.

Verksamhetsberättelse och 
resultat- och balansräkning 
redovisades, och enligt revi-
sorernas förslag, beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året.

Vad som i övrigt beslu-
tades kan nämnas: Styrel-
semedlemmar erhåller 100 
kronor vid närvaro på styrel-
semöte.  Årsavgiften för 2016 
är oförändrad, 170 kronor. 
Laila Johansson omvaldes 
enhälligt till ordförande för 
föreningen. Samtliga styrel-
semedlemmar omvaldes.

Valberedningen, som be-
stått av Lalla Jonasson, hade 
gjort ett mycket gott arbete, 
och sett till att det fanns 
full besättning i samtliga 
kommittéer.

Ordförande Laila Johans-
son lämnade information om 
namnbytet som i framtiden 
skall vara SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda.

Mötet uppdrog åt sty-
relsen att bjuda in distrik-
tets ordförande och tillika 
medlemmen i förbundssty-
relsen, Kjell Hansson, till ett 
kommande månadsmöte, och 
då lämna en information om 
ekonomin inom förbundet. 

Efter avslutade förhand-
lingar intogs scenen av en 
grupp damer iklädda röda 
hattar och lila kläder, samt 
ett fyrsträngat instrument, 
vid namn ukulele. De bjöd på 
ett antal trevliga sånger och 
några historier. Det var ett 
mycket uppskattat inslag.

Efter kaffe med smörgåsar 
och sedvanliga lotterier, var 
det så dags för besökarna på 
årsmötet att vända hemåt 
igen efter ett mycket trevligt 
årsmöte.

Gerhard Andersson

Årsmöte med 
SPF Seniorerna 
Skepplanda– 
Hålanda

Frustration över framtida buller
ALE. En ny fyrfältsväg 
och dubbelspår med 
pendeltåg ska göra Ale 
till en kraftfull tillväxt-
kommun.

Attraktiva lägenheter 
i stationsnära lägen är 
en vision som delas av 
både exploatörer och 
Ale kommuns företrä-
dare.

Idag hänger visionen 
på konsulternas för-
måga att hitta buller-
dämpande åtgärder för 
järnvägstrafiken.

Sektor samhällsbyggnad i 
Ale kommun och aktiva ex-
ploatörer präglas nu främst 
av en påtaglig frustration. 
Aktuella detaljplaner i Äl-
vängen har stoppats av Läns-
styrelsen med hänvisning till 
beräknade bullernivåer om 
20 år. Dagens ljudnivå är ac-
ceptabel, men när Trafikver-
ket följer den politiska viljan 
om en ökad spårbunden tra-
fik kommer bullernivån att 
stiga i samma takt. Länssty-
relsen bedömer att det krävs 
bullerdämpande åtgärder re-
dan idag om det ska byggas 
nya lägenheter.

–  Så fungerar all bostads-
planering. Vi måste titta 
20 år fram i tiden och när 
Länsstyrelsen ska godkänna 
detaljplaner för byggnation 
av stationsnära lägenheter 
tillfrågar de självklart Tra-
fikverket om den framtida 

trafikmängden, då framkom-
mer att bullernivån kommer 
att stiga eftersom målet är 
att öka både gods- och per-
sontrafiken fram över, säger 
sektorchef, Carita Sandros.

Juridiskt låter det dock 

märkligt att kommunen 
godkänner en järnvägsplan, 
där Trafikverket uppger en 
trafikmängd och en beräk-
nad bullernivå för att sedan 
meddela att den kommer att 
bli betydligt större. Det på-

verkar då i sin tur hela den 
kommunala bostadsplane-
ringen.

– Ja, det är lite frustreran-
de, men en enskild kommun 
kan inte stoppa samhällsut-
vecklingen som nu tydligt 
anger att järnvägen ska prio-
riteras i framtiden. Den sto-
ra frustrationen är ändå att 
vi måste hitta ett sätt att lösa 
de framtida bullernivåerna 
redan idag, innan problemet 
ens har uppstått för att få till 
stånd en byggnation, säger 
Carita Sandros.

Konsultuppdrag
Sektor samhällsbyggnad 
lämnar nu ut ett konsultupp-
drag med uppgiften att hitta 
alternativa bullerdämpande 
åtgärder. Till nästa möte 
med Trafikverket ska kom-
munen presentera konkreta 
förslag på vad som kan göras.

– Det handlar främst om 
att se de tekniska möjlighe-
terna. Ekonomi och genom-
förande får vi diskutera i näs-
ta skede. Nu är frågan hur vi 
kan dämpa det framtida bull-
ret från järnvägen så effektivt 

som möjligt, berättar Carita.
Men bullret från järn-

vägen måste väl vara Tra-
fikverkets ansvar?

– När bullernivåerna upp-
står, det vill säga om 20 år, 
är det Trafikverkets ansvar 
att vidta åtgärder för den 
befintliga bebyggelsen. Det 
som är svårt i vår situation 
är att vi vill bygga nu och för 
att få igenom detaljplanerna 
vill Länsstyrelsen se vilka 
bulleråtgärder som planeras. 
När dessa måste vara på plats 
täker vi diskutera med myn-
digheten. Det är komplext, 
men först måste vi ta reda 
på vad som är möjligt att ge-
nomföra och självklart få en 
indikation på kostnaden.

Vem som ska ta notan vill 
Carita Sandros inte spekule-
ra i, men det finns bara tre 
parter. Trafikverket, kom-
munen och exploatörerna. 
Hamnar den i knät på bygg-
herrarna lär intresset för att 
förverkliga samhällena med 
de stationsnära lägenheterna 
stanna vid en vision.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Frustration. För lite mer än två år sedan invigdes Alependeln. De kraftigt förbättrade kommunikationerna mellan Ale och såväl Gö-
teborg som Trollhättan har höjt attraktionskraften. Tanken var att kunna erbjuda stationsnära lägenheter, men Länsstyrelsen har 
stoppat tre aktuella detaljplaner med hänvisning till att bullernivån från järnvägen kommer bli för hög – om 20 år. 
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång
KultursKolans 
vinterKonsert
torsdag Kl 19.00. Kulturskolans elever 

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

gör din egen 
musiKvideo
onsdag 11 februari–fredag 

13 februari Kl 11.00–15.00. Vi gör musik i 
datorn och spelar in en musikvideo med din 
egen musik. För dig från 12 år. Intensivkurs 
på sportlovet. Ale Kulturrum, Nödinge. Avgift 
400 kr. Info och anmälan till Kulturskolan Pelle 
Andersson, telefon 0725-19 41 73, e-post pelle.
andersson@ale.se.

barnfilmKlubb
lördag  Kl 10.00
Alla hjärtans dag. Film: Skönheten 
och odjuret. Kom och pyssla med 

ett hjärtligt tema på sportlovet. Medlemskort 
köps på biblioteket i Nödinge 20 kr/termin. 
Filmerna visas i Unkan, Ale Kulturrum, 
Nödinge.

invigning av 
naturleKplats i 
eKsKogen

lördag Kl 12.00–14.00 Tipspromenad längs 
med Sagostigen, korvgrillning, sagostund 
vid lägerelden, lekar och mycket annat roligt. 
Ekskogen ligger vid Rödjan mellan Nödinge 
och Nol.

sKriv KärleKsdiKter
måndag Kl 10.00-12.00 Från 10 år, 10 
platser anmälan till Ale bibliotek. Telefon 
0303-33 02 16, e-post: bibliotek@ale.se.

barnteater
onsdag Kl 14.00 Kapten Smajling och 
Silla vågar - Pantominteatern. Pappa 
ska jobba och Silla ska hälsa på sin 

farfar kaptenen som vaktar havet. Äntligen ska 
hon få lära sig att simma. Förväntningarna glimrar 
som vattendropparna på ytan men rädslorna 
kryper fram när oväntade gäster kommer på 
besök. En mimbaserad föreställning i simbassäng 
med inslag av akrobatik, specialskriven musik och 
våghalsiga vattenkonster. En interaktiv föreställ-
ning där barnen får vara med och hjälpa till på 
slutet. Följ med ut i havet på ett stort äventyr som 
inte lämnar någon oberörd. 

OBS! Barnen får gärna ha badkläder på sig. För 
barn 5–9 år. Simhallen, Skepplanda. Biljetter 50 kr 
köps på biblioteket i Nödinge.
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Viktig information till  
boende i Surte
Göteborg Vatten och Kretslopp kommer att 
utföra underhållsarbete pådistributionsledning 
för dricksvatten under natten mellan torsdagen 
den 5 och fredagen den 6 februari. Det innebär 
att vattentrycket kommer att vara mycket lågt  
kl 00.00-05.00. Under dagen kan det förekomma
missfärgat eller”mjölkigt” dricksvatten.

VA-enheten

Sagostunder
Tisdag 10 februari kl 14.30 
Ale bibliotek, Nödinge.

Onsdagen den 11 februari kl 14.30
Surte bibliotek.

Onsdagen den 11 februari kl 14.30
Älvängens bibliotek.

Kärleksquiz på Biv.se, biblioteketets egen 
webbplats. Leta hjärtan på biblioteket. 
Hitta det hemliga budskapet! Bibliotekens 
öppettider på www.ale.se. Älvängens 
bibliotek  har ändrade öppettider torsdag  
5 februari: kl 13.00-15.00.

Sök dina rötter med 
Ale släktforskare
Öppet hus med släktforskarhjälp på 
Ale bibliotek våren 2015
lördag 7 februari Kl 10.30–13.00
onsdag 25 februari Kl 16.00–18.30 
lördag 7 mars Kl 10.30–13.00.
lördag 11 april Kl 10.30–13.00
onsdag 22 april Kl 16.00–18.30 
Även icke medlemmar är välkomna 
att få tips och råd. Arrangemangen är 
ett samarbete med Studiefrämjandet i 
Kungälv.

Vill du köpa förråd eller verkstad?
Kommunen säljer en lokal på cirka 140 m2 i centrala Skepplanda. Här finns  
garage/förråd, kök, omklädningsrum med dusch, toalett och ett mindre konfe-
rensrum. Lokalen ligger på Påvels väg. Kontakta mäklare Lasse Knaving Mob/
nr: 0727-180120 Direkt: 0303-245651 Email: lasse.knaving@lansforsakringar.se

Har ditt barn skilda föräldrar?
Skilda Världar är en barngruppverksamhet för barn 8–12 år med skilda för-
äldrar. Två gruppledare från Familjehuset träffar 4–8 barn och jobbar med ett 
material som BRIS har givit ut om bland annat familjen, känslor, förändringar, 
självkänsla och barns rättigheter. Vi har diskussioner, arbetsblad samt lek och 
rörelse under träffarna. måndagar Kl 16.30–18.30, Södra Klöverstigen 31, 
Nödinge, med start den 9 mars. Nio tillfällen. Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. 
Anmälan senast den 20 februari och eventuella frågor:

Annika Adebayo Johansson, telefon 0303-33 03 84, e-post annika.johans-
son@ale.se, eller Annika Haglunds, telefon 0303-33 05 51, e-post  annika.
haglunds@ale.se.

HLR-utbildning för  
föreningar
Är du med i en förening i Ale kom-
mun, och vill lära dig mer om hjärt-/
lungräddning och hjärtstartare? Under 
uppmärksamhetsveckan Med hjärtat i 
Ale finns det möjlighet att delta i kurs 
med Johnny Jakobsson från Hjärt-
Lungföreningen onsdag 18 februari kl 
18.00 eller fredag 20 februari kl 13.00 i 
Nödinge. Anmäl dig till e-post  
caroline.forssbaeck@ale.se,  
begränsat antal platser! Skriv vilken 
förening du tillhör. Med hjärtat i Ale

Vecka 7 Olika aktiviteter på Ales 
bibliotek med fokus på hjärtat under hela 
sportlovsveckan.

lördag 14 februari Kl 10.30 – Vandra för 
hjärtat, Hälsospåret, Nödinge. Med fina vinster i 
vårt lotteri och fika. 
Kl 12.00–14.00 Invigning Naturlekplatsen, 
Ekskogen, Nödinge. Lekar, sagor, korvgrillning 
och tipspromenad med vinster.
Kl 13.00 Utmana hjärtat-pass, STC, Nödinge. 
söndag 15 februari Kl 16.00 Carl-Einar 
Häckner, Ale Kulturrum, Nödinge. 
måndag 16 februari Kl 17.00 Föreläsning med 
hjärtläkare Johan Herlitz
Kl 18.00 Johnny Jakobsson föreläser om HLR 
(hjärt-/lungräddning)  
tisdag 17 februari Kl 13.00 Fria Tyglar spelar 
kärlekssånger, Bohus servicehus
Kl 17.30 Bra mat för hjärtat, föreläsning, Ale 
Kulturrum, Nödinge.
onsdag 18 februari Kl 13.00, 15.00 och 18.00 
är det filmvisning i Ale Kulturrum, Nödinge.
tors 19 februari Kl 15.00 Prova-på 
mindfulness, Ale bibliotek, Nödinge. 

Under veckan finns också möjligheter till 
gratis prova-på hos vissa träningsanläggningar, 
en insamling till Hjärt-Lungfonden pågår 
och mycket annat! Håll utkik efter alla 
programpunkter och ytterligare information på 
Ales webbplats och i Alekuriren.  

Med hjärtat i Ale arrangeras av Ale kommun i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, 
ABF Sydvästra Götaland, Alekuriren, STC och 
Nordic Wellness.  Kontakt: Caroline Forssbaeck, 
folkhälsoplanerare, e-post caroline.forssbaeck@
ale.se, eller Jenny Sallander, dietist, e-post jenny.
sallander@ale.se
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Nu startar vi Ale Stadsnät!
Nu har startskottet gått för fiberanslutning av fastigheter i Ale 
kommun. Ale Stadsnät bygger i samråd med kommunen ut fiber 
till villor, flerbostadshus och andra fastigheter och ansluter dem till 
IP-Onlys öppna och neutrala nät. Vi inleder i tätortorterna Alafors, 
Nol, Nödinge och Älvängen. Redan den 9:e februari börjar vi med 
ett informationsmöte i Medborgarhuset i Alafors!

Ale Stadsnät har ett brett utbud av tjänsteleverantörer: Viasat,  
Tele2, Boxer, Bredband2, T3, Bahnhof, AllTele, Tyfon, Universal  
Telecom och Net at Once. I vår kommer även Bredbandsbolaget, 
Canal digital och Ownit att erbjuda tjänster i Ale Stadsnät.

Kom på  
infomöte!

Plats: Medborgarhuset,
Ledetvägen 6, Alafors

Tid: 9:e februari, kl 19.00

www.alestadsnat.se

E-post: kundtjanst@alestadsnat.se. 
Telefon: 0303-25 02 00

ÅRS 
MÖTE

Gäst på årsmötet:

Jan A Pressfeldt
Vi serverar kaffe och smörgås.

Onsdag 18 februari kl 17.00
Vikadamm, lokal Älven

Välkomna! /Styrelsen

SPONSORER:

Som medlem får du 10% rabatt på ord. 
priser hos Drömhuset och Blomsterriket på 

Ale Torg. Medlemskort uppvisas.

Ale Permobilklubb är en ideéll förening 
som vill bryta den isolering man lätt  

hamnar i och få en trevlig gemenskap 
med andra.

SBAB har frågat 221 
fastighetsmäklare verksam-
ma i Stockholm, Malmö 
och Göteborg hur stor 
risken för ett prisfall är på 
den svenska bostadsmark-
naden i år. Den så kallade 
mäklarbarometern visar att 
sannolikheten för ett prisfall 
på svenska bostadsrätter är 
cirka 20 procent. Risken 
bedöms som något högre i 
Göteborg (21 procent) men 
lägre i Malmö (18 pro-

cent). I Stockholm bedöms 
risknivån till 19 procent. 
När det gäller villapriserna 
är sannolikheten för prisfall 
lägre. I Göteborg är risken 
11 procent, i Malmö 17 
procent och i Stockholm 19 
procent, enligt mäklarbaro-
metern.

– Personligen skulle jag 
nog sätta risken något hö-
gre. Det som däremot för-
vånar mig är att nästan var 
tredje mäklare helt förkastar 

möjligheten att priserna 
skulle falla. Det tyder på 
att ganska många har lite 
orimliga prisförväntningar, 
säger SBAB:s chefsekonom 
Tor Borg via ett pressmed-
delande.

Snittpriserna på en 
svensk bostadsrätt ökade 
med nästan 16 procent till 
30 371 kronor under 2014. 
Villapriserna ökade under 
samma period med drygt 17 
procent i snitt till 2,5 mil-

joner kronor, enligt siffror 
från Mäklarstatistik.

Bland svenskarna tror 61 
procent på stigande priser 
under året, 20 procent att de 
ligger still och 19 procent 
att de faller. Det visar en 
enkät som SBAB gjorde i 
mitten av december i fjol, 
där 1 045 personer i åldrar-
na 18-80 år medverkade.

Låg risk för prisfall

Varg i Skepplanda

Vargspåren är alltid tydliga och även om denna bild ej är från 
Fors i Skepplanda är kan det vara bra att lägga på minnet hur 
avtrycken ser ut, för enligt Anne-Marie Björkling råder det inga 
tvivel om att det fnns varg i området.

FORS. Vargen har kom-
mit till Skepplanda.

Anne-Marie Björkling, 
79, i Fors är säker på sin 
sak.

Hon stod öga mot öga 
med vargen natten till 
måndag.

Hon kunde inte sova och 
började fundera på om det 
fanns bröd i trädgårdens få-
gelbod. Anne-Marie bestäm-
de sig för att kolla efter.

– Jag hade precis kommit 
ut när jag fick syn på vargen. 
Vi tittade på varandra en 
stund. Jag har sett varg förut 
och blev inte själv rädd, men 
jag känner att det är viktigt 
att berätta det för så många 

som möjligt, säger hon till 
lokaltidningen.

Det är som sagt inte för-
sta gången som Anne-Marie 
träffar på varg i Fors.

– Jag tror att de kanske 
söker sig hit när det blir kall-
lare. I forsen finns det vatten 
som lockar, funderar hon.

Hur känner du just nu?
– Jag tänker mest på mina 

katter och hoppas att de 
kommer undan!

Snöandet gjorde det svårt 
att spåra dagen efter.

– Men för några år sedan 
kom det en vargexpert från 
Göteborg och han slog fast 
att det var varg. Det finns 
inga skäl att tvivla.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



Läs mer om företagande i Ale på www.ale.se/foretag

Ale – en uppstickare 
i svenskt näringsliv

På näringslivsenheten arbetar vi för att de lokala företagen i Ale ska kunna växa snabbare, att � er ska vilja etablera sig 
här samt att underlätta för nya aktörer att starta upp. Vi har de senaste åren gjort en raketresa vad gäller företagsklimatet 
och kallas ibland för uppstickare av Svenskt Näringsliv. Nu gäller det att inte slå sig till ro utan aktivt driva arbetet vidare. 

Här får du ta del av insatser vi gjort tillsammans med näringslivsrådet under 2014 och planerat för 2015.

! ! ! ?. . .

Företagare och tjänste-
män möts i workshop
I workshopen Samspelet träffades 
15 företagare och 15 tjänstemän 
för att prata om utmaningar kring 

företagsetableringar och bemötande som kan 
uppstå i en kommun. Resultatet blev en större 
förståelse för näringslivets och tjänstemännens 
behov. 60 % menade att workshopen i stor ut-
sträckning kan bidra till att Ale kommun blir 
bättre på att hantera serviceärenden från företa-
gare. Samtidigt hade 90 % fått större förståelse 
för den kommunala organisationen. Den 13:e 
april genomförs en ny workshop där även poli-
tiska representanter kommer att delta. 

Vad tycker kommunala 
chefer om företagande?
Företagen i kommunen bidrar 

 kraftigt till att skapa hållbar till-
 växt. Det måste vi på kommunen 

förstå för att kunna bygga ett bra företagsklimat. 
Därför skickade vi tillsammans med Västsvenska 
Handelskammaren ut en enkät till alla chefer 
inom kommunen och frågade om deras inställ-
ningar till företagande. Enkäten kommer följas 
upp av Handelskammaren våren 2105.

Kommunstyrelsen 
lunchar med näringslivet
Från och med hösten 2014 hålls två kommun-
styrelsemöten per år där representanter från det 
lokala näringslivet bjuds in på lunch. En gång 
om året kommer kommunfullmäktige få en upp-
datering kring näringslivsarbetets utveckling. 
Målet är att vi tillsammans ska göra företags-
klimatet i Ale starkare genom en ökad förståelse 
för varandras roller. 

47 företagsporträtt i Alekuriren 
Tillsammans med Alekuriren har vi tagit fram 
47 företags porträtt som kommer att spridas i 

olika kanaler. Dessutom lanserar vi 
tio fi lmporträtt av lokala företag 
med start i mitten av mars. Syftet 
är att visa upp vår mångfald bland 
företagare och inspirera till entre-

prenörskap. 

Snabbare tillstånd 
med Lotsgruppen 
Lotsgruppen har bildats 
för att utveckla ett snabb-
are sätt att hantera till-
ståndsärenden där fl era 
avdelningar är inblandade. 
Har du ett ärende som 
kräver fl era tillstånd eller 
vet du inte vilka tillstånd 
du behöver? Kontakta 
någon i Lotsgruppen.

Alebacken – ett stopp 
för worldtouren i 
Snowboard Bigjump 
Näringslivsenheten vill sätta Ale 
på kartan. Det är bakgrunden till 

att vi initierade Ale Invite som går av stapeln den 
28 februari 2015. Det väntas komma cirka 10 000 
besökare för att se världseliten inom snowboard 
göra upp. Kom och ta del 
av en hejdundrande fest där 
bland andra Teddybears 
spelar. 

Vill du som företagare 
synas där? kontakta 
lisa.esberg@ale.se

Väder ner på metern 
Genom samverkan med European Business 
Innovaton Network har Ale näringslivs -
enhet i samverkan med LRF fått ett 
projekt beviljat inom ramen för 
agrifood. Projektet innebär 
att ett grekiskt företag ska 
utveckla en applikation som 
gör att lantbrukarna i Ale ska 
få mer exakta väderprognoser. 

Entreprenörer på utbyte i Europa 
Kreativa näringar har visat sig vara motorer för
tillväxt. Genom att ifrågasätta, testa nya grepp
och hitta nya lösningar är de en källa till stark
utveckling av näringslivet. Genom samverkan
med några av de mest tongivande parterna på
området i Europa har näringslivsenheten i Ale
fått ett Erasmus projekt beviljat. Projektet
kommer ge möjlighet för tio nya entreprenörer
inom kreativa näringar att få vistas tre månader
på ett företag i något av våra partners länder.

Missa inte närings-
livsgalan 23 april
Den 23 april utser vi årets företa-
gare i samverkan med Företagarna. 
Vi lottar ut nya arbetsplatser till 

webfabb och fi rar näringslivets utveckling i Ale. 
Välkommen att fi ra du med!

Göran Carstedt möter 
näringslivet i Ale 
Göran Carstedt har lång erfaren het 
från ledande befattningar inom 
bland andra 

Volvo, Ikea, och the Society 
for Organiztaional Learning. 
Hållbart ledarskap står i fokus 
på lunchen den 5:e maj. 
Missa inte det. 

Läs mer på Ale.se

Webfab hjälper entreprenörer 
inom e-handel 
Under 2015 kommer vi att arbeta hårt för att ut-
veckla ett företagscluster med inkubator utifrån 
Webfab i Surte. Har du ett 
nystartat företag inom e-
handel eller kreativa näringar 
kontakta aida.karimli@ale.se 
så kan du vara med i utveck-
lingsarbetet (som sker i 
samarbete med Surte Åkeri).

Vad tycker kommunala 
chefer om företagande?
Företagen i kommunen bidrar 

 kraftigt till att skapa hållbar till-
 växt. Det måste vi på kommunen 

för varandras roller. 

enhet i samverkan med LRF fått ett 
projekt beviljat inom ramen för 

bland andra 
Volvo, Ikea, och the Society 
for Organiztaional Learning. 
Hållbart ledarskap står i fokus 
på lunchen den 5:e maj. 

bland andra 
Volvo, Ikea, och the Society 
for Organiztaional Learning. 
Hållbart ledarskap står i fokus 
på lunchen den 5:e maj. 
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BIODLING                          (31028)
följ ett bisamhälle under sommaren 
start:  måndag i maj  kl 18:30-21:00 
plats: Bigården Vadbacka Skepplanda
pris:  10 ggr - 700 kr 
ledare:  Bernt Johansson

HÖNS I TRÄDGÅRD          (30603)
En grundkurs om höns - hur gör man?  
start:  tors 9 april  kl 18:00-20:15 
plats: SV, Göteborgsv 94, Älvängen 
pris:  3 ggr - 350 kr 
ledare:  Hanna Nyqvist

EN LÖRDAG OM HÖNS     (30599)
- hur gör man? 
Vad du behöver veta för att våga skaffa höns  
lör 28 mars kl 10:00-15:00
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:     350 kr
ledare: Hanna Nyqvist

KERAMIK - handformning av lera
Helgkurs för nyb eller erfaren        (27520)
21-22 feb kl 10-16 + glasering 15 mars
pris:  2000 kronor + lera 40:-/kg, glasyr  
         och bränning samt lunch ingår
Helgkurs med Rakubränning          (29665)
7 mars kl 10-16 + rakubränning 29 mars
pris:  1100 kronor + lera 40:-/kg, glasyr  
         och bränning samt lunch ingår
lokal: Maries Keramik, Bärs Lid 2 Skepplanda
ledare:  Marie Sundegren

MÖNSTERKONSTRUKTION 
Barnkläder                       (28341)
För dig som har sytt en del och som vill 
kunna göra egna mönster, 86 - 140 cl
start:   ons 4 mars kl 18-20:30       
plats:   Strandskolan, Vikingag 6 i Kungälv
avg:     4 ggr - 850 kr  boken “Mönster och
           konstruktioner för barnkläder” av 
           Inger Öberg finns att köpa på plats
ledare: Inger Öberg, Eva Danielsson

SKRIVARCIRKEL               (31014) 
Alla har vi något att berätta - Vad har du? 
start:      tors 24 sep kl 13-15:30 
plats:      SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:        5 ggr – 550 kr 
ledare:    Kerstin Olsson

NAVIGATION-FÖRARINTYG
(23254)
start:    ons 11 mars kl 18-20:30
plats:   Hos ledaren i Kareby
avg:     2050 kr - 10 ggr (inkl mtrl)
            tillk 450 kr för examination 
ledare:  Stig Wihlney

VHF-SCR Radiotelefoni   (23256)  
Radiokommunikation på VHF-bandet.
Efter avslutad kurs ges du möjlighet att 
avlägga provet för certifikat.
start:   lör 9 maj kl 09:00-16:00   
plats:   Hos ledaren i Kareby
avg:     3 ggr 1700 kr + 450 kr exam 
ledare: Stig Wihlney

MINDFULNESS                       (28854)                 
Ett sätt att förhålla sig till livet som mot-
verkar oro och stress samt gör oss mer 
närvarande i nuet. Tisdagar varannan vecka 
start:     tis 17 feb 18:30-20         
lokal:     SV, Göteborgsv 94, Älvängen
avg:       6 ggr - 480 kr + 150 kr litteratur
ledare:   Ann Franzén

GOD MAN-FÖRVALTARE   (30811)
Redovisn, förteckn och årsräkn mm
Litt “Godman / förvaltare” K Fälldin
start:   ons 4 mars kl 18:30-21:00  
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:     4 ggr - 1200 kr (inkl material)
ledare: Boel Holgersson

DECOUPAGE nybörjare      (30994)
Du tar med dig egna föremål som du vill 
dekorera ex blomkruka, bricka barnstol etc
start:    ons 4 mars kl 18-20:45 
plats:    Skepplanda bibliotek, Albotorget
avg:      3 ggr – 390 kr (lim, lack ingår) 
ledare:  Kristina Lundgren

STYRELSEUTBILDNING
Vad gör man i en ideell förening och hur?    

tors 26 mars kl 18:00-20:15         (31016)
plats:   SV, Göteborgsv 94, Älvängen 
tis 24 mars kl 18.00-20.15           (31015)
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:    100 kr / 1 tillfälle 

kontakta oss 0 1 0 - 3 3  0 0  9 0 0             w w w . s v . s e / v a s t           v a s t @ s v . s e                     

GLADA MUSIK- & MÅLARKURSER
Cecilia Karle:    0706 67 07 03 
w w w . m a l a r l y c k a . s e
 

OPERA OPERA!                    (29481)
Vi lyssnar på opera, talar om opera, dricker 
kaffe och har det gemytligt
start:    tis 17 feb kl 10-12:15
plats:    SV Göteborgsv 94 i Älvängen
ledare:  Carina Wendt-Andersson 

KORSORDSCAFÉ   
start:    mån 2 feb kl 14-16:15
plats:    Biblioteket i Skepplanda
ledare:  Ingvor Hansson 

SENIORYOGA  Älvängen
MAMMAGYMPA  Älvängen
KNOPAR & SJÖMANSARBETE Kungälv
SY SEKELSKIFTESKLÄDER 

RÖRELSEGLÄDJE         (31030)  
gympa och dans för dig med psykisk eller 
fysisk funktionsnedsättning 
start:   ons 25 feb kl 18:40-19:25  
plats:   SV Göteborgsv 94 i Älvängen
avg:    10 ggr - 900 kr 
ledare: Gina Bält Ahntman

SPORTLOVSAKTIVITETER 
för barn 7-9 år med Ale slöjdare
PROVA PÅ TOVNING  
mån 9 feb kl 10-12
PROVA PÅ METALLSLÖJD  
mån 9 feb kl 10-12
plats:   Trastvägen 1 i Nol
avg:    40 kr per tillfälle
Anmälan till Eva Thorén 0703-89 99 15

LÄXHJÄLPARE sökes i Alafors
kontakta: hanna.nyqvist@sv.se

SLÖJDCAFÉ med  Inlands Hemslöjd
måndagar jämna veckor kl 18:00-21:00 med 
start 2 feb på SV, Rådmansg 30 i Kungälv

ETT SAMTAL OM ADHD
Jenny Ahto delar med sig av sin historia både 
som förälder till barn med ADHD och sin egen 
diagnos.
mån 23 feb kl 18:00
plats:   Ale Kulturrum, Nödinge
avg:    Fri entré

AFTER WORK PÅ BIBBLAN
varva ner efter jobbet och låt dig inspireras
torsdagar kl 17:00  t o m 21 maj 
plats:   Mimers Hus, Entréplan, Kungälv
avg:    Fri entré

NÄR MALLEN INTE STÄMMER
Föreläsning med Kenth Hedevåg  om 
diagnoser, skola och svårigheter
tis 14 april kl 18:30-21:00
plats:  Missionskyrkan i Kungälv
avg:    fri entré och fika

PERSONLIG UTVECKLING
Få verktygen att må bra - Infoträff om NLP
tors 26 feb kl 18:00)
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:     fri entré
Anmälan till hanna.nyqvist@sv.se

FÖRFATTARBESÖK
Maj-Gull Axelsson
mån 9 mars kl 19.00
plats:   Ale Kulturrum, Nödinge 
avg:    100 kr - förköp ale.se

Kontakta oss:      vast@sv.se     kundtjänst  010 33 00 900     eller läs mer på  sv.se/vast
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NÖDINGE. IP-Only mil-
jardinvesterar i utbygg-
naden av fiber runt om 
i landet.

Nu har turen kommit 
till Ale.

I en tänkt första ut-
byggnadsetapp upp-
skattas investeringens 
storlek till 47 miljoner 
kronor.

I samband med en pressträff 
på Backa Säteri presentera-
de infrastrukturoperatören 
IP-Only sina planer för fibe-
rutbyggnad i Ale. Medver-
kade på mötet gjorde även 
representanter från Ale kom-
mun; kommunchef Björn 
Järbur, IT-chef Christina 
Larsson och bredbandssam-
ordnare Per Persson.

– Genom vårt lokala stads-
nätsföretag Ale Stadsnät gör 
vi en bred satsning i kommu-
nen för att bygga ut ett öppet 
och neutralt fibernät för vil-
lor, flerbostadshus och andra 
fastigheter. Utbyggnaden 

kommer att starta i Alafors, 
Nödinge, Nol och Älvängen, 
förklarar Malin Karlzén, re-
gionchef för IP-Only Väst.

IP-Only äger och driver 
ett fiberstamnät i Norden 
och ett snabbt växande antal 
regionala nät. Med koncep-
tet Smart Fiberstad har man 
skapat en modell för hela 
den fiberuppkopplade kom-
munen, från stad till lands-
bygd.

– Vi finns idag i femton 
svenska kommuner, närmast 
är Härryda. Där har vårt 
koncept fått väldigt stor ge-
nomslagskraft, säger affärs-
utvecklare Martin Anders-
son.

Två brev har gått ut till 
berörda invånare på res-
pektive orter där fastighets-
ägarna bland annat blivit 
upplysta om det informa-
tionsmöte som kommer att 
hållas i Medborgarhuset, Al-
afors, nu på måndag.

– Då kommer vi berätta 
om de olika stegen i pro-
cessen och vilka möjligheter 

som ett fibernät innebär, sä-
ger Malin Karlzén.

Varför Ale kommun?
– Här finns en stor po-

tential. Vi är inte här för att 
plocka russinen ur kakan och 
sedan åka hem. Vi vill vara 
med och utveckla hela Ale 
kommun. Den lokala för-
ankringen är viktig, därav 
namnet Ale Stadsnät och att 
vi har telefonnummer och 
mejladress som är specifikt 
för kunderna i detta område.

När kan fiberutbyggna-
den ta sin början?

– Under det här året 
hoppas vi. Det är naturligtvis 
avhängt hur stort intresset 
blir. 

Ale kommun kommer att 
vara en aktiv samarbetspart 
till IP-Only. Christina Lars-
son ser många fördelar i den 
infrastruktursatsning som 
står för dörren.

– Tillgång till bra bred-
band är inte längre en 
IT-fråga utan en samhälls-
fråga. Ett utbyggt fibernät är 
ett måste för att vi ska kun-

na utveckla Ale på det sätt 
vi vill. Ta vårdsektorn som 
ett exempel, där vi har våra 
trygghetslarm. Med fiberut-
byggnad ges vi oanade möj-
ligheter.

Kommunchef Björn Jär-

bur är inne på samma linje.
– Vi har en vision som ly-

der: I Ale är det lätt att leva! 
Denna satsning innebär en 
helt ny dimension för oss. 
Vad kan vara mer tillfreds-
ställande än att med bra upp-

koppling kunna skapa bättre 
förutsättningar för våra in-
vånare och företag? IP-Only 
hälsas varmt välkomna till 
Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

Utbyggnad av fibernätet

Samverkar för en stor infrastruktursatsning i Ale. IP-Only, här representerade av affärsutvecklare 
Martin Andersson och regionchef Malin Karlzén, kommer genom sitt lokala stadsnätsföretag Ale 
Stadsnät bygga ut ett öppet och neutralt fibernät. Kommunchef Björn Järbur, bredbandssamord-
nare Per Persson och IT-chef Christina Larsson välkomnar initiativet.

I valrörelsen lovade vi aleborna 
 ett antal saker om vi skulle få 

förtroendet att fortsätta leda  
kommunen. Nu när vi  

tvingades in i oppositionsrollen 
försöker vi fortfarande genomdriva 
våra löften och vara en stark 
opposition, precis som vi lovat.
ISABELL KORN (M)
Läs hela insändaren på sid 23

Till skillnad från andra partier, vill vi jaga 
avgaserna och inte bilisterna! Vi vill ha 100% 
förnybart och det gäller inte bara

 elproduktionen utan
även andra områden, till
exempel transportsektorn.
ÅKE NIKLASSON
ELENA FRIDFELT
CENTERPARTIET I ALE
Läs hela insändaren på sid 23

Vi tycker att det är tråkigt att man från oppo- 
sitionen väljer en så aggressiv ton. Det är också 
lite märkligt att anklaga den nya politiska 
ledningen för bristande handlingskraft hela 28 

dagar efter det att vi tog över ansvaret från Alliansen.
MONICA SAMuELSSON (S)
INGELA NORDhALL (AD)
SONNy LANDERBERG (MP)
ChRISTER PÅLSSON (V)
Läs hela insändaren på sid 23



nummer 04         vecka 06| 09

Sara Håkansson är en av företagarna som återfinns på Handelsplats Älvängen.  
Café Magnolia invigdes den 1 november 2013. Det är första gången som Sara 
driver egen rörelse, men erfarenhet från branschen har hon i massor. Redan som 
15-åring började hon jobba extra på ett hotell i Göteborg. Nu lever Sara sin dröm 
och har redan många tankar på hur hon ska kunna utveckla verksamheten.

FYRA RAKA
Kaffe – Te

Semla – Lussekatt
Sommar – Vinter

Bok – Film

Favoritkaka: Schackruta.
Om 2015: ”Det blir det bäs-
ta året hittills. Allt vi gjort 
bra ska vi göra bättre”.
Gör helst en ledig dag: ”Då 

Sara vill skapa 
hemkänsla

Kan du berätta om din 
bakgrund?
– Jag är uppvuxen i Nol. 
Efter grundskolan gick jag 
hotell- och restauranglinjen 
på Burgården. Jag har jobbat 
mycket till sjöss, bland annat 
tio år på Stenabåtarna. Jag 
drev Klädkällarens café inn-
an de flyttade till Bohus. Det 
gav mig blodad tand till att 
starta eget.

Hur har du upplevt den 
första tiden på Handels-
plats Älvängen?
– Det har varit väldigt roligt 
och intressant. På det hela 
taget är det en jättepositiv 
upplevelse och målsättning-
en att locka folk i alla åldrar 
till caféet har slagit in.

Vad har du för tankar 
om framtiden?
– Jag vill utveckla vår cate-
ringdel. Sedan vill jag också 
få igång olika typer av event, 
som babycafé, tapaskväll och 
så vidare. Jag har inte haft tid 
att ta tag i just den biten.

Vad är det bästa med att 
vara egen företagare?
– Du bestämmer själv plus 
att du lär dig en massa saker 
hela tiden.

Vad är den viktigaste 
egenskapen för att lyck-

as som egen företagare? 
– Att du är lyhörd, service-
inriktad och har en positiv 
inställning. Kunderna ska 
alltid stå i första rummet, det 
är de som ser till att du har 
jobbet kvar.

Om du inte drivit café?
– Då hade jag nog jobbat 
som fotograf. Det är en hob-
by som jag har.

Hur vill du att kunder-
na ska uppfatta Café 
Magnolia?
– Som ett ställe de vill kom-
ma tillbaka till. Här ska alla 
känna sig hemma, oavsett 
om du kommer ensam eller 
i sällskap med andra. 

JONAS ANDERSSON

promenerar jag i skogen”.
Ser jag helst på tv: ”Landet Runt. Det 
är väl vuxenpoäng på den?”.
Drömsemester: ”Darjeeling och den 
fina järnvägen dit”.

Ålder: 33.
Bor: Gamlestaden.
Familj: Sambo och en 
liten hamster.
Äter helst: Kåldolmar.

FÖRETAGARE I FOKUS SARA HÅKANSSON

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se

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

Återigen tusen tack 
för förtroendet!

SKI 2014

Nu är Svensk Kvalitetsindex kundnöjd-
hetsmätning för 2014 klar och vi kan 
glädjande konstatera att vi ligger kvar 
på samma höga nivå som förra året.
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ÄLVÄNGEN. Han tar över 
klubban efter Helena 
Urdal.

Tobias Håkansson 
valdes i torsdags till ny 
ordförande i Älvängens 
Företagarförening.

– Jag är tacksam och 
stolt över förtroendet, 
säger Tobias till lokal-
tidningen.

36 år ung har Coops bu-
tikschef i Älvängen, Tobias 
Håkansson, hunnit skaffa sig 
massor av arbetslivserfaren-
het.

– Jag började sommarjob-
ba på Spar Inn redan vid tolv 
års ålder. Efter studenten 

öppnade jag och en kompis 
Vivo Sparköp hemma i Gull-
spång, i samma fastighet där 
den tidigare Konsumbutiken 
hade fått slå igen. Vi blev 
Sveriges yngsta handlare och 
var först med lågprishandel 
på dagligvaror i Värmland 
och Skaraborg, berättar To-
bias.

Efter tre och ett halvt år 
gick kompanjonerna skilda 
vägar och Tobias Håkans-
son blev butikschef för HP 
i Örebro innan han styrde 
kosan till Stockholm.

– Sedan sade jag upp mig. 
Jag längtade hem.

Tobias började på Ica i 
Töreboda, blev driftschef 
och flyttade sedan med äga-

ren till Ica Angered.
– Vi körde ihop ett antal 

år innan jag rekryterades 
till Maxi i Kungsbacka, som 
emellertid inte blev någon 
affärsmässig succé. 

2009 lämnade Tobias Ica 
för att istället börja arbeta 
på Coop Bäckebol. Ett år 
senare blev han stormark-
nadschef på Coop Forum i 
Trollhättan, för att den 23 
oktober 2013 uppleva in-
vigningen av Coop Extra på 
Handelsplats Älvängen.

– Det är den 17:e butiken 
som jag arbetar i!

Hur har du upplevt den 
första tiden som handlare 
i Älvängen?

– Fantastisk! Vi har fått 
ett jättetrevligt mottagande 
och ett förtroende som vi 
ska göra det yttersta för att 
förvalta. Vår ambition är 
att Coop Extra ska vara det 
självklara valet när aleborna 
tänker mat. Det innebär ock-
så att vi ska försöka leva upp 
till kundernas förväntningar.

Varför valde du att 
engagera dig i företagar-
föreningen?

– Därför att Älvängen är 

en ort på frammarsch och jag 
vill vara med och påverka det 
som sker på orten. Jag för-
stod direkt att företagarför-
eningen är stark och har ett 
bra driv med många engage-
rade medlemmar. Det säll-
skapet ville jag bli en del av.

Som ordförande, är det 
något du vill förändra i 
arbetssättet?

– Vi har tre stora event i 
samhället under året; Vår-
marknaden, Ballonglör-
dagen och Julmarknaden. 
Dessa arrangemang ska vi 
vidareutveckla. Sedan vill 
jag hitta en bredd i verk-

samheten, något för övriga 
medlemmar som inte driver 
butik.

Vad ser du för utma-
ningar och möjligheter för 
handeln i Älvängen?

– Vi sitter på en jättemöj-
lighet. Det pratas om ut-
pendling, men med rätt driv 
och insatser så kan vi kamma 
hem de pengar som landar 
utanför kommungränsen 
idag. Det skulle också gene-
rera fler arbetstillfällen i Ale.

Ser du Ale Torg som en 
konkurrent eller ett kom-
plement till Älvängen?

– Vi är kollegor och ska 

hjälpas åt så att pengarna 
inte åker ut från kommunen. 
Vi måste se till helheten. 

Du är även med i nä-
ringslivsrådet, hur är det?

– Det är samma sak där 
som i Älvängens Företa-
garförening. Det görs ett 
jättebra arbete med närings-
livschef Pia Areblad i spet-
sen. Jag tror att Ale är nästa 
Kungälv. Det är här som det 
kommer att hända.

JONAS ANDERSSON

Tobias Håkansson, butikschef på Coop Extra, är ny ordförande i Älvängens Företagarförening.

– Tobias Håkansson vill vara med och påverka

Ny ordförande 
i Älvängens
Företagarförening

TOBIAS HÅKANSSON

Ålder: 36.
Bor: Skepplanda.
Familj: Sambo, en dotter, 
ytterligare en på väg, och två 
bonusbarn.
Intressen: Skidåkning.
Äter helst: Sambons laxfilé.
Om jag haft ett annat yrke: 
Då skulle jag varit bagare.

Lyssnar helst på: Radiostatio-
nen NRJ är på i bilen.
Beskriv dig själv med tre ord: 
Glad, energisk och ganska så 
verbal.
Motto: Det ska gå.
Aktuell: Som ny ordförande i 
Älvängens Företagarförening.
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Öppet måndag-torsdag 10-18, fredag 10-16, söndag 11-15

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

Tel: 0303-33 64 80, www.bengtshusvagnar.se

Rabatt på allt 
i butiken!

Husvagn & 
Husbilsfest! 

Kanonpriser på 
Kvarvarande 2014-modeller

Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!
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MAIL

Postadress
G:a Kronvägen 12
433 33 Partille
Sweden

Godsadress
G:a Kronvägen 12
433 33 Partille
Sweden

Internet
info@skyltfabriken.se
www.skyltfabriken.se

Telefon
Filipstad 0590-154 00
Tidaholm 0502-156 67
Gbg Vx 031-336 40 50
Fax 031-336 50 90

OBS! Viktigt att korrekturet läses noggrant, även om du sänt ett korrekt manus. Sättningsfel som godkänts på grund av att korrekturet inte
lästs ordentligt svarar vi inte för!  Returnera ALLTID korrekturet, för sent inlämnat korrektur kan innebära leveransförsening.
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Flytta med Länsförsäkringar

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS ALINGSÅSVÄGEN 5 BOAREA CA 152 M² / 7 ROK
ENERGIPRESTANDA 108 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1167 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 KR
VISAS SÖ 8/2 12.00-13.00 RING/ OCH BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Välkommen till denna välplanerade enplansvilla om ca 152
kvm i centrala Alafors. Braskamin, plan trädgårdstomt och
ett stort varmgarage är extra plus. Välkomna!
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NÖDINGE. Ale kommun 
har fått två EU-projekt 
beviljade.

Båda rör grön näring.
– Ale ska inte bara 

vara en aktiv part inom 
Göteborgsregionen utan 
även en spelare på eu-
ropeisk nivå. Vi hugger 
på utvecklingsfrågor, 
säger näringslivschef 
Pia Areblad.

Pia Areblad såg möjlighe-
terna att kunna få igenom 
projekten och fick snabb 
återkoppling av LRF, som vi-
sade sig vara intresserade av 
att driva frågan vidare. Inom 

loppet av tio dagar hade tre 
ansökningar sänts in – två av 
dem beviljades.

– Jag vill låta mitt nätverk, 
både lokala och europeis-
ka, befrukta Ales näringsliv. 
Nätverket är en resurs för 
Ales näringsliv och det är 
alltid affärsnyttan som är 
intressant, förklarar Pia Are-
blad.

De båda EU-projekten 
grundar sig i att utveckla 
appar i dialog med jordbruk-
snäringen i Ale. Digigrow 
ska ge bonden en överblick 
av sin kultivering, meddela 
om något förändras dras-
tiskt i fält, till exempel plöts-
ligt temperaturfall. Det ska 

också hjälpa företagaren att 
förutse växters sjukdomar, 
samt hjälpa till att optimera 
bevattningsförfaranden och 
effektbehov.

Smart light management 
utvecklas i samarbete med 
ett spanskt företag. Det är 
en webbaserad app som kan 
styra belysning i trädgård 
och odling, samt optimera 
resursanvändning av el.

– Vi kommer att ha ett an-
tal testpiloter i Ale och för-
hoppningen är att ha funk-
tionen igång till skördeåret 
2016, säger Bengt Borg-
ström, ordförande i LRF 
Ale kommungrupp.

– Den moderna tekniken 

blir en hjälp till överlevnad 
och utveckling. Kan vi inte 
driva ett livskraftigt jordbruk 
i Ale kommer inte naturen 
att kunna se ut som den gör 
nu, säger Borgström.

Av Ale kommuns cirka 2 
000 företag är 200 kopplade 
till grön näring.

– Det är en stor bransch 
i vår kommun. Att kunna 
ha en jordbruksnäring nära 
Göteborg och visa på en 
hög kvalitet av råvaror är en 
nisch att slå vakt om. Det är 
en del av Ales identitet, av-
slutar Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

Bengt Borgström, ordförande i LRF Ale kommungrupp, och nä-
ringslivschef Pia Areblad i samarbete kring två EU-projekt som rör 
den gröna näringen. Det är två webbaserade appar som ska ut-
vecklas och förhoppningsvis vara i funktion till skördeåret 2016.

Modern teknik för jordbruksnäringen

Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6 – 10,7. CO2 g/km: 94 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. Reservation för slutförsäljning. Läs mer på volvocars.se.

S60 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmetallic.  EFL605
Ord. 406.600:- Nu 345.000:-

S60 T3 (150hk bensin) 
Savilegråmet.    SPX333
Ord. 283.900:- Nu 247.000:- 

S80 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Electricsilvermet.  SPJ548
Ord. 447.800:- Nu 379.000:-

S80 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Embersvartmet. DRH331
Ord. 413.500:- Nu 369.000:-

V40 CC D4 Aut (190hk diesel) 
Crystalvitmet. AWN084
Ord. 384.600:- Nu 349.000:- 

XC60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Savilegråmet. DHT305
Ord. 422.900:- Nu 389.900:-

V70 T4 (180hk bensin) 
Vit      LNJ651
Ord. 294.900:- Nu 259.900:-

V70 T4 (180hk bensin) 
Silvermet. FJZ210
Ord. 322.900:- Nu 275.000:- 

V60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Röd CXN713
Ord. 324.900:- Nu 295.000:-

XC60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Twilightbronze NPJ993
Ord. 439.300:- Nu 399.900:- 

V70 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. ONF254
Ord. 436.300:- Nu 389.000:-

V70 D2 s/s (115hk diesel) 
Vit CZS730
Ord. 325.800:- Nu 295.000:-

XC60 D4 AWD Aut (181hk diesel) 
Crystalvitmet. JPJ606
Ord. 435.100:- Nu 405.000:- 

V70 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. GOB644
Ord. 425.000:- Nu 395.000:-

V60 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. GOC600
Ord. 373.500:- Nu 335.000:- 

V60 D4 s/s Aut (181hk diesel) 
Svartmet. PWL185
Ord. 373.500:- Nu 335.000:-

MADE BY VÄSTERGÖTLAND

Skäm bort dig med en ny Volvo i vinter!
Nu har du chansen till en riktigt bra affär på en ny Volvo. Vi har ett 
antal välutrustade och leveransklara bilar till extra bra pris. Dessu-
tom får du vinterhjul på köpet på utvalda modeller fram till den 9/2. 
Välkommen, din nya bil står och väntar på dig!

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

– Ja, det är väldigt mycket 
just nu. Dels kommenterar 
jag en hel del skidor, men 
framför allt ägnar jag den 
mesta arbetstiden åt Vin-
terstudion och skid-VM i 
Falun, där jag är ansvarig 
för alla SVT:s sändningar. 

Vad handlar din och 
Tommy Mobergs gemen-
samma föreläsning om?

– Vi har varsin föreläsning 
samma kväll. Jag fokuserar 
en hel del på attityd och 
rapportering kring dopning. 

Dopningen är tyvärr ett 
stort problem inom både 
idrott och samhälle. 

Brukar du vara ute och 
föreläsa i ämnet doping?

– Det händer, eftersom 
ämnet engagerar mig. Men 
det blir inte speciellt ofta, 
jag har ganska fullt upp med 
annat. Men när Sportfront 
frågade kändes det som att 
jag ville. De gör ett viktigt 
arbete och jag är glad att 
kunna bidra.   

Hur utbredd är doping-

en inom elitidrotten? Kan 
vi lita på att de elitidrot-
tare som vi ser i tv-rutan 
är rena?

– Tyvärr är min övertygel-
se att dopningen är mer ut-
bredd än antalet positiva fall 
ger en bild av. Att inte veta 
om man kan lite på det man 
ser ger idrotten ett enormt 
trovärdighetsproblem. Min 
föreläsning diskuterar bland 
annat just detta. 

Vad känner Du till om 
Ale?

– En av mina bästa vän-
ner bor i Nödinge, så jag har 
varit där en del. Men jag ska 
inte låtsas som att jag har 
koll. Det ska bli kul att kom-
ma dit igen. 

FOTNOT. Föreläsningen, 
som är gratis, äger rum 
i Ale Kulturrums teater-
salong. Begränsat antal 
platser varför det är först 
till kvarn som gäller.

JONAS ANDERSSON

Är det fullt upp i dessa tider?HALLÅ DÄR...

Jonas Karlsson, känd från SVT:s sportredaktion, som kommer till 
Ale gymnasium onsdagen den 11 februari.
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POLIS
RONDEN

Polisen i Ale ger följAnde
rAPPort från den gångnA veckAn

Måndag 26 januari
Bilbrand
En bil som står parkerad vid 
Vimmersjön i Nödinge blir 
totalt utbränd. Ytterligare en 
bil får skador.

Tisdag 27 januari
Villainbrott
Villainbrott i Surte. Tjuven 
söker igenom huset. Osäkert 
om något tillgripits. Spårsäk-
ring sker.

Villainbrott i Älvängen. 
Gärningsmannen tar sig med 
hjälp av en stege in på andra 
våningsplanet. Diverse gods 
tillgrips.

Två lägenhetsinbrott rap-
porteras från Nödinge. 

Onsdag 28 januari
Bostadsinbrott
Två bostadsinbrott i Bohus. 
Diverse gods tillgrips.

Torsdags 29 januari
Klocktjuv
Bostadsinbrott i Bohus. Gär-
ningsmannen tar sig in via 
altandörren. Diverse gods 
tillgrips, bland annat två 
klockor och ett par solglas-
ögon.

Fredag 30 januari
Kontorsinbrott
Kontorsinbrott i Älvängen. 
Det är oklart om något till-
gripits.
När målsägande kommer 
hem till sin bostad i Alvhem 
upptäcker han två okända 
män inne i huset. De flyr 
från platsen. Polisen söker 
med hund i området men 
utan resultat.

Lördag 31 januari
Drograttfylla
En bilist stoppas i Bohus 
klockan 05.30. Föraren, en 
kvinna född 1975 och hem-
mahörande i Göteborg, miss-
tänks för rattfylleri under 
påverkan av narkotika, grov 
olovlig körning och narkoti-
kabrott.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Efter avslutade studier på 
vuxengymnasiet beslutade 
sig kvinnorna för att fortsät-
ta träffas. En bokcirkel star-
tades upp och sedan har det 
rullat på.

– Jag kom med 1987, men 

sedan -89 har det inte kom-
mit med någon ny, berättar 
Margareta Nilson.

Litteratur utgör det ge-
mensamma intresset och 
därutöver diskuteras även en 
del teater och film när da-
merna strålar samman.

– Lite allmänt skvaller 
också. Det är roligt att dis-
kutera aktuella saker i kom-
munen, skrattar Karin.

När lokaltidningen kom-
mer på besök har sällskapet 
landat hemma hos Magda-
lena Carlén i Älvängen. Det 
doftar gott från köket.

– Vi har alltid så trevligt 
när vi träffas, säger Brita 

Larsson, en av bokcirkelns 
veteraner.

I samband med lunchen 
ventileras deltagarnas syn-
punkter kring den senas-
te lästa boken – romanen 
”Americanah” av Chimanda 
Ngozi Adichie.

– Vi kommer överens om 
en bok så läser vi den. Det är 
väldigt berikande att ta del 
av varandras intryck, säger 
Karin.

Vad har ni på gång här-
näst?

– Det är ännu ett oskrivet 
blad, vi får se vad det blir.

Finns det någon tabube-
lagd litteratur?

– Deckare har vi inte läst 
ännu, men det är absolut 
ingen tabubelagd genre.

Vad är det bästa med lä-
sandet?

– Att det är kunskapsbe-
rikande. Man lär sig massor 
om andra länder, kulturer 
och så vidare. Är dessutom 
boken intressant och fängs-
lande så är det optimalt, sä-
ger Karin Oddling.

– Det är avkopplande 
och engagerande på samma 
gång, inflikar Margareta.

Läser ni varje dag?
– Ja, säger damerna uni-

sont.

JONAS ANDERSSON

Bokcirkelns deltagare samlade i Älvängen. Från vänster Karin Odding, Magdalena Carlén, Brita Larsson, Lilly Hellberg och Margareta 
Nilson. Saknas gör Gunnel Björn och Ulla-Britt Hessfelt.

Med boken som bästa vän
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NÖDINGE. Äggkastning 
mot husfasader har bli-
vit ett problem för flera 
fastighetsägare i Ale.

Reidar Johansson i 
Nödinge är en av de 
drabbade.

– Jag tvingas ta hit en 
saneringsfirma för att få 
huset återställt.

Vid upprepade tillfällen har 
hans hus i Nödinge utsatts 
för äggkastning. 

– Ett pojkstreck kan tyck-
as, men det är ett aber för 
oss som har träfasad. Ägg är 
jättesvårt att få bort. Lyckas 
inte saneringsfirman med 
sitt uppdrag får vi måla om 
huset. Det blir dyrt, säger 
Reidar som har valt att polis-
anmäla händelsen.

– Jag tror inte ungdomar-
na är medvetna om äggkas-
tandets konsekvenser. Min 
förhoppning är att föräldrar 
ska reagera om de hör eller 
ser något.

JONAS ANDERSSON  

Äggkastning 
i Nödinge

En bil körde av vägen, voltade och landade i diket på E45 
vid Skepplandamotet på torsdagsförmiddagen. Räddnings-
tjänsten fick larmet klockan 11.39. Olyckan skedde i norrgå-
ende riktning.        Jonas Andersson

Bil voltade i 
Skepplanda

ÄLVÄNGEN. En bokcirkel som såg dagens ljus i slu-
tet av 70-talet.

Damerna fortsätter att träffas regelbundet, en 
gång i månaden.

– Nu när vi har blivit 
pensionärer är det 
lunchmöten som gäller, 
förklarar Karin Oddling 
som varit med sedan 
begynnelsen.

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

PRIS- 
GARANTI

Bett- & 
sadel- 

provning

Allt för häst & ryttare,
hund & katt, foder & strö, traileruthyrning

Välkommen in!
Här finns allt du behöver

Köp en ridsportsprodukt hos oss, om du inom en vecka hittar det billigare får du mellanskillnaden tillbaka. Gäller priser i fysiska butiker och skall kunna styrkas med en annons, kvitto eller liknande. Gäller ej sadlar eller rea-priser.

Vard 12 – 18 • Lör 10 – 14
0303-74 28 30 • info@aleridsport.se

Webbshop: www.aleridsport.se
Starrkärr 103, Älvängen
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons! Gunnar 

Carlström
Tony  

Abrahamsson 

Nyproduktion i samarbete med A-hus

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

2:a i Blå staden

Ljus renoverad 2:a med öppen och ljus planlösning med 
egen uteplats i sydvästl?ge. Populär och stabil förening. 
Vån. 1/4, hiss. 51 kvm. Avg. 3.050:-

Pris 3.600.000:- avser nyckelfärdig villa ”Kobbskär” 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 995.000:- som utgångspris.  
Karolinernas Gata 1. Visas 12/2. 
Gunnar Carlström 0723-618 618
gunnar@axelssonsfast.se

Boh
us

Hisin
gs 

Back
a

I förra veckan 
förmedlade vi en 
hyresfastighet 
i centrala Lilla 
Edet via vårt 
spekulantregister.  
Vi har stor efterfrågan och 
många köpklara spekulanter på 
kommersiella fastigheter. 

Går du i tankarna att sälja 
så kontakta kontorschef/
fastighetsmäklare Henrik 
Kjellberg på 0727 316 360 alt 
henrik@axelssonsfast.se

Hur känns det att ersätta 
Eskil Hansson (bortrest) 
och göra debut i den di-
rektsända lokala finalen av 
Vi i femman?
– Det känns bra. Lite nervöst, 
men det ska bli roligt.

Vad har du för favoritämne 
i skolan?
– Det är engelska.

Förutom engelska, vilka 
ämnen hoppas du finalfrå-
gorna handlar om?
– Svenska och historia. När det 
gäller det sistnämnda ämnet så 
är andra världskriget lite av en 
specialitet. 

Något ämne du gärna 
undviker?
– Låt mig tänka. Det skulle 
nog vara musik i så fall, det är 
jag inte speciellt bra på.

Hur blir man ett vinnarlag i 
Vi i femman?
– Det är ganska enkelt. Du ska 
kunna mer än motståndarna.

Är du en typisk vinnar-
skalle?
– Det vet jag inte. Lite grann 
kanske. Det har man nog med 
sig från fotbollen i så fall.

Hur har ni förberett er?

– Vi i klassen har tittat extra 
mycket på nyheterna och läst 
tidningarna noggrant.

Har klassen någon egen 
hejaramsa?
– Ja, två stycken. Klasskam-
raternas stöd betyder myck-
et. ”Vi är smarta vi är coola, 
vi ska äga varje skola. Åhh 
Tingberg”. Den andra lyder: 
”Tingbergsskolan heja på, 
högst på pallen ska ni stå. Se 
nu till att va på topp, ni är vårt 
bästa hopp!”.

Vad vill du göra när du blir 
stor?
– Fotbollsproffs vore inte så 
dumt. Favoritlaget är Liver-
pool och idolen Steven Ger-
rard.

JONAS ANDERSSON

Laddad
för final

På tisdagskvällen smäller det!
Tingbergsskolan klass 5b möter Strömslundsskolan från Trollhättan i den  

lokala finalen av Vi i femman.
Birk Linde gör sin första match i par med Tove Hellström.

BIRK LINDE

Ålder: 11 år, fyller 12 i 
oktober.
Bor: Lödöse.
Familj: Mamma, pappa och 
fyra syskon.
Intressen: Fotboll. Jag spelar 
med i Lödöse/Nygård IK.
Aktuell: Som ena halvan i 
det lag som ska represente-
ra Tingbergsskolan klass 5b 
i finalen av Vi i femman. 

VECKANS PROFIL
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NÖDINGE. La Liga Cup.
Det är namnet på den 

fotbollsturnering som 
kommer att äga rum på 
sportlovet.

Tisdagen den 10 
februari är datumet som 
gäller i Ale Kulturrums 
idrottshall.

Det var i samband med Nol-
cupen som kompisgänget 
Nicolin Hall Johansson, 
Johanna Leino, Daniella 
Perkhed, Micaela Saarela-
inen och Hanna Sandberg 
fick en idé om att göra en 
egen fotbollsturnering.

– Vi satt på läktaren och 
tittade. Förutom Johanna är 
det ingen av oss som spelar 
fotboll, men Nolcupen gav 
oss helt klart inspiration att 
skapa något på egen hand, 
förklarar Nicolin.

Anmälningstiden gick ut i 
fredags och lottningen ägde 
rum i måndags. La Liga Cup 
är för flickor och pojkar föd-
da 00-01 respektive 98-99. 
Det finns plats för sex lag i 
varje grupp.

– Det spelar ingen roll om 
man tillhör någon fotbolls-
klubb eller inte, vart man bor 
är också oväsentligt. Det här 
är en cup öppen för alla, be-

tonar Daniella Perkhed.
Responsen har varit god 

och förväntningarna är höga. 
Arrangörsgänget kommer 
att bemanna sekretariatet, 
ordna med speakerfunktion, 
tidtagning och så vidare.

– Vi har tagit hjälp av äld-
re fotbollskillar som kommer 
att döma matcherna, berät-
tar Johanna Leino.

Priser kommer att delas ut 

och t-shirts med ”Matchens 
lirare” har Vakna sponsrat 
med.

– Priserna har möjlig-
gjorts tack vare ett anslag 
från Tvärballa Bankomaten, 
förklarar Nicolin Hall Jo-
hansson.

Ale Fritids fältare, Elisa-
beth Persson och Daniel 
Juhlin, har funnits med som 
bollplank för arrangörskom-

mittén. De är imponerade av 
tjejernas engagemang.

– De kompletterar var-
andra på ett väldigt bra sätt. 
Mottot är att alla ska ha 
roligt och det viktigaste är 
inte att vinna. La Liga Cup 
är skapad av ungdomar för 
ungdomar, avslutar Elisa-
beth Persson.

JONAS ANDERSSON

Micaela Saarelainen, Johanna Leino, Nicolin Hall Johansson, Daniella Perkhed och Hanna Sand-
berg utgör arrangörskommittén för La Liga Cup, en inomhusturnering i fotboll på sportlovet.

Fotbollscup på sportlovet

NÖDINGE. Sportlovslediga 
ungdomar erbjuds nu en 
möjlighet att förkovra sig i 
musik och film.

Under tre dagar, ons-
dag-fredag, arrangeras en 
intensivkurs i Ale Kultur-
rum.

Deltagarna får skapa en 
egen låt med hjälp av datorn 

och sedan göra en video till 
sin musik.

Killar och tjejer från 12 
år och uppåt är välkomna att 
anmäla sig till Ale Kultur-
skolas sportlovsaktivitet.

– Man behöver inte 
kunna spela något instru-
ment eller ha någon annan 
förkunskap vad det gäller 

film och musik. Huvudsaken 
är att man är nyfiken, säger 
Pelle Andersson som kom-
mer att agera kursledare.

Första dagen kommer 
ungdomarna att få skapa en 
egen låt med datorns hjälp. 
Dag två filmar deltagarna 
och avslutningsdagen redi-
geras musik och film ihop 

till en musikvideo.
– De som vill kan lägga 

upp videon på Youtube, 
förklarar Pelle.

All utrustning finns på 
plats och ungdomar från 
hela kommunen välkomnas 
till Ale Kulturrum.

JONAS ANDERSSON

Intensivkurs i musik och film i Ale Kulturrum

ALAFORS. Nu kan du 
motionera och samti-
digt bidra så att pengar 
kommer in till Hjärt- och 
lungfonden.

Initiativtagare är Ale 
90 IK.

– Vi skänker fem kro-
nor för varje motionär 
som anmäler sig i Fur-
ustugan, säger kanslist 
Kristina Camp.

I förra veckans nummer av 
Alekuriren kunde ni läsa om 
25-årsjubilerande Ale 90 IK. 
Nu ger sig föreningen in 
som en aktiv part i kommu-
nens uppmärksamhetsvecka 
kring hjärtat. Från och med 
måndag och fram till den 14 
februari skänker Ale 90 IK 
pengar till Hjärt- och lung-
fonden.

– De som kommer till 
Furulund för att promenera, 
springa eller utöva stavgång 

anmäler bara sitt deltagande 
i Furustugan. Några person-
uppgifter behöver man inte 
lämna, utan bara visa sitt 
deltagande så att vi vet hur 
mycket pengar som vi ska 
sätta in till Hjärt- och lung-
fonden, förklarar Kristina 
Camp.

Furustugan håller öppet 
dagtid, men även måndag 
och onsdag kväll. Lördag 14 
februari är det öppet hus.

– Att röra på sig och i 
samma veva bidra med en 
slant till Hjärt- och lungfon-
den är väl suveränt. Vi hopp-
as att aleborna ska anamma 
detta koncept, säger Kristina 
Camp.

Omklädningsrum med 
dusch och bastu är öppet för 
dem som önskar. Ale 90 IK 
ser också till att bemanna ka-
feterian där det går att köpa 
fika till självkostnadspris.

JONAS ANDERSSON

Nästa vecka samlar Ale 90 IK in pengar till Hjärt- och lungfon-
den. Varje person som anmäler sin närvaro i Furustugan bidrar 
med fem kronor till svensk hjärtforskning.

Insamling till Hjärt- 
och lungfonden
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SANDRA

DANIEL
NICLAS

PETER
MONICA MARIE

ALE ALE TORG 10, NÖDINGE, TEL 0303-74 90 00
WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

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

155 bostäder
sålda 2014! Välkomna

till oss!

LARS-ERIK

* Enligt ingivarstatistik

DANIJELA

LÖDÖSE. Tingbergsskolan 
klass 5b är klara för den lo-
kala finalen i Vi i femman. 
Detta efter att ha besegrat 
Sandersdalsskolan i semifi-
nalen. Slutresultatet skrevs 
till 35-18.

Tingbergsskolans elever, 
Tove Hellström och Es-
kil Hansson, har verkligen 
imponerat så här långt i täv-
lingen. Kvartsfinalen mot 
Paradisskolan vanns med 
förkrossande 37-18.

På tisdag väntar final 
mot Strömslundsskolan från 
Trollhättan. Då kommer 
Birk Linde ersätta Eskil 
Hansson som är utomlands. 

Vid lunchtid i måndags 
kom kommunalråden, Inge-
mar Ottosson (S) och Julia 
Färjhage (C), på besök till 
klass 5b. De hade tårta med 
sig och önskade lycka till i 
den stundande finalen.

JONAS ANDERSSON
Tove Hellström och Eskil Hansson är duon som sett till att Ting-
bergsskolan klass 5b tagit sig till den lokala finalen i Vi i femman.

Tårtkalas! Kommunalråden Ingemar Ottosson och Julia Färjhage 
önskade klass 5b lycka till i finalen av Vi i femman.

Tingbergsskolan finalklara
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JÖNKÖPING. Avståndet 
till en plats ovanför 
kvalstrecket växte i 
helgen.

Surte förlorade borta 
mot Jönköping sam-
tidigt som BolticGöta 
vann.

– Det är fortfarande 
många poäng kvar att 
spela om, säger tränare 
Jonny Samuelsson.

Efter att ha hemmabesegrat 
IFK Motala var det med ny-
vunnet självförtroende som 
Surte tog bussen till Jönkö-
ping. Matchen spelades ut-
omhus på klassiska Råslätts 
IP och den första halvleken 
var helt jämn.

– Det gick omöjligt se 
skillnad på vilket lag som var 
i toppen och vilket som tam-
pas i den nedre delen av ta-
bellen. 2-2 i paus var rättvist, 
säger Jonny Samuelsson.

Surtes båda mål före paus-
vilan gjordes av Olle Hult-
qvist som gjorde en av sina 
bästa matcher i Surtetröjan.

Andra halvlek var bara nå-
gon minut gammal när Las-
se Karlsson slog in 3-2 till 
Surte.

– Det kändes bra just då, 
men när snön började falla 
förändrades förutsättning-
arna. Plötsligt gick det inte 
att spela längs isen. Det blev 
lyrbandy och den sporten 
behärskade Jönköping klart 
bättre. Deras lyror hade en 
tydligare adress, förklarar 
Jonny Samuelsson scenför-
ändringen.

Hemmalagets kvittering i 
53:e matchminuten var dis-
kutabel. Pontus Ekroth kör 
mer eller mindre över Surtes 
skicklige burväktare, Alex-
ander Wetterberg.

Part i målet
– Nu är jag part i målet, men 
normalt är ju målvakten fre-
dad från den typ av överfall. 
Jag tycker det är mycket 
märkligt att målet godkän-
des, menar Jonny Samuels-
son.

En kvart senare kom led-
ningsmålet på straff efter 
en ojust tackling av Peder 
Remman. Slutresultatet spi-
kades med tio minuter kvar 

av ordinarie matchtid.
– Helt klart känns det som 

att snön avgjorde. Vi är lite 
ovana numera att spela den 
här typen av bandy. Hur som 
helst fanns det ändå mycket 
positivt att ta med sig hem. 
Vi har fått bättre ordning 
på grejerna och som sagt, 
vi spelar jämnt med ett av 
topplagen i allsvenskan. Det 
ska inte vara någon fara för 
kontraktet. På något sätt, 
kval eller inte, ska vi lösa det 
här, lugnar Jonny Samuels-
son.

Tempostarka Nässjö
Redan på onsdag väntar 
snabbskrinnande tabellfyran 
Nässjö i Ale Arena. Höst-
mötet slutade hela 11-0 till 
smålänningarna.

– Ja, det gäller att vi är på 
tå från början. De kommer 
snabbt från alla håll och de 
är skickliga på att spela i ett 
högt tempo. Har vi tur kan 
både Martin Östling och 
Anton Lööf vara redo för 
spel, avslutar Jonny Samu-
elsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

vecka 06         nummer 04|16 SPORT

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 

NödiNge SK vs Önnereds HK
NödiNge idrottShall

 

NödiNge SK vs HK Varberg
ale Kulturrum

Veckans
matcher

torSdag 5 feb 19.00

SöNdag 8 feb 16.45

f02

d2

Skepplanda 
Sportskyttar 

håller

ÅRSMÖTE
söndag 22 feb kl 14.00

på Skepplanda Skyttecenter
Välkomna! 

/Styrelsen

Matchvärd:

vs NÄssJÖ

ALE ARENA 
ONSDAG 4/2

kl 19.00

SURTE BK

AllSvEnSK 
BAndy

Snön satte 
stopp för Surte

Olle Hultqvist var på spelhumör, men dessvärre satte vädret stopp för Surte i bortamatchen mot Jön-
köping. Snöyran i andra halvlek gjorde att lyrbandyn segrade.
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– Förlorade borta mot Jönköping

Allsvenskan södra
Jönköping Bandy – Surte Bk 5-3

BANDY

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

1. Marie-Louise Björklund/Karl-Eric Nilsson                      140

2. Göte Olsson/Nils Lindström                                            122

3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                                             119
    Elsa Persson - Rikard Johansson                                    119

5. Torsten Johansson/
    Ronny Andersson                                                            109

BRIDGE

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



FLODA. Veckans två 
bortamatcher innehöll 
både glädje och besvi-
kelse. 

Surtes innebandyda-
mer behåller greppet 
om andraplatsen i divi-
sion två.

– Vi har naturligtvis 
siktet inställt på att be-
hålla den, säger tränare 
Tommi Pasanen.

Kampen om den åtråvärda 
silverplatsen och en chans att 
kvala till division ett hård-
nar. Förutom Surte utmanar 
Lindås IBK och Floda IBK. 
Förra veckans möte mellan 
Floda och Surte, där hemma-
laget gick segrande ur striden 
efter en jämn batalj har spet-
sat till tabellen ytterligare. 
Förlusten till trots var Tommi 
Pasanen inte allt för besviken 
efteråt.

– Vi hade inte marginaler-
na på vår sida, men jag kan 
inte säga att de vann orättvist. 
Floda hade fyra ramträffar 
ramträffar. Sett över tre peri-
oder kan jag inte säga att de 
inte förtjänade segern. Deras 

målvakt räddade dessutom 
fyra frilägen och var deras 
stora hjälte, konstaterade han.

I söndags reste Surte till 
Uddevalla för match mot 
betydligt beskedligare mot-
stånd. IBK Walkesborg 
kämpar för nytt kontrakt, 
men hade stora bekymmer 
med ett revanschsuget Surte. 
Gästernas oförmåga att hitta 
rätt bakom hemmamålvakten 
räddade kvar spänningen i två 
perioder. I den tredje släpp-
te allt och åtta av Surtes mål 
kom i slutperioden.

Äger matchen
– Domaren sa att med tan-
ke på hur mycket vi skapade 
kunde matchen ha slutat 40-2 
till oss. Vi äger matchen från 
start till mål, men hade in-
ledningsvis förtvivlat svårt 
att sätta dit bollarna. Å andra 
sidan kan jag inte klaga när vi  
till sist vinner med 12-2, sa 
Tommi Pasanen. 

Det är fortfarande en 
mycket sargad spelartrupp 
som Surte förfogar över, men 
mot Walkesborg gjorde äntli-
gen Katja Kontio comeback 
– och vilken återkomst det 
blev. Tre mål från Kontios 
klubba!

– Hon var otroligt duktig 
och riktigt sugen på att spe-

la, berättade Pasanen efter 
matchen.

I Surte fanns också en åter-
vändare. Jenni Tikkanen 
gjorde sin första match i Sur-
te sedan hon lämnade klub-
ben för  fem år sedan för spel 
i IBF Göteborg och senare 
elitserielaget Pixbo.

– Jenni kom hem från 
Thailand i fredags och har 

därför inte kunnat träna med 
oss, men hon visade direkt att 
hon blir en stor tillgång, sa 
Pasanen.

Han kunde också glädja sig 
åt att ha Carolina Björkner 
och Linda Karlsson med på 
plan. ”Carro” kämpar med en 
ömmande rygg och ”Kalle” 
var tillbaka efter resa. Båda 
noterade sig som vanligt i 

målprotokollet.
Nu väntar ett 16 dagar 

långt välbehövligt speluppe-
håll.

– Ja, vi behöver verkligen 
läka våra sår. Det har varit ett 
par tuffa veckor och när det 
väl drar igång igen blir det 
otroligt tätt med matcher, så 
nu gäller det att förbereda sig 
för en intensiv slutspurt på se-

rien, säger Pasanen med stor 
förväntan i rösten.

Surtes sex återstående 
matcher är mot Lindome (h), 
Burås (b), Guldheden (h), 
FBC Lerum (h), IBK Göte-
borg (b) och Guldheden (b).

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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HERRAR div 3 
löR 7 fEb bohushallen

Kl 12.30

SuRtE iS ibK
vs ibK WAlKESboRg 99

www.aleibf.se

HERRAR Div. 3
Ale Kulturrum

7 februAri Kl 12.15 
AlE iBF – iBF ÄlvstRAnDEn

 

BöRjA spElA

innEBAnDy!

HERRAR Div. 3
Ale Kulturrum

5 februAri Kl 20.00
AlE iBF – vÄstRA FRölunDA FK

Surtes damer blandar och ger

Katja Kontio gjorde en bejublad comeback efter skada och svarade för tre mål i målkalast borta mot IBK Walkesborg.

Div 2 Göteborg damer
Walkeborg 99 – Surte IS IBk 2-12

Floda IBk – Surte IS IBk 4-3

INNEBANDY

Bohus IF vägrar ge upp 
i toppstriden i division 
fyra. Lagets senaste 
match spelades mot den 
klassiska pingisklubben 
BTK Linné och det blev 
en gulsvart seger med 
8-4.

Motståndaren hade spetsat 
till den genom att plocka med 
Anna-Carin Ahlquist i laget. 
Hon tog guld vid senaste pa-
ralympiska spelen sommaren 
2012 i London och är rankad 
världsetta i sin klass.

I den första singeln fick 
bollgeniet Jonas Härsjö stryk 
mot BTK Linnes toppranka-
de spelare. Efter detta radade 
Bohus IF upp tre raka seg-
rar genom i tur och ordning 
Johnny Sallander, Magnus 
Sjösten och Åke Mentor. 

– Vi blev lite bekväma efter 
detta och jobbade inte klart 
alla bollar ordentligt, säger 
Magnus Sjösten.

För detta blev Bohus IF 
straffade. Lika säkert som 
Johnny, Åke och Magnus 
vann sina första singlar, lika 
snopet förlorade de sina näst-
kommande singlar och helt 
plötsligt stod det 4-3 till BTK 
Linné 

– Vi underskattade mot-
ståndaren och det kunde 
straffat sig, säger Åke Mentor. 

Nu blev det Jonas tur att 
åter vända matchen till Bohus 
IF:s fördel. Han vann en gast-
kramande femsetare där han 
dessutom låg under med 2-1 

i set i matchen.
– Idag visare Jonas upp sitt 

rätta jag med sina tunga fo-
rehandsslag. Vi har sett dem 
på träning tidigare och bara 
väntat på att det skall loss-
na på matcherna också. Jag 
tror att denna seger kom att 
bli matchavgörande. Hade vi 
tappat den finns det en stor 
risk att vi förlorat hela match-
en, säger Johnny Sallander.

Ställningen var nu 4-4 in-
för dubbelmatcherna. Förra 
året var det en paradgren för 
Bohus IF, men under den-
na säsong har det varit lite si 
och så med skärpan i dubbel. 
Idag var skärpan där och det 
blev två säkra segrar och en 
6-4-ledning.

Efter detta var det två re-
vanschsugna herrar som klev 
in i hagen. Både Johnny och 
Åke vann enkelt sina matcher 
och fick revansch på sig själva 
efter att ha tappat sina tidiga-
re singlar.

I och med detta leder Bo-
hus IF serien med en poäng 
och en match mer spelad än 
Mölndals BTK. 

Allt kommer troligtvis att 
avgöras i sista omgången då 
Bohus IF tar emot Möln-
dal på hemmaplan i vad som 
verkar bli en helt avgörande 
match. 

– Nu gäller det för oss att 
träna hårt och sparra varan-
dra, avslutar Johnny Sallan-
der.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

BIF ger sig inte
LERUM. I början av 
andra perioden gjorde 
Alexander Sörensen 
5-1.

Ale IBF såg ut att gå 
mot en säker trepoäng-
are.

Lerum ville annat och 
vände till seger.

Ale IBF:s herrar är trea i 
trean, för tillfället sex poäng 
bakom Burås, men med en 
match mindre spelad. Le-
rum är å sin sida Ale i ha-
sorna och efter lördagens 
hemmatriumf bara två po-
äng efter.

Seriens utgång är myck-

et oviss, men Ale har trots 
en stor generationsväxling 
visat en stabilitet och ser ut 
att kunna utmana om kval-
platsen.

I veckan väntar spel mot 
botten och toppen. På tors-
dag gästas Ale Kulturrum av 
nästjumbon Västra Frölun-

da och på lördag kommer 
serieledande Älvstranden 
på besök. Det senare är en 
uppgift som heter duga, då 
Älvstranden ännu inte har 
förlorat i årets seriespel. 

Ales och seriens skytte-
kung, Fredrik Herlogsson, 
26 mål hittills, måste defini-
tivt vässa formen ytterligare 
om det ska bli poäng.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale IBF tappade 1-5 

– Bottennappet mot Floda följdes 
upp av målfest mot Walkesborg

Division 3 Göteborg
FBc Lerum – ale IBF 7-6

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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 
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GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
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Hund- och 
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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
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www.handelsbanken.se/ale_torg
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Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77
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FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll
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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 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

Årsmöte i Nödinge SK Fotboll 2015
Medlemmar i Nödinge SK Fotboll inbjuds till årsmöte den 

17 februari kl 19:00 i klubbhuset Vimmervi IP.
Förslag till ärenden (motion) skall finnas styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet dvs 

senast 27 januari.  Lämnas på kansliet.

Gör din röst hörd
Medlemmar som under 2014 fyller minst 15 år och har betalat sin 

medlemsavgift har rösträtt
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ALAFORS. Jakten på en 
målskytt är över för 
Ahlafors IF.

Moha Razek blir åter 
gulsvart när han vänder 
tillbaka efter en säsong 
i division två klubben 
Assyriska.

– Jag känner mig 
väldigt motiverad och 
för första gången på ett 
år helt skadefri, säger 
återvändaren.

Moha Razek lämnade Ahla-
fors IF inför säsongen 2014. 
Efter att ha varit firad mål-
skytt i den gulsvarta tröjan, 
tolv mål 2013, valde han att 
prova lyckan i Assyriska en 
division högre upp. Kon-
kurensen var stenhård och 
Moha brottades samtidigt 
med smärta i ljumskar och 
mage. 

– Till slut gick det inte 
längre och vid en närmare 
undersökning visade det sig 
att smärtan kom från höften. 
I september opererades jag 
och har sedan rehabtränat i 
fyra månader. Nu känner jag 
mig riktigt fräsch och oer-
hört spelsugen, säger Moha 
som lockades tillbaka mycket 
tack vare årsfärske tränaren 
Michel Berntsson-Gonza-
les.

– Ja, det ska bli riktigt kul 
att spela under hans ledning. 
Han har ett engagemang och 
en energi som jag tror laget 

kommer må bra av. Michel 
känns väldigt hungrig och 
det är ett gott tecken. Dess-
utom vet han vad han pratar 
om, säger Moha.

Ahlafors IF ser i dagsläget 
ut att ha den bästa truppen 
på länge. På minuskontot 
finns bara kvickfotade Nic-
las Elving. På plussidan finns 
Kalle Hamfeldt, Markus 
Samuelsson (målvakt) och 
nu Moha Razek.

– Jag hoppas vi sätter en 
tuff målsättning. Det finns så 

mycket talang att vi med rätt 
inställning och träning ska 
kunna hävda oss i toppen på 
serien, anser Moha.

Michel Berntsson-Gon-
zales, gladdes över beskedet 
om att Moha Razek skrivit 
på för klubben.

– Det är ett nyförvärv av 
hög klass. Moha har tränat 
med oss en del i vinter och 
visat prov på en oerhörd 
målkänsla. Han kommer att 
tillföra truppen spetskom-
petens både som spelare 

och människa. Moha har 
en mycket seriös inställning 
och hans ambitioner smittar 
förhoppningsvis av sig. Som 

person är han ödmjukheten 
personifierad, en tränar-
dröm, menar Michel.

BANDY
Allsvenskan södra
Jönköping – Surte BK 5-3 
Mål SBK: Olle Hultqvist 2, Lasse 
Karlsson. Matchens kurrar: Olle Hultqvist 
3, Alexander Wetterberg 2, Daniel 
Rydén 1.

Gripen-Trollhättan 18 85 34
Jönköping Bandy 18 23 26
Lidköpings AIK 18 20 25
Nässjö IF 18 71 24
Tranås BOIS 18 -4 21
IFK Motala 18 44 20
Blåsut 18 4 18
IF BolticGöta 18 -16 17
Surte BK 18 -15 14
Skirö-Nävelsjö BS 18 -38 9
Frinspångs AIK 18 -101 6
Otterbäckens BK 18 -73 2

Division 2 Göteborg damer
IBK Walkesborg – Surte IS IBK 2-12 
(0-2, 1-2, 1-8)
Mål SIS: Katja Kontio 3, Therese 
Lamberg 2, Carolina Björkner 2, Jessica 
Ljunggren, Elin Fridh, Nathalie Hjertberg, 
Sofie Karlsson, Linda Karlsson. Matchens 
kurrar: Katja Kontio 3, Carolina Björkner 
2, Sofia Pettersson 1.

Floda IBK – Surte IS IBK 4-3 
(2-1, 1-1, 1-1)
Mål SIS: Therese Lamberg, Elin Fridh, 
Jonna Leek. Matchens kurrar: Jonna 
Leek 3, Therese Lamberg 2, Carolina 
Björkner 1.

Partille IBS 15 83 41
Surte IS IBK 16 57 35
Floda IBK 17 27 34
Lindås IBK 15 48 32
Lindome IBK 15 12 30
FBC Lerum 15 43 29
Pixbo Wallenstam 16 -12 23
Kärra IBK  16 -43 19
Burås IK 16 -28 13
Guldhedens IK 14 -51 9
IBK Walkesborg 99 16 -88 7
IBK Göteborg 15 -48 3

Division 3 Göteborg
Myggenäs – Surte IS IBK 
Mål Ale: Christian Hansson 2, Fredrik 
Herlogsson, Linus Holm. Matchens 
kurrar: Anton Hermansson 3, Christian 
Hansson 2, Linus Holm 1.

Myggenäs IBK – Surte IS IBK 2-4
(0-0, 1-1, 1-3) 
Mål SIS: Robert Andersson 2, Mathias 
Larsson, Almir Mehmedagic. Matchens 
kurrar: Oliver Engström 3, Linus 
Warnholtz 2, Mathias Larsson 1.

FBC Lerum – Ale IBK 7-6 
(1-4, 3-1, 3-1) 
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, Alexander 
Sörensen 2, Mattias Svahn, Mattias 
Hansson. Matchens kurrar:

Älvstranden 14  70 35
Burås 14  55 34
Ale IBF 13  15 28
FBC Lerum 14   0 26
Myggenäs IBK 14  21 24
Surte IS IBK 14  -1 23
IBK Walkesborg 14  -4 19
Herrestads AIF 14  -5 15
Pixbo Wallenstam 14 -10 12
Partille IBS 14 -43 11
Västra Frölunda 13 -48 7
IBF Göteborg 14 -50 3

Division 2 västsvenska västra dam
Alingsås – Nödinge SK 28-21 
Mål NSK: .

HK Aranäs 17  116 30
ÖHK Göteborg 15  148 29
Stenungsunds HK 17   53 24
Alingsås HK 16   78 23
Borås HK 17   -7 21
Kv IK Sport 17  -13 17
415 Östra Göteborg 17    0 16
IK Baltichov 16    5 15
Torslanda HK 17  -51 11
Kärra HF 16  -67 9
Göteborg Finest IK 16  -68 8
Nödinge SK 16  -60 7
HK Varberg 15 -134 2

H div 4 
Ale Basket - Lundby Basket        71 - 82
HU14 
Borås Basket - F01 Ale Basket    59 - 39
HU17 
Kortedala BBK - Ale Basket    106 - 58

INNEBANDY

HANDBOLL

BASKET

nummer 04         vecka 6| 03sport

Glädjebesked från Ahlafors IF:

Moha återvänder

Moha Razek firade målskytt i Ahlafors IF säsongen 2013, då han svarade för hela tolv mål. Efter en skadefylld säsong i division två klub-
ben Assyriska har han bestämt sig för att återvända till Sjövallen.

FotBoLL I ALE

Lör 7 feb kl 12.00
Forsvallen
Skepplanda – Nol

Surte visar gryende storform
MYGGENÄS. Surte IS 
IBK:s herrar hade stor 
respekt inför debuten i 
division tre. 

Efter mer än halva 
säsongen är det få lag 
i trean som inte har 
respekt för Surte.

Laget är idag ett sta-
bilt mittenlag och efter 
fredagens seger över 
Myggenäs är en pla-
cering på övre halvan 
inom räckhåll.

Hemmastarka Myggenäs 
överraskades likt många an-
dra lag i trean av en orga-
niserad och taktiskt skicklig 
nykomling. Första perioden 
slutade mållöst, där båda la-
gens målvakter imponerade. 
Oliver Engström, 17, har 
utvecklats till en av Surtes 
nyckelspelare. Betydligt äld-
re är veteranen, Robert An-
dersson, 38, som dock visa-
de sig vara guld värd när han 

i mittperiodens tionde minut 
krigade fram en boll till Ric-
hard Rydell som skickade in 
kvitteringen. Tre minuter in 
i tredje perioden visade han 
gästerna vägen med att också 
göra 1-2.

– Vi kände i sista pausen 
att vi definitivt hade läge att 
”skrälla”. Vårt tidiga led-
ningsmål stärkte oss ytterli-
gare och när Mathias Lars-
son lyfte in en boll mot mål 
från halva plan som målvak-
ten inte uppmärksammade 
fick ett enormt övertag på 
dem, berättar tränare Tobbe 
Engström.

I mitten på slutperioden 
avslutar Almir Mehmeda-
gic och bollen går via ett 
Myggenäsben i mål.

– Det var en sådan kväll 
när vi hade allt extra flyt, 
menar Tobbe Engström öd-
mjukt.

Hemmalaget reducerade 
och försökte sedan i spel sex 
mot fyra att nå en kvittering, 
men Surte höll undan.

– Vi visade prov på stor 
moral och en härlig fokuse-
ring. Myggenäs hade kanske 

ett större bollinnehav, men 
det räcker inte alltid. De för-
sökte på olika sätt att få oss 
ur balans, fast idag var det 

lönlöst, säger Tobbe.
Surte har bara tre poäng 

upp till en fjärdeplats och 
möter närmast IBK Wal-

kesborg i Bohushallen på 
lördag.

pEr-ANDErs 
KLÖVErsJÖ

Division 3 Göteborg
myggenäs IBk – Surte IS IBk 2-4

INNEBANDY

MOHA RAZEK

Ålder: 24
Bor: Svingeln, Göteborg
Gör: Jobbar extra och tränar
Klubbar: Surte IS, Ahlafors IF, 
Assyriska.
Styrka: En hårt jobbande och 
målfarlig anfallare.

Om AIF 2015: ”En oerhört 
bred trupp som med värdefull 
erfarenhet i Kalle Hamfeldt 
och ny energi från Michel 
Berntsson kan kriga i toppen”.
Förebild: Ronaldo. ”Ingen trä-
nar lika hårt som honom”

Robert Andersson, Surtes veteran, svarade för ett mål och en målgivande assist när Myggenäs borta-
besegrades med 4-2.
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se



15 februari.
– Biljetter finns att köpa på Ale bibliotek 

eller via Ale kommuns hemsida, avslutar Ca-
roline Forssbaeck.

JONAS ANDERSSON

vecka 06         nummer 04|20 NöJE

NÖDINGE. Nästa söndag kommer 
Carl-Einar Häckner till Ale Kulturrum.

Det blir en favorit i repris.
Senast Häckner gästade Nödinge 

var i november 2006 och då löd om-
dömet: ”Förtrollande bra – magiskt på 
alla sätt”.

Lördagen den 14 februari inleds uppmärk-
samhetsveckan kring hjärtat med en hälso-
vandring och dagen därpå blir det storfräm-
mat då Carl-Einar Häckner intar scenen i 

teatersalongen.
– Vi är naturligtvis jätteglada över att ha 

lyckats knyta Carl-Einar Häckner till oss. 
Han utgör dessutom en bra symbol för vår 
uppmärksamhetsvecka kring hjärtat, säger 
Caroline Forssbaeck som ingår i projekt-
gruppen.

Carl-Einar Häckner är en allkonstnär som 
kan bjuda på både magi och musik. En bland-
ning av trolleri och underhållande sångnum-
mer är att vänta i Ale Kulturrum.

– Programmet är ännu så länge hemligt, 
säger Caroline Forssbaeck.

”Magnifikt magisk under-
hållning” utgjorde rubriken 
efter Carl-Einar Häckners 
senaste framträdande i Nö-
dinge. Publikrusning är att 
vänta till föreställningen den 

Aktiva Seniorer startade sin vår-
termin i musikens tecken. Efter att 
inledningsvis bjudit på en finstämd 
tolkning av Inbjudan till Bohuslän 
framförde Bert-Ove Lundqvist, 
Leif ”Pedda” Pedersen och 
Martin Corneliusson härlig musik 
av öskalden Arne i Bora. Arne i 
Bora är känd för sina fyndiga men 
också djupa texter, som tar upp det 
stora i livet. Problem såväl som 
möjligheter. Han skrev många visor 
om årstiderna, därav tillnamnet. 
Äpplesnoa är ett exempel, Hösten 
ett annat men kanske framför allt 
Gula höstlöv. Visan är lite melanko-
lisk men ger hopp om ljusare tider. 
Löven faller för den kommande vå-
ren. Snart är vi där! En önskan om 
att skriva så att det lät som fågelsång 
kom fram i den vackra Oliveblom-
mor. Ella på Kneppla och Feskar-
pojken är fler sånger som kom oss 
till del denna dag fylld av tänkvärda 

ord och varm humor i både sång 
och musik. Fantastisk musik och en 
utmärkt sammanhållande presenta-
tion förhöjde helheten.

Det informerades också. Håll 
utkik efter rabatter på medlemskor-
tet. Släktforskningsgruppen är fylld. 
Ingen anmälan till modevisning 
före utsatt dag. Tradjazzkonsert 
med Tomas von Brömssen den 
21 april. Kubaresan förlängd till 15 
dagar. Närbussens linjesträckning 
kommer att justeras. Infomaterial 
från polisen finns på vår hemsida. 
Kurser i HLR 19 februari och 13 
mars. Kontaktpersoner till ensam-
kommande flyktingbarn sökes. 
Information ges på Mimers den 4 
februari.

Nästa möte den 25 februari är 
det fri entré till Föreningsstämman. 
Sedvanlig anmälan behövs.

Inga Isaksson

carl-einar Häckner gästar ale kulturrum 
söndagen den 15 februari.
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Häckner till Ale Kulturrum
Söndag 8 feb kl 18

Onsdag 11 feb kl 19
 Entré 80 kr

Filip och Fredrik 
presenterar: Trevligt Folk 

Tisdag 10 feb kl 14 och kl 18
 Entré 80 kr

Natt på muséet 3

Onsdag 4 feb kl 19
 Entré 80 kr

Kingsman

3D

Fredag 13 feb kl 18
Söndag 15 feb kl 18

 Entré 80 kr

Fifty Shades of grey 

Söndag 15 feb kl 15
 Matiné 60 kr

Paddington

Biorutan
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!

Vårstart med musik av Öckerös Vivaldi

GÖTEBORG. Det gäller att hålla på 
traditionerna.

Det gör Repslagarmuseet som har 
intagit Båtmässan för 18:e gången.

– Vi är tacksamma och glada över 
att få komma tillbaka år efter år, sade 
Börje Johansson i sitt välkomsttal på 
fredagskvällen.

Snö och kyla förvisso, Båtmässan utgör ändå 
det första riktiga vårtecknet. Det är lätt att 
drömma sig bort till sol och vackra semes-
terdagar när båtarna står på rad i den väldiga 
mässhallen. Den här mässan är dock så myck-
et mer än bara lyxiga dyrgripar, allt som är 
förknippat med vatten har sin självklara plats 
– rep till exempel.

Första gången repslagarna från Älvängen 
fanns med på Svenska Mässan var 1994-95, 
men då i Ostindiefararens monter.

– Första gången som vi var med på riktigt 
var 1996, däremot inte året därpå. Från -98 
och framåt har vi emellertid funnits med varje 
år, förklarar Börje Johansson.

Lennart Thorstensson underhöll i vanlig 
ordning med vackra dragspelstoner innan den 
officiella invigningen tog vid. Kommunsty-
relsens ordförande Paula Örn (S) greppade 
mikrofonen.

– Det är en förmån att stå här som företrä-
dare för Ale kommun. Fast vad vore kommu-
nen om det inte fanns föreningar med aktiva 
och engagerade människor? Repslagarmuse-
et och dess eldsjälar är ett levande exempel 
på det. Förutom att Repslagarmuseet utgör 
ett fantastiskt kulturarv är det också en fin 
arbetsplats och en aktiv kulturarrangör för 

konst, sång och musik, förklarade Paula Örn 
och fortsatte:

– Sedan har vi utbildningsaspekten. Jag har 
en dotter på sex år som kom hem överväldi-
gad efter ett besök på Repslagarmuseet. Det 
luktade tjära i huset i flera veckor.

Paula Örn avrundade sitt anförande med 
att framhäva betydelsen av den fastighetsreg-
lering som skett på Carlmarksområdet.

– Ale kommun har köpt in delar av områ-
det som kommer att påverka förutsättningar-
na för Repslagarmuseet i framtiden. Vi kan 
riva förfallna och tråkiga byggnader och mu-
seet får en tydligare kontakt med älven.

Marie-Louise Edholm, riggansvarig på 
Svenska Ostindiska Companiet, var nästa 
talare och därefter fortsatte Börje Johansson 
och Bernt Larsson att berätta om Repslagar-
museets kommande verksamhet under året. 
Däremellan hann Urban Svensson, konsult 
på Ale kommun, redogöra för det pågående 
restaureringsprojektet av Repslagarbron som 
innebär ett återskapande av en fullängdsbana. 

Repslagarmuseet återfinns i monter E04:09 
och Båtmässan är öppen till och med söndag.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (s) in-
vigningstalade för andra året. Bernt Larsson 
visade sin uppskattning genom att överlämna 
en souvenir från Repslagarmuseet. I bakgrun-
den ses Börje johansson.

 Älvängensonen Lennart Thorstensson  
 spelade och sjöng. 

Marie-Louise Edholm, riggansvarig på svenska 
Ostindiska Companiet.

Den tidigare ordföranden i Föreningen Bevara 
Repslagarbanan, Kurt Flodin, syntes i folkvimlet.

– Båtmässan har dragit igång
Repslagarmuseets eldsjälar på plats
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igång redan klockan 18 fort-
sättningsvis, så att vi slipper 
stressa, förklarar Doris Hell-
man.

Stefan Jigfelt svarar för 
underhållningen den 24 fe-
bruari och en månad senare 
kommer Kubbarna till Surte 
kulturhus.
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SPORTLOVS-

AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”

Tors 12 och fre 13 februari kl 11-14
Fri entré för barn och ungdom

Materialkostnad 30 kronor

Alla barn  

bjuds på 

saft och

 bulle!!

SURTE. Melodikrysset 
är en mångårig tradition 
i P4 på lördagsförmid-
dagar.

En liknande variant 
genomfördes i Surte 
kulturhus i tisdags kväll.

Kryssgeneral var Len-
nart Palm från Lerum.

Årets första arrangemang i 
Surte-Bohus Bok- och bib-
lioteksförenings regi lockade 
ett 70-tal besökare. Under-
hållningen var något helt 
annat än vad publiken vant 
sig vid.

– För första gången bjöd 
vi in till ett melodikryss. 
Initiativet uppskattades och 
det är inte otänkbart att vi 
återkommer med en repris 
i framtiden, säger ordföran-
den Doris Hellman.

Lennart Palm är ett be-
kant namn för alla trogna 
lyssnare till Melodikrysset. 
Lennart brukar med jämna 
mellanrum bistå program-
ledaren Anders Eldeman 
med specialkomponerade 
ledtrådar. 

Den här gången hade 
Lennart Palm satt ihop sitt 
eget kryss. Välkända svenska 
låtar dominerade reperto-
aren och de flesta såg ut att 
kunna lösa kryssplanen.

– Annars var det bara att 
ta hjälp av bordsgrannen, sä-
ger Doris.

Fyra chokladaskar lotta-
des ut bland dem som hade 
lämnat in den rätta lösning-
en. 

– Vi höll på i en och en 
halv timme, inkluderat den 
efterföljande fikastunden. 
Vi måste vara ute ur loka-
len senast klockan 21, sedan 
går larmet på. Av den anled-
ningen undersöker vi möj-
ligheten att försöka komma 

Lennart Palm från Lerum är känd i musikkretsar och för sina 
historiekunskaper om den svenska stormaktstiden.

– Lennart Palm 
underhöll

Melodikryssande i Surte

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Besökarna i Surte kulturhus såg ut att trivas.

Kryssplanen löstes med 
bravur av så gott som alla i 
lokalen.

ÅSBRÄCKA. Nu på lördag blir det rock and roll i Ås-
bräcka bygdegård med The Cadillac Band & Janne Lu-
cas Persson, Little Gerhard, Cales Göran Hederström, 
Erica Larsson, Medina Karatas med flera.

Det blir mycket 50-, 60- och 70-tals musik, såklart 
en del Elvis, Carl Perkins och Johnny Cash, men också 
de gamla idolernas hits så som Bonna Serra, Den siste 
mohikanen, Växeln hallå, Det börjar verka kärlek banne 
mig och så vidare.

Bygdegården kommer ha servering i pausen.
JONAS ANDERSSON

The Cadillac Band till Åsbräcka

Besök slottens land
4 dagar i Nordtyskland
Landhaus Bondzio ���  
I denna lantliga idyll ligger hotellet, 
nära Schwerin (17 km) på östsidan 
av den stora vackra Schwerinersjön 
och inte långt från sjön Cambser, 
där du kan bada på sommaren. 
Här har du möjlighet till några avs-
lappnande dagar, omgiven av natur 
och lugn och ro i slottens lands-
kap Mecklenburg-Vorpommern. 
Området bjuder på många utfly-
ktsmål och du kan t.ex. åka på en 
äventyrlig resa i det vackra landska-
pet och uppleva alla stämningsfulla 
gamla städer och praktslott, alla 
med en spännande historia. Besök 
Törnrosaslottet 
i Schwerin 
(17 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x välkomstdrink
•  2 x 3-rätters middag
•  1 x entré till 

Waldglasmuseum
• 20 % rabatt på greenfee

Ankomst: Valfri i perioderna 
31/3-28/5 och 1/6-21/12 
2015. 

      Landhaus Bondzio

1 barn 0-5 år 
gratis. 
2 barn 6-14 år 
½ priset.2 övernattningar 999:-

4 övernattningar från 1.699:-
4 övernattningar från 

3 dagar i Vänersborg
 

Strand Hotell  ��� 
Ditt hotell ligger mitt i Vänersborg vid Vänern norr om Trollhättan 
med en fantastisk utsikt över Sveriges största insjö och den gamla 
hamnkanalen. Staden kallas ofta för Lilla 
Paris efter poeten Birger Sjöbergs dikt. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag 
•  Kaffe, te och kaka

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/8 2015. 

Semester vid Vänern

Alsace för finsmakare 
6 dagar i Guebwiller, Frankrike

Hotel de l’ange ���

Mitt i den klassiska, franska 
idyllen Guebwiller ligger ditt 
hotell endast 500 meter från 
stadskärnan och med utsikt över 
vinmarkerna.         

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 4 x 4-rätters middag
•  1 x 5-rätters middag
•  3 x vinprovning 
•  1 x entré till destilleri 
•  Fri Wi-Fi

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

Ankomst: Söndagar i peri-
oden 5/4-25/10 2015. 
OBS: Turistskat EUR 1 per person/dygn. 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 

I samarbete med

 

  Teknisk arrangör:
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Det är naturligtvis 
mycket positivt att 
kommunledningen 

verkar för att placera ett 
motivationsboende inom 
den egna kommunen. Att 
ge kommunmedborgare 
i målgruppen möjlighet 
till normalisering av sina 
livsvillkor på hemmaplan är 
en bra målsättning. Att det 
dessutom kostar oss skatte-
betalare mindre jämfört med 

när tjänsten köps externt gör 
naturligtvis det hela ännu 
bättre.

Vad som är mindre bra är 
hur planeringen och beslutet 
i frågan om lokaliseringen 
av detta motivationsboende 
verkar ha gått till. Av vad 
som framgår på kommunens 
egen hemsida och av arti-
keln i Alekuriren (nr 02 v 4) 
så kan man inte någonstans 
läsa hur målgruppen har 

kommit till tals i frågan. Jag 
vill veta hur målgruppen har 
fått komma till tals? Jag vill 
också veta på vilka grunder 
de två andra alternativen till 
lokalisering som arbetades 
fram under 2013 var sämre 
än detta alternativ?

Eftersom Ale kommun 
inte redovisar på vilket sätt 
målgruppen har fått komma 
till tals så blir jag misstänk-
sam och tänker att de kanske 

inte har fått komma till 
tals särskilt väl. Hur tänker 
jag då? Jo, jag har svårt att 
tro att denna lokalisering 
verkligen skulle vara den 
bästa platsen i hela Ale 
kommun för den aktuella 
målgruppen. Jag försöker 
tänka mig in i målgruppens 
behov. Vill dessa individer 
bo ca 1,3 km från närmaste 
centrum? Vill de bo så långt 
från närmaste matvarubu-

tik och restaurang? Vill de 
dessutom bo så ensligt, med 
skogen invid knuten? Vill 
de ha en promenad från 
affären på ca 1,3 km och där 
det dessutom skiljer ca 85 
höjdmeter? (Det är många 
långa och branta backar det, 
kan jag upplysa den som inte 
är bekant med närområdet.) 
Visst, det finns en busshålls-
plats några hundra meter 
från platsen, men bussen går 

ju inte dygnet runt och inte 
heller i alla väglag. 

Ale kommun har i andra 
sammanhang uttalat att det 
är Nödinge och Älvängen 
som man satsar på som cen-
tralorter. Vore det då inte 
rimligt att också placera den 
här typen av verksamheter i 
någon av centralorterna?

Pernilla Johnsson 

Att Ales barn och ung-
domar nu måste åka 
till BUP i Kungälv 

istället för att kunna ha 
tillgång till det i hemkom-
munen som tidigare, är ett 
svek mot alla barnen och 
deras familjer som lider av 
psykisk ohälsa.

För att ta sig till BUP i 
Rollsbo från Ale, kan det 
innebära en tågresa, byte 
till buss och ytterligare en 
bussresa på över en timmes 
resväg enkel väg. Ur ett 
barns perspektiv som redan 

känner sig ängslig, rädd och 
utsatt och kanske dessutom 
har en diagnos som autism, 
depression och ångest kan 
resan bli en skräckupple-
velse. Har man tur och har 
föräldrar som har en bil och 
kan köra kan det underlätta 
men det kan ändå bli en resa 
på mellan 4-6 mil tur och 
retur. Barn och unga med 
psykisk ohälsa kämpar varje 
dag för att klara sin vardag 
och skolgång, det kommer 
att innebära att man missar 
allt mer av sin studietid när 

den lilla energi man har kvar 
kanske nu bara räcker till att 
ta sig fram och tillbaka till 
BUP, vilket i sin tur kommer 
att leda till att man känner 
sig ännu mera utanför.

Att det kommer att bli 
bättre kvalité inom barn 
och ungdomspsykiatrin när 
Ale mottagningen flyttar 
till Kungälv kan vara ett ar-
gument men det vet vi inte 
idag? Det vi vet är att Ales 
innevånare får betala priset 
av denna eventuella höjda 
kvalité och Kungälvsborna 

får det på köpet.
Det är begripligt att 

tjänstemän inom landstinget 
föreslår en sammanslagning 
av två BUP-enheter för 
att höja kvalitén, vi har väl 
aldrig hört att en förändring 
som politiken genomfört 
på uppdrag av tjänstemän 
skulle försämra kvalitén? 
Däremot är det ett svek 
när detta beslut så uppen-
bart drabbar en redan svag 
och stigmatiserad grupp. 
Behandlingen på BUP skall 
naturligtvis rikta sig till 

familjen och till barnets 
behov, men familjen består 
inte bara av föräldrar och 
ett barn med psykisk ohälsa. 
Utan familjen är som vilken 
annan familj som helst, med 
syskon som behöver hjälp 
med läxor eller transporter 
till någon aktivitet. Det blir 
inte lättare att leva i Ale för 
familjer till barn som har 
behov av stöd från barn och 
ungdomspsykiatrin. 

Ale kommuns vision, 
”Lätt att leva i Ale”, handlar 
kanske inte om vår vardag? 

Kommunen tillhör också 
förlorarna när mottagningen 
nu är flyttad. Dels genom 
att föräldrarna inte kan 
arbeta i samma omfattning 
och att kostnaderna för elev-
hälsovården i Ales skolor 
fortfarande kommer att var 
höga eller högre? I jämfö-
relsetalen inom Göteborgs-
regionen.

Föräldrar i Ale kommun

Skårdals cirka 200 
radhus och villägare 
är inklämda mellan 

bostadsföreningar, som alla 
har fiberlösning idag.

Nu har även vi möjlighet 
att komma ikapp utveck-
lingen.

När vi får tillräckligt 
många intressenter – 60% 
av det totala antalet tillfrå-
gade – kommer alla vi som 
har lämnat In talong, få ett 
skriftligt erbjudande för 
inkoppling av  fiber till din 
fastighet.

Öppen fiber är opera-

törsneutral och ni kan välja 
på många olika tjänsteleve-
rantörer, som kan ge Er 
tjänsten för bredband, TV 
och telefon till ett väsent-
ligt bättre pris än ni betalar 
idag. Med fiber så får du ett 
driftsäkert system och kan 
plocka ner dina paraboler 
och antenner.

Jag uppmanar nu alla 
Skårdalsbor att lämna in 
talongen. Vi har fått några 
veckors förlängning och 
det finns en möjlighet att få 
fiber inom 6-7 mån.

Förnärvarande har endast 

25% kryssat i ruta ett eller 
två., samt tre hushåll som ej 
är intresserade.

Regeringens bredbands-
strategi är att 90% av hus-
håll  och företag i Sverige 
skall ha möjlighet att få 
fiberlösning innan 2020.

Måste vi i Skårdal var 
dessa 10% i Ale som inte får 
fiber i skälig tid?

De som ej skickar in 
talong kommer ändå få 
tomrör framdragen till 
tomtgräns för en senare 
inkoppling. Dock till minst 
det dubbla priset. Hoppas 

innerligt att vi inte måste 
invänta en ändrad demografi 
i Skårdal.

Framtidssäkra din fast-
ighetsinvestering nu. Fiber 
höjer garanterat värdet på 
din fastighet.

Hela kostnaden är av-
dragsgill vid husförsäljning, 
såsom en förbättringsåtgärd 
enligt Skatteverket.

Tänk om – gör rätt!

Fiberambassadören i Skårdal
Stefan Alenbratt

Fiberlösning till radhus och
villaägare i Skårdal, Bohus

”Mitt namn är Anna. 
Jag är 11 år och går på 
Tingbergsskolan i Lilla 

Edets kommun. Min högsta 
dröm är att bli veterinär, 
men det kommer nog inte 
att gå. Jag har läs- och 
skrivsvårigheter och egent-
ligen behöver jag särskild 
hjälp varje dag, men det 
kan jag inte få. På min skola 
finns det ingen speciallärare 
eller specialpedagog som 
kan hjälpa mig med det jag 
behöver.

Därför läser jag inte så 
bra och om man ska bli 
veterinär måste man kunna 
läsa jättebra. Man måste 

kunna läsa på engelska 
också, säger min lärare. Min 
lärare hjälper mig med allt 
som går, men det finns fler i 
min klass som behöver hjälp. 
Alla i klassen behöver hjälp 
och vi har bara en lärare.

I min skola finns det 
en rektor också. Det är en 
sådan som bestämmer. Fast 
nu ska vår rektor sluta och 
det tycker jag är synd. Det 
var en jättebra rektor, men 
det blev så himla mycket att 
göra, så nu kommer det en 
ny. Nu har vi haft sex rekto-
rer på tre och ett halvt år.

När vi läste tidningen 
hemma stod det att Lilla 

Edet låg på plats 289 av 290. 
Det betyder att vi ligger näst 
sist, så det är bara en som är 
sämre än vi i hela Sverige. 
Fast vi kan bli bättre, det 
säger min lärare att man 
alltid kan bli. Man ska alltid 
sikta mot ett A i betyg, det 
säger mamma och pappa. 
Man måste bara ha en plan. 
Jag undrar vad de har för 
plan för att Lilla Edet ska bli 
bättre? Vi kan också få hög-
sta betyg, om vi vet hur vi 
ska göra. Mamma säger att 
det ska politikerna i Utbild-
ningsnämnden veta. Den 
planen skulle jag vilja se.

I den där nämnden tycker 

de tydligen olika saker 
allihop, precis som vi gör i 
klassen också. Fast ibland 
säger vår lärare, att vi måste 
komma överens om något 
som är bra för alla, och då 
får vi bestämma oss. För det 
som är bra för vår klass, det 
är ju bra för oss allihop.

Ibland pratar vi om 
skolan hemma och då säger 
mina föräldrar att det finns 
så många skolor i vår kom-
mun. Jag vet inte varför, jag 
undrar om alla skolorna har 
så många barn? Det måste 
väl vara dyrt med många 
skolor?

Här slutar mitt brev. Det 

är jag som heter Anna, jag är 
11 år och går på Tingbergs-
skolan i Lilla Edets kom-
mun och min högsta önskan 
är att bli veterinär.”

Det finns ingen som heter 
Anna som är 11 år och går 
på Tingbergsskolan. Anna är 
helt och hållet en fiktiv per-
son, men hon speglar den 
verklighet som möter hen-
ne, de andra eleverna och 
lärarna på skolan. Vi som 
jobbar på skolan har under 
lång tid upplevt frustration 
och på senare tid i möte 
med ordförande och vice 
ordförande i nämnden har 
vi även mötts av oförståelse 

och brist på engagemang.
För oss är skolfrågorna 

så viktiga att vi anser att de 
borde vara helt opolitiskt 
bundna. Nu har ni politiker 
möjlighet att se bortom 
partipolitiken och starta ett 
samarbete kring skolfrågor-
na. Ge oss en långsiktig plan 
och visa att ni vill stödja 
oss i vår vision att bli en av 
Sveriges bästa skolkommu-
ner. Om man siktar mot 
stjärnorna kan man som 
bekant nå trädtopparna.

Lärare på F-6 Tingbergsskolan

Starta ett samarbete kring skolfrågorna

På senaste Kommun-
fullmäktige den 26 
januari så röstade 

Kristdemokraterna nej till 
medfinansiering med två 
miljoner till utbyggnad av 
E20 mellan Vårgårda och 
Mariestad. Även FIA och 
AD röstade nej. 

Självklart är det viktigt 
att E20, som ju ofta kallas 
dödens väg, blir utbyggd 
men ska Ale kommun bidra 
med pengar till detta? Två 
miljoner kronor var den 
andel Ale som skulle betala.

Kristdemokraterna anser 
att två miljoner i Ale kan ge 
en förskollärare under fem 
år eller en extra resurs till 

skolan eller två par händer i 
vården.

Kristdemokraterna anser 
att det inte är en kommunal 
angelägenhet att finansiera 
asfalt i Mariestad, när det 
samtidigt finns stora behov i 
vården, skolan och omsor-
gen i Ale.

Kristdemokraterna i Ale 
tycker investeringar i E20 
är en fråga för regering-
en. Vägar skall finansieras 
av staten. Vi Ale behöver 
våra pengar till våra egna 
invånare.

Tony Karlsson
Kristdemokraterna i Ale

Kristdemokraterna vill lägga
pengarna på vård, skola och omsorg

Öppet brev till Ale kommun 
Angående motivationsboende i Ale Skårdal 67:1 i Bohus

Svar och inlägg i debatten om nedläggningen av BUP i Ale
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Omsorgsnämnden 
beställer utifrån 
behoven ett boende. 

Omsorgsnämnden fattar 
inte beslut om ägande, 
planfrågor, vem som byg-
ger och så vidare. Det är 
uppgifter som hör hemma 
i Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Eftersom det i vår investe-
ringsbudget inte finns medel 
för egen byggnation är det 
redan tydligt att boendet 
kommer att byggas och ägas 
av någon annan än kommu-
nen. Precis på samma sätt 
som vi i enighet etablerade 
det senaste äldreboendet 
i Ale under det rödgröna 

styret 2006-2010. 
När det gäller kvalitets-

krav anser vi att nämndens 
ansvar är alla våra boenden. 
Inte bara det boende som 
nu planeras. För att upprätt-
hålla god kvalitet i äldre-
omsorgen satsar vi också i 
år ca 5 miljoner mer än FiA 
och Alliansen.

Vi tycker att det är tråkigt 
att man från oppositionen 
väljer en så aggressiv ton. 
Det är också lite märkligt 
att anklaga den nya politiska 
ledningen för bristande 
handlingskraft hela 28 dagar 
efter det att vi tog över 
ansvaret från Alliansen. Man 
ska ändå komma ihåg att 

Alliansen på fyra år inte har 
lyckats levererar det nya bo-
ende i Älvängen man lovade 
väljarna i valrörelsen 2010. 

Våra partier är överens 
om att skapa resultat för 
Ales bästa. Ett nytt modernt 
äldreboende med hög 
kvalitet i Älvängen är bara 
en av alla de förbättringar vi 

kommer genomföra under 
mandatperioden. 

Monica Samuelsson (S)
Ordförande i Omsorgsnämnden

Ingela Nordhall (AD)
Ledamot

Sonny Landerberg (MP)
Ledamot

Christer Pålsson (V)
Ledamot

Under ett par månad-
er har man arbetat 
med att ta fram en 

miljö och klimatplan för 
kommunen. Det är en plan 
som ska visa vilken riktning 
Ale ska gå åt när det gäller 
de här viktiga frågorna. 
Planen har varit uppe ett par 
vändor i Kommunstyrelsen 
och nu förutsätter vi att 
den beslutas i februari. I 
planen finns det ett antal 
mål angivna och center-
partiet tillsammans med 
våra samarbetskollegor i 
alliansen och FiA vill att 
några mål förändras. Det är 
framför allt två mål vi vill se 
en annan inriktning kring

 
1. Målet om körda mil 
med bil. I planen föreslås 
ett mål att antalet körda mil 
i Ale ska minska. Till skill-
nad från andra partier, vill 
vi jaga avgaserna och inte 

bilisterna! Vi vill ha 100% 
förnybart och det gäller inte 
bara elproduktionen utan 
även andra områden, till 
exempel transportsektorn. 
Vi vill också att hela Ale ska 
få växa och tycker därför att 
det målet fokuserar på fel 
saker. Vi vill istället ha ett 
mål som säger att andelen 
mil som körs med fossila 
bränslen ska minska. Vi vill 
alltså koncentrera oss på att 
ställa om fordonsflottan till 
att gå på fossilfria bränslen. 
Detta kan tex genomföras 
med att kraftigt utöka an-
talet laddstoplar för elbilar 
och arbeta för en etablering 
av minst en biogasstation 
i Ale. 

2. Målet om att ändra 
mindre kött. Det finns 
ett mål i den föreslagna 
planen att aleborna ska äta 
mindre kött. Även detta 

är ett trubbigt mål som 
missar syftet. För att minska 
klimatpåverkan från livs-
medelsproduktionen bör vi 
värna våra köttproducenter i 
Sverige, våra företagare och 
de gröna näringarna. Därför 
vill vi istället ha ett mål om 
att vi ska äta mer närpro-
ducerad mat. Då minskar 
transportsträckorna och vi 
kan med gott samvete äta 
mat som vi vet har produc-
erats enligt svensk lagstift-
ning. 

Vår uppmaning till S, V 
och MP är: Fundera ett varv 
till och sätt mål som gynnar 
företagande och boende i 
hela landet och i hela Ale!

Elena Fridfelt
Åke Niklasson

Centerpartiet

När det var dags för 
omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämn-

den att börja arbeta med 
nämndplan och budget för 
2015 var det bara alliansen 
och FiA som presenterade 
tilläggsförslag till nämnd-
planen. Inte ett enda förslag 
lades fram från vår nya 
majoritet. Trots det kunde 
tyvärr inte de rödgröna ställa 
sig bakom alla av alliansens 
goda förslag, men vi fick 
glädjande nog igenom tre av 
våra viktigaste punkter för 

ett bättre Ale. 
Det första vi lyckades dri-

va igenom var en utredning 
om att införa arbetskläder 
för de som arbetar idag i 
sektorn. Att likvärdigt er-
bjuda arbetskläder över hela 
kommunen är en fråga som 
släpat efter i många år. Det 
är en självklarhet för många 
tjänstemän i Ale på andra 
sektorer att ha arbetskläder, 
men det är fortfarande ingen 
självklarhet för omsorgsper-
sonal. Inte minst utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är 

det dags att en kartläggning 
av behovet görs och att 
arbetskläder därefter erbjuds 
våra medarbetare. Det tycker 
vi att de förtjänar.

Det andra vi lyckades 
driva igenom var gällande 
maten till våra äldre, som 
idag får en kall matlåda hem-
körd till sig av hemtjänsten. 
Under valrörelsen presen-
terade vi vårt förslag om att 
erbjuda mat från våra lokala 
krögare istället. Detta skulle 
ge en omfattande valfrihet 
för den äldre och innebära 

varm, nylagad, gott doftan-
de mat hem till dörren. En 
utredning om möjligheten 
att genomföra detta ska nu 
göras under 2015. 

Det tredje vi lyckades ge-
nomdriva var vår idé om en 
sommarjobbsförmedlare som 
vi pratade mycket om i valrö-
relsen. Den samordnare som 
idag arbetar på kommunen 
med att ordna feriearbeten 
till våra ungdomar på som-
maren ska nu fördjupa sitt 
samarbete med näringslivet 
och näringslivsenheten så att 

en majoritet av feriearbetena 
erbjuds av näringslivet istäl-
let för av kommunen. Själv-
klart ska riktiga ansökningar 
också göras. Det bästa vi kan 
göra för ungdomarna är att 
förbereda dem på livet efter 
skolan och lära dem tidigt 
hur man söker arbete och ge 
de bästa möjligheterna till 
erfarenheter och kontakter 
som de sedan kommer ha 
stor nytta av.

I valrörelsen lovade vi 
aleborna ett antal saker om 
vi skulle få förtroendet att 

fortsätta leda kommunen. 
Nu när vi tvingades in i 
oppositionsrollen försöker 
vi fortfarande genomdriva 
våra löften och vara en stark 
opposition, precis 
som vi lovat. 
Vårt ansvar 
att verka för 
Ales bästa är 
fortfarande 
det viktigaste 
för oss. 

Isabell Korn (M)
Vice ordförande i omsorgs-

och arbetsmarknadsnämnden

En framgångsfaktor 
de senaste fyra åren i 
Kultur- och fritids-

nämnden har varit den 
enighet som rått kring bra 
förslag. Ett bra förslag ska 
bifallas oavsett vilken sida 
som presenterar det.

Därför är jag väldigt glad 
att nämnden den 29 januari 
kunde anta mitt förslag om 
att tjänstemännen ska starta 
en utredning om en ny 
simhall i Ale. Som många 
vet sjunger Skepplanda 
simhall på sista refrängen. 
Jag hoppas att en utredning 
kan ge oss svar på var en ny 
simhall ska byggas, hur den 
ska drivas för att den ska 
komma till så stor nytta som 
möjligt för våra medborgare 
och hur mycket pengar som 
krävs i investering. Det är 
hög tid att starta planering-
en om vi inte ska stå helt 

utan simhall ett antal år 
emellan den gamla och den 
nya hallen.

Trots dessa goda nyheter 
ser jag dock ett orosmoln. 
Kultur- och fritidsnämnden 
står inför många investe-
ringar, i år och kommande 
år, och jag hoppas att vi i 
nämnden kan vara eniga om 
vad som bör göras för Ales 
bästa. Min stora oro är att 
alla de investeringar som 
S, V, MP och AD beslutat 
i kommunfullmäktige att 
Kultur- och fritidsnämnden 
ska genomföra kommer kos-
ta enorma summor pengar. 
Detta leder oundvikligen 
till neddragningar av andra, 
befintliga, verksamheter 
då det inte finns täckning i 
budgeten för att drifta inves-
teringarna. Vi ser hellre att 
nämnden är enig om viktiga 
investeringar för Ale kom-

mun som nämnden också 
får kompensation för, så att 
vi kan fortsätta med vår fan-
tastiska basverksamhet och 
ändå utveckla kultur- och 
föreningslivet i Ale. Det ena 
bör inte ske på bekostnad av 
det andra.

Moderaterna kommer att 
göra allt för att värna den 
verksamhet som idag bedrivs 
och som är mycket uppskat-
tad av aleborna, samtidigt 
som vi kommer driva på en 
positiv utveckling för Ale. 

 

Ida Löfgren (M)
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 11 februari 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun 2015-2020
• Jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommun 2015-2018 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 4 februari 2014.

Alliansen borde lämna valrörelsen bakom sig och ta ansvar för Ales utveckling!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

En stark opposition, precis som vi lovat

Tokiga klimatmål riskerar
att bli bortdömda

Utredning om ny 
simhall i Ale

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se
Pg 90�20�90-0
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Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

Tycker du om 
 att vandra?

Frågor? Kontakta  
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se, 

0303-444031

Välkommen till  
Starrkärrs församlingshem  
söndag 8 februari kl 16.00

Vill du vara med och fundera  
över hur vi kan utveckla  

församlingens pilgrimsvandringar?

T E M A K V Ä L L

DOPJAVISST!

NÄR? VAR? HUR?
MEN...

Vi tar upp många frågor om dopet 
Barndop eller vuxendop? Troendedop och 
Andedop? Kan kyrkan vägra döpa?  
Och mycket annat…

Vi får besök av Lars Gunther, pastor i 
Guntorps missionsförsamling.

Välkommen!

Tisdag 10 februari kl 18.30 Nols kyrka

Onsdagsträff  ”Våren i närbild” – Ingmar Skogar visar bilder.  
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
Onsdag 11 feb kl 14 i surte församlingshem

nödinge församling
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

söndag 8 februari kl 11 i nödinge kyrka 
Förskolebarn. Barnkörerna The Rookies, Singing kids, Popkören  
och Young voices. Reine Bäck, präst. Kyrkfika. Kyndelsmässodagen.

söndag 8 februari kl 17 i surte kyrka 
Förskolebarn, barnkörerna Peacedrums och Fortsättningskören.  
Reine Bäck, präst. Kyrkfika. Kyndelsmässodagen.

Ljuset - gudstjänst för stora och små

Som människa söker jag 
hela tiden få ihop alla 
mina intryck och tankar 

till en helhet. Tillvaron 
måste bli förståelig för att 
jag ska fungera, ha kraft och 
kunna känna glädje i livet. 
Jag längtar efter en inre ro 
som ger både handlings-
kraft och vila, riktning och 
vägledning i alla de priori-
teringar som jag dagligen 
tvingas göra.

I Lukas andra kapitel mö-
ter vi en person som verkar 
ha den friden i sitt liv – Sy-
meon. Han har levt ett liv 
nära Herren och fått veta att 

han inte ska dö förrän Mes-
sias, den utvalde, har kom-
mit. Hur länge Symeon har 
levt med den kunskapen får 
vi inte reda på, men att den 
varit en drivkraft för honom 
förstår vi. Så går han till 
templet den där dagen då Jo-
sef och Maria ska bära fram 
Jesus såsom Mose lag bjöd 
och där får Symeon hålla 
Guds löfte i sina händer! Det 
sker något stort i det ögon-
blicket!    

Symeon får sitt hopp 
uppfyllt -  Gud håller sina 
löften! Hans väntan har inte 
varit förgäves och en djup 

tillfredsstäl-
lelse verkar 
falla över 

honom: ”...nu låter du din 
tjänare gå hem, i frid, som 
du har lovat!”  I den stunden 
är Symeons livsuppgift och 
mål uppfyllt, han får bekräf-
ta för Maria att hennes son 
är Guds utvalde, att mycket 
kommer att ske med och 
omkring Jesus och att Guds 
räddning är kommen genom 
detta barn. 

Man anar att det hos 
Symeon funnits både 
förvissning och tvivel, det 
står att Anden låtit honom 
veta att Messias är på väg 
och vi drar lätt slutsatsen att 
detta inte vållat Symeon det 
minsta tvivel.  Men vi vet 
alla att dagarna kan se olika 
ut, det som var en själv-

klarhet igår kan vara nog så 
tvivelsamt idag. Vad sa de 
andra i templet till honom 
när dagarna gick och ingen 
Messias var att ana? Vad 
hade han för belägg att det 
han trott sig förstå var sant? 
Och så vidare…

Symeon satte sin tillit till 
Gud och trodde. Hans liv 
och tillvaro fick en för-
ståelig helhet tillsammans 
med Herren.  Därför valde 
Symeon att vila i att det han 
fått veta var sant. Och så fick 
han en inre ro att vänta och 
leva utifrån vad som komma 
skulle, där han själv skulle 
vara en del i det tysta. Han 
fick ett liv med mening och 
mål!

Där finns en hälsning 
till oss alla i de ögonvitt-
nesskildringar som de fyra 
evangelierna är, att också 
våra liv är en del av en större 

helhet. Att också du och jag 
är Guds händer och fötter i 
världen och bärare av viss-
heten att Guds verk pågår. 
Våra liv tillsammans med 
Jesus ger mål och mening i 
denna visshet, detta hopp att 
Gud inte övergett världen! 
Att vi har att stå upp för de 
svaga och ständigt söka de 
bästa uttrycken för Guds 
kärlek i vår värld.

Det är mycket som vi inte 
förstår om vem och hurdan 
Gud är! Söndagens tema är 
”Uppenbarelsens ljus” och 
allt som oftast så önskar åt-
minstone jag att Gud skulle 
kasta lite mer ljus över livets 
mysterier och bekymmer. 
Men det förunderliga är 
att det också dyker upp en 
pusselbit här och en bit där 
som ger lite mer insikt, som 
stärker vissheten och hoppet 
lite till!  Ett problem för oss 

är ju att vi inte kan se Gud – 
trots att vi kan leva tillsam-
mans med honom och prata 
med honom. En konfirmand 
skrev i en utvärdering en 
gång: ”Gud visade sig inte 
– men han bevisade sig!”  
Det tål att fundera på. Sy-
meon fick hålla i Jesus och 
berätta om det. För att han 
gjorde så, så har vi chans att 
leva i samma tro och hopp 
som han gjorde! För Gud 
bevisade sig!

Leif Jöngren
Pastor i Equmeniakyrkan Älvängen

Hoppet ger livsinriktningen!
Kyndelsmässodagen / Luk 2:22-40

Gravrätter som kan komma att återtas
Efter inventering och skyltning av gravarna under minst 
5 år, visar det sig att många gravar saknar gravrättsin-
nehavare och många är vanvårdade. 

Vi söker därför gravrättsinnehavare för följande gravar:

Starrkärr

2-0075 Thorsson 
2-0247 Johannesson 
2-0320 Toresson 
2-0330 Kristensson  
2-0346 Karlsson  
2-0393 Verner  
2-0394 Vik

3-0010 Johansson 
3-0042 Olsson 
3-0056 Edvardsson 
3-0080 Johansson/ 
Johannesson 
3-0157 Lindberg

Kilanda 

B-0030 Jonsson 
C-0010 Andersson 
C-0015 Alexandersson 
C-0022 Johansson

Kyrkogårdschef

Tony Karlsson, 0303-444 005,  
tony.karlsson@svenskakyrkan.se

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 1 mars kl 14.00

i Starrkärrs Församlingshem
Årsmötesförhandlingar

Kaffe
Gösta Mårdborg visar bilder 

och berättar

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen

BETRAKTELSE

Ett tjugofemtal kom 
till årets första träff på 
Backavik. Sven Petters-
son informerade om 
aktuellt inom politiken. 
Han bad vidare om 
frågor att ta upp vid 
ortsutvecklingsmötet 
i april. Sedan lämnade 
Eva-Lans Samuelsson 
en uppskattad redogörel-
se för verksamheten på 
Backavik. Vid nästa träff 
den 24 februari kommer 
Birgitta och Lennart 
Mattsson att berätta om 
sina orienteringsresor i 
Europa.

I fredags trotsade 17 
fredagsvandrare snöo-
vädret och tog bussen till 
Grunne för att gå tillbaka 
till Alafors. Denna vecka 
åker vi med samma 
buss till Grunne. Sigrid 
Pettersson möter oss 
där och leder oss på nya 
vägar.

Den 25 februari besö-
ker SPF Seniorerna Ale 
Göteborgs stadsmuseum. 
Ahlafors Bryggerier 
gästas den 4 mars.

Lennart Mattsson

Lyckad
SPF-träff på 
Backavik

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

SKEPPLANDA PASTORAT
HÅLANDA • SKEPPLANDA • TUNGE • S:T PEDER • ALE-SKÖVDE

Frukostcafé  
för kvinnor

MUSIKGUDSTJÄNST
Sånger om Ljuset

Skepplanda kyrkokör, Peter Corneliusson
Skepplanda kyrka

Söndag 8 februari kl 17.00
Präst: Mika Auvinen

Skepplanda församlingshem
Kom och ät frukost med oss 

Kostnad 40 kr/person
Lyssna till Ann-Sofie Hylander, präst i 

Edane, Karlstads stift.
Född och uppväxt i Skepplanda

Lördag 7 februari kl 9-11



Starrkärr-Kilanda 
församling
Tor 5/2 Nols kyrka kl 18.30 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
8/2 Starrkärrs kyrka kl 11 
Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa Holmgren 
Martinsson. Nols kyrka kl 17, 
Förbönsgudstjänst Nordblom
Ons 11/2 Älvängens kyrka kl 
18.30 Taizémässa, Andersson.
Starrkärrs kyrka kl 19 Bön för 
församlingen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön 8/2 kl 17 
Musikgudstjänst M Auvinen.
Ons 11/2 kl 10 Storcafé
Lör 14/2 17 Mediativ andakt
Hålanda sön 8/2 kl 12 Mässa M 
Auvinen. S:t Peder sön 8/2 kl 
10 Gudstjänst V Wetterling.
Tis 10/2 kl 18 Veckomässa för-
samlingshemmet. Tors 12/2 kl 
12 Sopplunch. Ale-Skövde sön 
8/2 kl 12 Mässa V Wetterling.
Tunge se övriga.

Smyrnakyrkan Älvängen
Mån 2/2 kl 10 RPG stavgång. 
Tis 3/2 kl 8.30-9 Bön. Ons 4/2 
kl 10-12.30 SmyrnaCaféet, kl 
18.30-19.30 Bön. Tor 5/2 kl 
18.15 Hobby. Fre 6/2
kl 19.30 Cadé#GiveAndFor-
give - ungdomscafé. Lör 7/2
10 -13 Second Hand & Café. 
Sön 8/2 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten, kl 11.00 Guds-
tjänst. Martin Kvidal predikar 
och informerar om Elida. 
Äventyret. Nattvard. Kyrkkaffe. 
Mån 9/2 kl 10 RPG stavgång.

Nödinge Församling
Fre 6/2 kl 10 i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst, Henny 
Forsberg. Sön 8/2 Kyndelsmäs-
sodagen kl 11 i Nödinge kyrka: 
Ljuset - gudstjänst för stora och 
små, Reine Bäck. Förskolebarn, 
barnkörerna The Rookies, 
Singing kids, Popkören och 
Young voices. Kyrkfika. Kl 17 i 
Surte kyrka: Ljuset - gudstjänst 
för stora och små, Reine Bäck. 
Förskolebarn, barnkörerna 
Peacedrums och Fortsättnings-
kören. Kyrkfika.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 4/2 kl 15 Onsdagsträff: 
Människor jag mött. Tal och 
sång av Jan Erixon. Ons 4/2 
18:30. Tonår. Ons 4/2 21 Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Sön 8/2 kl 11 Gudstjänst. 
Ragne Fransson. Fika. Mån 9/2 
kl 19 Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Ons 
11/2 kl 21 Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Program-
met kan komma att ändras, 

men på www.surtemissions-
kyrka.se hittar du alltid ett 
aktuellt program.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tors 5/2 kl 19.30  Körövning. 
Sön 8/2 kl 11 Gudstjänst 
Matilda Nyman sång: Emmy 
Cronquist Servering kl 18 Bön 
och Lovsång kl 19 Tonårscafé.
Mån 9/2 kl 18.30 Upptäckars-
cout. Tis 10/2 kl 10 Tisdagsbön   
kl 19  Programrådet.
Bohus pingstkyrka
Ons 4/2 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 8/2 kl 11 Leif 
Karlsson. Ons 11/2 kl 19.00 
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 4/2 kl 18.30 Mässa, Kris-
tensson. Sön 8/2 kl 10 Hög-
mässa, Westergard. Tis 10/2 kl 
9 Mässa i förs hem, Isacson.

Guntorps Missionskyrka
Ons 4/2 kl 18.30 Spårar - Upp-
täckarScout. Sön 8/2 kl 11 För-
samlingens Årsmöte Beräknas 
sluta senast 16.30. Ons 11/2 kl 
18.30 Tonår - ÄventyrarScout.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.seBouppteckningar  •  Testamenten  •  Juridisk rådgivning  •  Även Hembesök

Kapellvägen 7 Älvängen Lödöse
031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
Göteborgsvägen 66

 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 TaCK

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.

JORDfäsTnIngaR

DöDsfall

Bli fadder på 
plansverige.org 
eller SMS:a 
FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/
mån. SMS:et kostar som ett 
vanligt SMS.

Vår Käre 

Lennart Lilja 
* 22 augusti 1941  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nödinge 
25 januari 2015 

KERSTIN 
CATHARINA 

Mattias 
Martina med familj 

CHRISTER och 
PERNILLA 
Ninni, Linus 

Övrig släkt och vänner 

Var inte rädd 
Det finns ett hemligt 

tecken, 
ett namn som skyddar 

dig nu när du går 
Din ensamhet har 

stränder in mot ljuset 
Var inte rädd 

I sanden finns det spår 
Ylva Eggehorn 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skepplanda 

kyrka torsdagen  
5 februari kl. 13.00.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  

tel. 0303-33 33 99. 

Ett varmt tack till 
personalen på Tiva, 

Sahlgrenska sjukhuset 
och Iva, Kungälvs 
sjukhus för Er fina 

omsorg. 

Vår kära

Ulla Andersson

* 9 december 1929

har idag stilla insomnat.

Sävedalen
21 januari 2015

LOTTA och JUSSI

Viktor

Maj-Britt och Sven

Bengt, Lennart

Magda och Hans-Göran

Christian, Patric

Släkt och vänner

Så länge vi minns lever

du

Vivi Berglund

Begravningsakten 
äger rum i kretsen av 

dom närmaste.
www.fjallmans.se

Korrektur
Göteborgs-Posten

Införandedag lördagen den 31 januari 2015

Annonspris 2674 kr

(inkluderar publicering på www.fjallmans.se samt www.familjesidan.se)

Korrektur och pris godkänt av

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

Vår Käre 

Bengt-Arne 
Artonius 

* 7 oktober 1924  

Sörjd och saknad av  
oss alla. 

Nödinge 
22 januari 2015 

MAYBRITH 
CHRISTER 
MONICA 

LARS 
med familjer 

Släkt och vänner 

Sov i ro 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  

20 februari kl. 11.00 i 
Nödinge kyrka. Efter 

akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå, tel. 
0303-33 33 99 senast 
tisdagen 17 februari.  
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden, tel. 

0200-88 24 00. 

Ett varmt Tack
till alla er som visat 
omtanke i samband 

med vår kära

Märta Hanssons
bortgång, för alla vackra 
blommor, brev och gåvor 

till barncancerfonden.

Vi vill också tacka 
hemvård, hemsjukvård, 

sjuktransport, Vikadamm, 
avd 7 Kungälvs sjukhus, 

Avh-teamet, 
Sahlgrenska onkologen 
samt övriga som stöttat 

och hjälpt under 
sjukdomstiden.

Lennart och familjen

Lennart Lilja, Nödinge har 
avlidit. Född 1941 och efterläm-
nar makan Kerstin samt barnen 
Catharina och Christer med 
familjer som närmast sörjande.

Bengt-Arne Artonius, 
Nödinge har avlidit. Född 1924 
och efterlämnar makan May-
brith samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Inger Eliason. I Stora Lundby 
kyrka hölls onsdagen 28 januari 
begravningsgudstjänst för Inger 
Eliason, Gråbo och Älvängen. 
Officiant var Mattias Algotson.

Mona Strömberg. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
fredagen 30 januari begrav-
ningsgudstjänst för Mona 
Strömberg, Nol. Officiant var 
Sigvard Svärd.

Elly Jareflo. I S:t Olofs kapell 
hölls fredagen 30 januari 
begravningsgudstjänst för Elly 
Jareflo, Skepplanda. Officiant 
var kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

grattis till våran solstråle 
Leia som fyller 5 år 

den 3 februari.
Önskar Mamma o Pappa, 

Mormoro Morfar

grattis till vår
goa arbetskamrat Adam 

som fyllde 25 år i måndags. 
Tack för pajen!

Den var görgoo!
Kramar från Kurrarna

gRaTTIs

Veckans ros vill jag ge till 
dig som får mig att skratta. 
Du vet vem du är om du 
förstår vad små feta sol-
torkade kycklingar är för 
något. Kram!

Han från andra änden

VECKans ROs

Rosor till ”Bruksongar” som 
på glasbruksmuseet i surte 
gjort en fantastisk utställ-
ning ”Minnenas surte” 
Bilder som väcker minnen 
inte bara för surtebor. 

F.d. Surtebo
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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

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

Puffhane 6 mån (Chines Cre-
sted dog) önskar nytt hem. 
Mycket trevlig och lugn. Reg, 
vacc, chipad. ring om mer info 
tel. 0760-46 63 34 eller 0701-
52 21 96

kÖPes 
Plast/Aluminiumbåt ca: 4-6 m 
Köpes. Ev i lite gör det själv 
skick. Med eller utan motor.

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

Tänk vad tiden går. 
Stockholmstjejen 
vally fyller sex år. 

Grattis önskar Farmor, 
Claes, Therése, Agnes o Ella

GRATTIS

sofie kornesjö 
Humlegången, Nödinge 

fyller år den 7/2. 
Grattis från Farmor

Fredrik vill vi hylla som 
43 år sakall fylla. 

Stort Grattis. 
Önskar Mamma, Claes, 
Therése, Ella o Agnes

oscar johannesson
8 år 6/2

Grattis från Farmor o Farfar
och hela släkten

Grattis till vår goaste 
Alexander 

på 7-årsdagen den 1/2!
Massor av kramar från 

Jacob, Mamma och Pappa!

Det var som igår, men nu 
har min kille blivit 10 år.

Grattis jonathan,
mamma älskar dig. 

Kramar från 
Tabytha, Tincuta si Vlad

Välkommen vår joy. 
Vi har väntat på dig!

Ett stort grattis till vår 
solstråle jea som fyller 4 år. 

Många kramar från familjen

TACK

Nu när jag går i pension vill 
jag ta tillfället i akt att tacka 
alla mina underbara arbets-
kamrater på Älvängen o 
Bohus Fysioterapi/Rehab, 
Ale Rehab, övrig perso-
nal på Vikadam och Vård-

cetraler i Ale för att ni gjort 
att jag med glädje gått till 
arbetet varje dag. Jag vill 
även tacka alla ni fantas-
tiskt goa Alebor som varit 
mina patienter!

Ett varmt Tack till Barn, 
Barnbarn, Tinas fam. å 
Alla Ni andra som gjorde 
min Högtidsdag till Ett fint 
Minne! 

mamma, Farmor, kärring, 
Tant å god vän. 

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen 
men bestämt.

laila johansson
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föRRa vEcKanS LöSninG

SudoKu LÄTT SudoKu mEdEL

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

Varmt 
välkommen in!

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

Träna med en  

personlig Tränare

på sporTloveT

5 tillfällen, 595kr. 

kontakta oss för mer

information! 

från
11 år
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