
Rolf Gustavsson är
tillbaka vid rodret

Stämningsfull 
vinterkonsert

Daniel visade 
Surte vägen

126 glasade bullerskydd förstördes under torsdag och fredag natt. Notan för skadegörelsen uppgår till närmare tre miljoner kronor. Kommun-
ledningenn satt i krismöte under måndagsmorgonen, men det är Trafikverket som får betala. Frågan är hur länge? ”Det är helt oacceptabelt att 
någon eller några gör så här. Vi måste självklart diskutera åtgärder”, säger Ales kommunalråd Paula Örn (S).

126 glasade bullerskydd förstördes under torsdag och fredag natt. Notan för skaded ögörelsen uppgår till närmare tre miljoner kronor. Kommun-
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En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale

Gäller v 07 • 11/2–15/2

Bjud på något
 hjärtegott!

Nu får du massor av inspiration och bra 
priser inför alla hjärtans dag. Passa på att 
mata kärleken med något riktigt gott  
- eller varför inte bjuda alla vännerna? 
Välkommen till oss!

2890
/st

Lördag

14
FEBRUARI

förör iintnte e ee bjbjududu aaa aaalaaaaaaaa
eeenn titillll oooosssss !!

Alla
hjärtans

dag!

GELÉHJÄRTAN
Aroma. 450 g. Jfr pris 64:22/kg.

99ª/st
RÖDA ROSOR
ICA. Fairtrade. 10-pack.

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

70%
30
PÅ UTVALDA 
PRODUKTER

TILL

VINTERREAN FORTSÄTTER

Gäller på ordinarie pris.

Gratis tandkontroll
på din hund, katt & kanin

Fredag
13 feb

Knallarna 
kommer!

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag se hemsida 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se



Nog för att telefonen 
brukar ringa i tid 
och otid. I helgen 

var det mer påtagligt än nå-
gonsin tidigare. Skälet, 126 
glasade bullerskydd mellan 
Nol och Nödinge som 
krossats under två nätter 
– troligtvis skjutits sönder. 
Sällan har jag pratat med så 
många upprörda människor 
under ett och samma dygn. 
Det blev inte bättre av att 
andra medier spred speku-
lationer om att det kan vara 
ett ”konstruktionsfel” eller 
möjligen ett antal stenskott 
från snöplogen... 

Vem eller vilka är det som 
någon försöker skydda? tän-
ker jag.

Skulle snöplogen ha 
lyckats pricka 141 glasade 
bullerskydd från Nödinge 
södra till Nol? Tillåt mig 
småle. Det är bara att öppna 
ögonen och ställa sig på nära 
avstånd så blir det uppenbart 
att någon eller några till och 
med försökt krossa ännu fler 
av bullerskydden. Kulhålen 
är tydliga på de glasskivor 
som fortfarande sitter kvar.

Orsaken är viktig att 
klargöra. Hade det varit tal 
om ett konstruktionsfel hade 
alla blickar kunnat riktats 
mot ansvarig myndighet, i 
detta fall Trafikverket. Nu 
lämnar vi bara över notan, 
men orsaken sitter vi fort-
farande kvar med. Vittnen 
talar om ett ungdomsgäng 

fördelade i två, möjligen 
tre bilar, som med någon 
enkel form av vapen skjutit 
sönder bullerskydden. En 
skadegörelse som omöjligt 
kan glädja någon i efter-
hand. Kommunen som fått 
en ny stolt fasad i samband 
med infrastrukturprojketet 
BanaVäg i Väst förvandlas 
plötsligt till en angripen 
förort på ruinens brant. 
En skamlig syn är det som 
möter förbipasserande och 
de som kanske skäms mest 
är alla oskyldiga alebor.

Den grova skadegörel-
sen skämmer inte bara ut 
Ale, utan får också stora 
ekonomiska konsekvenser. 
”Det är Trafikverket som 
betalar”, säger någon beläst. 
Ja, rent tekniskt är det så, 
men riktigt så enkelt är det 
inte. Även de pengar som 
de statliga verken har till 
sitt förfogande kommer 
ursprungligen från skat-
tebetalarna och det finns 
säkert en gräns för hur stor 
andel som Trafikverket 
anser ska landa i Ale 
kommun. Vi måste 
därför gå till botten 
med orsaken. Vem 
utförde dåden och 
varför? Svaren 
finns därute. Flera 
vittnen har hört av 
sig till redaktionen 
och vi bollar allt 
vidare till polisen. 
Om inställningen är 

den rätta och motivationen 
att finna de som skyldiga äro 
kan det också komma att bli 
verklighet. Dessvärre är jag 
inte helt övertygad om att 
alla inser vikten av att lösa 
roten till det onda.

Istället blir det fullt fokus 
på att åter sätta upp nya 
glasskivor, utan att ha utrett 
orsaken till sabotaget. Jag 
är helt övertygad om att 
det går att finna gärnings-
männen, men det krävs en 
genomtänkt strategi och ett 
stort engagemang.

Kanske också en belö-
ning, men det har väl sam-
hället inte råd med? Det ska 
ju finnas pengar till framtida 
glas också...

Svaren finns!

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

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

VECKA 07         NUMMER 05|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE
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Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ia@alekuriren.se

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

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

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

ENDAST:

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

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

Nils Energideklarationer AB

E id
Nils

ÅRSMÖTE

www.halanda.se

Lördag 21/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hålanda Bygdegård

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

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

               ALVA  
HISSGARDINER 69-99:-
NYA VÅRTYGER - METERVARA & FÄRDIGSYTT

KAPPA PÅ 
METERVARA

FÄRDIGA 
KAPPOR 139:-

GARDINSTÄNGER & TILLBEHÖR

Superpris

BUSSRESA 
TILL

ULLARED 
LÖR 28 FEB

Avgång Lilla Edet - Älvängen 
- Nödinge - Bohus

Pris 170 kr
Bokning 0728-71 53 35, 
trestad71@speedmail.se

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

VI FIXAR TELEFONEN!

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

Kallelse
Samfälligheten Risveden har

ÅRSMÖTE
Måndag 23 februari kl 19.00 

i Sockenmagasinet Skepplanda 
Hembygdsgård Grönköp

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!



Nog för att telefonen 
brukar ringa i tid 
och otid. I helgen 

var det mer påtagligt än nå-
gonsin tidigare. Skälet, 126 
glasade bullerskydd mellan 
Nol och Nödinge som 
krossats under två nätter 
– troligtvis skjutits sönder. 
Sällan har jag pratat med så 
många upprörda människor 
under ett och samma dygn. 
Det blev inte bättre av att 
andra medier spred speku-
lationer om att det kan vara 
ett ”konstruktionsfel” eller 
möjligen ett antal stenskott 
från snöplogen... 

Vem eller vilka är det som 
någon försöker skydda? tän-
ker jag.

Skulle snöplogen ha 
lyckats pricka 141 glasade 
bullerskydd från Nödinge 
södra till Nol? Tillåt mig 
småle. Det är bara att öppna 
ögonen och ställa sig på nära 
avstånd så blir det uppenbart 
att någon eller några till och 
med försökt krossa ännu fler 
av bullerskydden. Kulhålen 
är tydliga på de glasskivor 
som fortfarande sitter kvar.

Orsaken är viktig att 
klargöra. Hade det varit tal 
om ett konstruktionsfel hade 
alla blickar kunnat riktats 
mot ansvarig myndighet, i 
detta fall Trafikverket. Nu 
lämnar vi bara över notan, 
men orsaken sitter vi fort-
farande kvar med. Vittnen 
talar om ett ungdomsgäng 

fördelade i två, möjligen 
tre bilar, som med någon 
enkel form av vapen skjutit 
sönder bullerskydden. En 
skadegörelse som omöjligt 
kan glädja någon i efter-
hand. Kommunen som fått 
en ny stolt fasad i samband 
med infrastrukturprojketet 
BanaVäg i Väst förvandlas 
plötsligt till en angripen 
förort på ruinens brant. 
En skamlig syn är det som 
möter förbipasserande och 
de som kanske skäms mest 
är alla oskyldiga alebor.

Den grova skadegörel-
sen skämmer inte bara ut 
Ale, utan får också stora 
ekonomiska konsekvenser. 
”Det är Trafikverket som 
betalar”, säger någon beläst. 
Ja, rent tekniskt är det så, 
men riktigt så enkelt är det 
inte. Även de pengar som 
de statliga verken har till 
sitt förfogande kommer 
ursprungligen från skat-
tebetalarna och det finns 
säkert en gräns för hur stor 
andel som Trafikverket 
anser ska landa i Ale 
kommun. Vi måste 
därför gå till botten 
med orsaken. Vem 
utförde dåden och 
varför? Svaren 
finns därute. Flera 
vittnen har hört av 
sig till redaktionen 
och vi bollar allt 
vidare till polisen. 
Om inställningen är 

den rätta och motivationen 
att finna de som skyldiga äro 
kan det också komma att bli 
verklighet. Dessvärre är jag 
inte helt övertygad om att 
alla inser vikten av att lösa 
roten till det onda.

Istället blir det fullt fokus 
på att åter sätta upp nya 
glasskivor, utan att ha utrett 
orsaken till sabotaget. Jag 
är helt övertygad om att 
det går att finna gärnings-
männen, men det krävs en 
genomtänkt strategi och ett 
stort engagemang.

Kanske också en belö-
ning, men det har väl sam-
hället inte råd med? Det ska 
ju finnas pengar till framtida 
glas också...

Svaren finns!

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus
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0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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ia@alekuriren.se
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www.aleridsport.se • 0303-74 28 30
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*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

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

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 
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126 glasade bullerskydd förstördes under två nätter, torsdag till lördag. Polisen efterlyser mer tips från allmänheten. Brottet är ett allvarligt sabotage och notan för skattebetalarna landar på nära 3 miljoner 
kronor. 

NOL. 141 glasade bul-
lerskydd har krossats 
från Nödinge till Nol.

Notan landar på näs-
tan 3 miljoner kronor.

Kommunledningen 
samlades i måndags för 
ett krismöte.

Det glasade bullerskyddet 
längs E45 är inte Ale kom-
muns ansvar. Trafikverket 
får ensam ta notan, men 
problemet med skadegörel-
sen kvarstår och drabbar alla 
alebor.

– Det är helt oacceptabelt 
att människor agerar på det 
här sättet. Vem som betalar 
är sekundärt, i sista änden 

är det ändå vi skattebetalare 
som på ett eller annat sätt 
finansierar skadegörelsen, 
säger en upprörd Paula Örn 
(S), Kommunstyrelsens ord-
förande.

Det var under natten till 
fredag som 67 bullerskydd 
krossades, men det var bara 
början. På lördagsförmid-
dagen kunde konstateras att  
totalt 126 glasrutor förstörts 
mellan Nödinge och Nol. 
Lägg därtill ytterligare 15 i 
södra Nödinge. 141 glasade 
bullerskydd till en kostnad av 
20 000 kronor vardera ger en 
nota om 2 820 000 kronor.

– Vi måste ta upp frågan 
med Trafikverket om det åt-
minstone på några platser är 

möjligt med kamerabevak-
ning eller om det finns ett 
annat mer hållbart material 
att använda. Det ser förfär-
ligt ut idag, menar Paula 
Örn.

Ingen samstämmig bild 
har kunnat återge exakt vad 
som har hänt, vilket lämnat 
spelrum för fria spekulatio-
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hållit bildbevis på att rutorna 
”beskjutits” av något form av 
vapen (se bild).

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

3 miljoner!
– Bildbevis på att de glasade bullerskydden skjutits sönder

ATT BETALA: 

Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com
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Läs mer och ansök på 
lansforsakringar.se/jobb

Vi söker dig som vill jobba 
i landets minsta storföretag
Till vårt kontor i Lerum söker vi en kontorschef

LEDIGA TJÄNSTER

Bland annat: 
•  3 st elektriskt höj/sänkbara, nästan nya 

skrivbord, björk. Nypris kr 6.500 inkl moms 
Nu 2.000 kr! 

•  3 st avlastningsbord 80x97 cm  
• Runt bord diam 90 cm 
•  2 st fristående pärmhyllor 104x80 cm  

resp 80x80 cm 
•  2 st ”pärmslukare” på hjul i 1 resp 2 plan 
•  White-board med 2 dörrar 160x120 cm 
• Träpersienner 
•  4 st fristående hurtsar på hjul m 3 lådor 
• 4 st höga sittpallar H: 82 cm och • 5 st lägre 
sittpallar H: 62 cm 
•  2 st kontorsfåtöljer Kinnarp (något äldre) 
• Skärmvägg i 4 sektioner 
• Högbänk 150x52cm, höjd 92cm
• + diverse annat. 

Lägg ett bud! 
Vi har öppet mellan kl 13-16. Välkomna!

UTFÖRSÄLJNING 
AV NÄSTAN NYA KONTORSMÖBLER!

ALE BOSTÄDER 
Göteborgsvägen 76, ÄLVÄNGEN 0705-448055

ABSOLUTA 

FYND- 
PRISER!

NÖDINGE. Under våren 
2014 startades utveck-
lingsprocessen ”I Ales 
skolor vill vi lära mer”.

Rektorer och pedago-
ger har samstämmigt 
pekat ut tre huvudmål.

Lust att lära, systema-
tiskt kvalitetsarbete och 
pedagogiskt ledarskap 
präglar därför Utbild-
ningsnämndens plan för 
2015.

Skolöverenskommelsen mel-
lan de rödgröna och allians-
partierna har lagt grunden 
för ett enigt och fokuserat 
utvecklingsarbete i Ales sko-
lor. Utbildningsnämndens 
nya ordförande, Dennis 
Ljunggren (S), och numera 
vice ordförande Elena Frid-
feldt (C), är rörande överens 
om det mesta.

– Överenskommelsen har 
betytt mycket och vi letar 
inte längre konfliktytor, utan 
är inställda på att hitta rätt 
vägar för verksamheten. Den 
stora skillnaden är att alla 
har ett inflytande och vi dis-
kuterar varje ärende tills vi 
når en samsyn, säger Dennis 
Ljunggren och Elena fyller i:

– Vi har genom vårt hand-
slag om skolan skickat rätt 
signaler till lärare, föräldrar 
och elever. Vi bråkar inte om 

skolan, den är för viktig!
Under 2014 analyserades 

bristerna och 120 pedagoger 
från förskolor och skolor del-
tog i fyra diskussionskvällar 
för att komma med förslag 
på åtgärder för att förbättra 
den psykosociala arbetsmil-
jön och förbättra resultaten 
i skolan. Det framkom över 
600 förslag, tankar och idéer.

Överens
– Rektorer och pedagoger är 
helt överens om situationen, 
vilket känns bra. Att vi ska 
fokusera på lusten att lära, 
systematiskt kvalitetsarbete 
och det pedagogiska ledar-
skapet råder det stor enighet 
kring. Rektorer och försko-
lechefer har fått för mycket 
administration och därför 
renodlar vi nu uppdraget. 
Vi kommer att återinföra 
skoladministratörer, berättar 
Dennis Ljunggren.

Det har också förts ingå-
ende samtal med de fackliga 
representanterna kring hur 
den psykosociala arbetsmil-
jön kan förbättras i sin hel-
het.

– Det är en fråga som är 
väldigt central i alla våra 
medarbetarsamtal. Vi har 
inte undanhållit någonting, 
vi vänder på alla stenar och 
redan idag ser vi en föränd-
ring. När vi rekryterar rek-
torer är det ett helt annat 
tryck, menar Elena Fridfeldt.

Arbetet med att alla elever 
ska nå målen i skolan måste 

börjas i tid. Barn- och elev-
hälsan måste upptäcka och 
vidta åtgärder tidigare.

– Jag vill aldrig höra att 
”det visste jag redan i försko-
lan att hen aldrig skulle klara 
sig i skolan”. Om vi känner 
till ett problem ska vi agera 
direkt, säger Dennis Ljung-
gren bestämt och får med-
håll.

– Vi måste skapa tydliga 
strukturer och rutiner för att 
ta hand om barn med särskil-
da behov.

Utbi ldn ingsnämnden 
gläds också över en resurs-
förstärkning 2015. 18 mil-
joner kronor mer till grund-
skolan. En del beror på att 
antalet barn är fler, men ett 
litet tillskott till verksam-
heten blir det.

– Nu får verksamhetsche-
fen och rektorerna titta på 
hur pengarna bäst ska an-
vändas. Det är många olika 
parametrar som ska vägas in 
när fördelningen sker, säger 
Dennis Ljunggren.

Darrar inte
Nämndens överhuvuden är 
ense om allt när media är på 
plats och trots att de ansva-
rar för den verksamhet som 
kanske engagerar flest alebor 
darrar de inte på manschet-
ten.

– Det ska bli fantastiskt 
roligt att följa utvecklingen. 
Vi har tydliga mål och nu 
vill vi se hur vi konkretise-
rar arbetet med att stimulera 

elevernas inre lust att lära 
och hur påverkas ledarska-
pet när rektorernas uppdrag 

renodlas.
Till skolöverenskommel-

sen har också Aledemokra-

terna och Framtid i Ale an-
slutit sig.

– Alla överens om hur Ales skolor ska utvecklas
Enighet präglar Utbildningsnämnden

Positionsbyte. Numera är Dennis Ljunggren (S) ordförande och Elena Fridfeldt (C) vice ordförande 
för Utbildningsnämnden i Ale.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

VAD SKA BÄBISEN ÄTA?
Alla föräldrar vill ju att barnen ska 
äta, nyttigt och helst med glädje. 

Kommundietisten Jenny Sallander kommer och 
visar barnmat du lätt kan laga hemma och ger tips 
och inspiration. Smakprov utlovas!

BÄBISMYS
Måndagar på Skepplanda bibliotek  
kl 10.30–11.30

INVIGNING AV 
NATURLEKPLATS I 
EKSKOGEN

LÖRDAG KL 12.00–14.00 Tipspromenad längs med 
Sagostigen, korvgrillning, sagostund vid lägerel-
den, pyssel och mycket annat roligt. Ekskogen 
ligger vid Rödjan mellan Nödinge och Nol.

16
FEB

16
FEB

17
FEB

14
FEB

Detaljplan för Verksamheter inom Häljered 3:1, Alafors
Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 september 2013 
antagit detaljplanen. Beslutet överklagades vilket medförde 
att endast en del av detaljplanen vann laga kraft den 12 
december 2013. Observera lagakraftsår 2013.
                                                                                                                
Detaljplan för Bostäder inom Nödinge-Stommen 1:170, 
Nödinge Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 februari 
2014 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 28 
mars 2014.
 
Upphävande av del av detaljplan 301a, Nol 3:25 m.fl., Nol
Samhällsbyggnadsnämnden upphävde del av detaljplanen 
den 15 maj 2014. Beslutet vann laga kraft den 16 juni 2014. 
 

Kungörelse lagakraftvunna detaljplaner för år 2014
Detaljplan för Bostäder inom Utby 1:103, Älvängen
Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 oktober 2014 
antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 14 november 
2014.
 
Detaljplan för Bostäder inom Skönningared 7:9 och 7:5 
m.fl., Skepplanda Samhällsbyggnadsnämnden har den 13 
november 2014 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga 
kraft 15 december 2014.
                                                                                                                
Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen 
måste väcka talan om det vid  fastighetsdomstolen inom två 
år enligt 15:e kapitlet plan– och bygglagen. Tiden räknas 
från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen 
inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

MÅNDAG 9 FEBRUARI
kl 10.00–12.00 Skriv kärleksdikter, Ale bibliotek, Nödinge. 
Från 10 år, begränsat antal

TISDAG 10 FEBRUARI
kl 14.30 Sagostund, Ale bibliotek, Nödinge, biljetter hämtas 
på biblioteket.
 
ONSDAG 11 FEBRUARI 
kl 14.30 Sagostund, Älvängen samt Surte bibliotek.
kl 18.00 Föreläsning ”Om doping” med Jonas Karlsson & 
Tommy Moberg, Teatern Ale Kulturrum, Nödinge.

LÖRDAG 14 FEBRUARI
kl 09.00  Bodypump-pass, STC Nol. Passet är kostnadsfritt.
kl 10.00 ”Skönheten och odjuret”, barnfilmsklubb, 
medlemskort köps på biblioteket i Nödinge. 20 kr/termin. 
Unkan, Ale Kulturrum.
kl 10.15 Indoor walking, STC Nol. Passet är kostnadsfritt.
kl 10.30  Vandra för hjärtat och var med i utlottning! 
Promenad runt Hälsospåret i Nödinge, fika och närvarolotteri 
med fina vinster. På plats finns också Alekuriren som 
arrangerar en insamling till Hjärt-Lungfonden under veckan.
kl 12.00–14.00 Invigning Naturlekplatsen vid Ekskogen, 
Nödinge. Sagostund, pyssel, korvgrillning med Nödinge SK 
och tipspromenad med vinster.
kl 13  ”Utmana hjärtat”-pass, STC, Nödinge. Även för  
icke-medlemmar.

SÖNDAG 15 FEBRUARI 
kl 16.00 Carl-Einar Häckner. Teatern Ale Kulturrum, Nödinge. 
Biljetter köpes via www.ale.se eller på Ale bibliotek, Nödinge.

MÅNDAG 16 FEBRUARI
kl 17.00 Föreläsning Johan Herlitz, hjärtläkare, som pratar om 
hjärtstopp, förebyggande åtgärder och egna erfarenheter av 
livräddning. Musiksalen, Ale Kulturrum, Nödinge.
kl 18.00 – Föreläsning om hjärt-lungräddning (HLR) och 
hjärtstartare, Johnny Jakobsson, Hjärt-Lungföreningen. 
Musiksalen, Ale Kulturrum, Nödinge.
Mellan föreläsningarna finns fika att köpa.

TISDAG 17 FEBRUARI
kl 13.00 Fria Tyglar spelar kärlekssånger, Bohus servicehus. 
Entré 60 kr inkl. fika.
kl 17.30 ”Bra mat för hjärtat”, föreläsning med 
Dietistkonsulterna, Läsesalen biblioteket, Ale Kulturrum, 
Nödinge.

ONSDAG 18 FEBRURARI 
kl 13.00  Filmvisning ”Casablanca”. Innan filmen bjuder 
äldrepedagog Carina Wallström på lätt gympa.
kl 15.00 Filmvisning ”Mitt Afrika”. Innan filmen ger 
kommundietist Jenny Sallander kostråd om hjärtsmart mat.
kl 18.00 Filmvisning ”Eternal sunshine of a spotless mind”. 
Innan filmen berättar folkhälsoplanerare Caroline Forssbæck 
om faktorer som påverkar vår hjärthälsa. 
Samtliga filmer visas i Teatern, Ale Kulturrum, Nödinge. Fri entré.
kl 18.00  HLR-utbildning för föreningar. Se info om anmälan 
på www.ale.se.  OBS! Begränsat antal. Sal 105, Ale Kulturrum, 
Nödinge.

TORSDAG 19 FEBRUARI
kl 15.00  Prova-på mindfulness med Ann Franzén. Stressa ner 
och ladda om. Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.

FREDAG 20 FEBRUARI
kl 13.00  HLR-utbildning för föreningar. Se info om anmälan 
på www.ale.se.  OBS! Begränsat antal.  Sal 105, Ale Kulturrum, 
Nödinge.
 

För övriga aktiviteter under veckorna och uppdaterat program, 
se www.ale.se. ”Med hjärtat i Ale” arrangeras av Ale kommun 
i samarbete med ABF Sydvästra Götaland, Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst, STC, Nordic Wellness, Kronans Apotek, 
Nödinge SK och Alekuriren

KICKOFF INFÖR  
SKOLPRAKTIKEN
skola och näringslivsgruppen in de 

företag som kommer att ta emot praktikanter 
under våren till frukost, 
samtal och information 
inför praktikstarten i Ale. 
Plats: Fullmäktigerum-
met sal 105 i Kulturum, 
Ale Torg. Tid: 08.00-
09.00 Anmälan: görs till 
jagkommer@ale.se  

 
WORKSHOP SPEED 
DATING - SWEDBANK
Vill du som företagare vara med och 

göra en insats för ungdomsarbetslösheten? 
Swedbank, Arbetsförmedlingen och Ale 
Kommun gör en storsatsning för att minska 

utanförskapet och ge 
ungdomarna en första 

rad på CV:et. Vi behöver 
din hjälp! Anmälan 
till: tobias.hellberg@
swedbank.se Plats: Ale 
Kulturrum, Sal 105 Tid: 

16.00-19.00
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MEDLEMSDAG 

LÖRDAG 
 14 FEBRUARI.

Godis� gn för 
� �  � rn!
Kl 12 och kl 14. Alla barn är 
välkomna att fylla fickorna 
med godis.

LANTMÄNNEN 
SCAN, PÅGEN OCH 
FRUKOSTKLUBBEN
BJUDER PÅ NYTTIG 

FRUKOST 
MELLAN KL 10-15.
VÄLKOMMEN ATT 
PROVSMAKA.

Kom och provsmaka nya 
Dentafresh från Läkerol 
och ”Au Naturelle” juice. 
En nyhet från everfresh.

10p
  

MEDLEMSRABATT
PÅ HELA KÖPET.

Rabatten finns laddat på kortet. 
Max 1 köp/hushåll.

Ägarombud och 
butikschef bjuder 
på Änglamarks 
kaffe mellan 
kl. 11-14. Passa 
på och kom med 
synpunkter 
på din butik.

Öppet brev till 
Energiminister 
Ibrahim Baylan 

och Näringsdepartementet 
med anledning av Svenska 
Kraftnäts (SvK) planer på 
en omfattande utbyggnad av 
stamnätet för elkraftöverfö-
ring i Sverige.

Vi skriver detta, angående 
det beslut av Länsstyrel-
sen vilket ger SvK rätt att 
beträda och projektera på 
mark även där ägarna mot-
satt sig detta.

SvK:s avsikt är att bygga 
en helt ny 400 kV luftled-
ning mellan Trollhättan och 
Göteborg cirka 8 mil.

Skälen till att många 
överklagat Länsstyrelsens 
beslut är flera, men ofta är 
bakgrunden det oseriösa sätt 
på vilket SvK avfärdat de 
alternativ som föreslagits.

Ministern kan nog tänka 
sig in i hur det kändes att 
få ett brev, i januari 2013,  
där SvK informerade om 
att man utreder möjlighe-
ten att dra en ledning på 
din mark eller där du bor 
och som antingen kraftigt 
kommer att påverka dina 
möjligheter att använda din 
skog eller mark eller att man 
kanske kommer att förvärva 
din fastighet, då risken för 
sjukdom är för hög om man 
bor kvar. 

I de flesta fall hamnar 
ledningen i närheten av din 
bostad, men du tvingas bo 
kvar med ovisshet och oro 
över om du själv eller dina 
barn ska drabbas av cancer 
eller andra sjukdomar från 
den planerade ledningens 
magnetfält. Därtill kommer 
att fastighetens värde mins-
kar mycket. 

Konsekvent vägran
Under de två samråd SvK 
sedan har arrangerat har 
verket konsekvent vägrat att 
seriöst utvärdera möjlig-
heterna till att istället för 
sin tänkta teknik välja till 
exempel att gräva ner en 
likströmsledning.

Fram till idag lider 
de berörda under denna 
ovisshet om framtiden, 

vilket naturligvis är mycket 
psykiskt tungt att bära och vi 
ser också hur SvK utnyttjar 
denna ovisshet genom att 
faktiskt lösa in och förvärva 
fastigheter innan man ens 
ansökt om tillstånd att få 
bygga ledningen.

Naturligtvis är det bra 
att SvK noggrant utreder 
den sträckning där man 
avser att bygga den nya 
ledningen, och det måste 
få ta sin tid, men det är 
orimligt att man inte mer 
seriöst kan motivera varför 
man måste bygga en ny 400 
kVolt växelströmsledning 
då underlagen till beslut 
om utbyggnad ofta grundar 
sig på mycket gammal 
information. Kanske en 
uppgradering av befintliga 
ledningar skulle räcka 
utifrån vad man vet idag, 
med förändrade vindbruks-
planer med mera, eller att 
man använder likströmstek-
nik som inte har så negativ 
påverkan och med fördel 
kan grävas ner i anslutning 
till befintlig infrastruktur.

Under samrådsproces-
sen har markägare, boen-
de, berörda kommuner, 
Länsstyrelsen och många 
fler med skärpa påpekat för 
SvK att man inte tillräckligt 
motiverat varför alternativa 
lösningar inte är möjliga, 
men SvK har vägrat att ta 
dessa synpunkter på allvar.

Bristande argument
Ett exempel på denna bris-
tande argumentation är när 
SvK i sin samrådsdokumen-
tation påstår att en HVDC 
(högspänd likströmsledning) 
måste vara minst 50 mil för 
att vara möjlig att bygga, 
samtidigt som verket själv 
just nu bygger en sådan 
ledning! Närmare bestämt, 
del av SydVästlänken från 
Värnamo till Hurva i Skåne. 
Det är en sträcka på knappt 
20 mil, vilken dessutom 
dubblerats för att ge högsta 
driftsäkerhet. 

Det finns fler exempel 
som gör att vårt förtroende 
för SvK i denna fråga är 
mycket lågt vilket vi delar 

med många andra regioner i 
Sverige som också kommer 
att drabbas av nya ledningar.

SvK framför främst 
tekniska skäl till att andra 
alternativ än nya 400 kV 
växelströmsledningar inte är 
möjliga, men i botten finns 
också deras uppfattning om 
att detta är det billigaste 
sättet att gå fram. Med 
tanke på att det rör sig om 
en investering för 50 till 100 
år framåt måste den kalkylen 
självfallet göras utifrån ett 
samhällsperspektiv och inte 
bara ses som en engångs-
kostnad i nutid. Här har 
regeringen som uppdragsgi-
vare åt SvK ett stort ansvar. 

Om inte marknaden, 
som i detta fall är SvK, 
ställer krav på tillverkarna 
att tekniskt vidarutveckla 
och pressa kostnaderna för 
likströmstekniken går detta 
onödigt långsamt. Därför 
har SvK en viktig roll att sti-
mulera till att denna teknik 
införs så mycket som möjligt 
där stamnätet ska byggas ut 
för att vår miljö ska kunna 
användas även i framtiden.

Vi förväntar oss därför 
att Näringsdepartementet 
snarast fattar beslut om att 
en öppen utredning tillsätts, 
antingen genom SvK eller 
annan lämplig instans, som 
dels klarlägger vilka alterna-
tiv som SvK ska vara skyldi-
ga att noga pröva innan man 
söker tillstånd att bygga 
nya 400 kV växelströmsled-
ningar. Denna utredning 
ska även dokumentera vilka 
ekonomiska samhällsaspek-
ter olika alternativ har 
under ledningens förväntade 
livslängd.

Resultatet av denna 
utredning ska även ligga till 
grund för Elmarknadsin-
spektionens fortsatta hante-
ring av de ansökningar SvK 
lämnar varför SvK ska in-
vänta denna utredning innan 
man ansöker om ytterligare 
utbyggnad i Sverige.

Med förväntan om svar 
från energiministern.

Föreningen Regional Motström
Majvor Johansson

Ordförande

Utred alternativen

Föreningen Regional Motström tillskriver nu regeringen och energiministern för att vinna gehör 
för sin kritik mot Svenska Kraftnäts planer på en ny kraftledning genom Ale.

Öppet brev till energiministern:
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MEDLEMSDAG 

LÖRDAG 
 14 FEBRUARI.

Godis� gn för 
� �  � rn!
Kl 12 och kl 14. Alla barn är 
välkomna att fylla fickorna 
med godis.

LANTMÄNNEN 
SCAN, PÅGEN OCH 
FRUKOSTKLUBBEN
BJUDER PÅ NYTTIG 

FRUKOST 
MELLAN KL 10-15.
VÄLKOMMEN ATT 
PROVSMAKA.

Kom och provsmaka nya 
Dentafresh från Läkerol 
och ”Au Naturelle” juice. 
En nyhet från everfresh.

10p
  

MEDLEMSRABATT
PÅ HELA KÖPET.

Rabatten finns laddat på kortet. 
Max 1 köp/hushåll.

Ägarombud och 
butikschef bjuder 
på Änglamarks 
kaffe mellan 
kl. 11-14. Passa 
på och kom med 
synpunkter 
på din butik.

Öppet brev till 
Energiminister 
Ibrahim Baylan 

och Näringsdepartementet 
med anledning av Svenska 
Kraftnäts (SvK) planer på 
en omfattande utbyggnad av 
stamnätet för elkraftöverfö-
ring i Sverige.

Vi skriver detta, angående 
det beslut av Länsstyrel-
sen vilket ger SvK rätt att 
beträda och projektera på 
mark även där ägarna mot-
satt sig detta.

SvK:s avsikt är att bygga 
en helt ny 400 kV luftled-
ning mellan Trollhättan och 
Göteborg cirka 8 mil.

Skälen till att många 
överklagat Länsstyrelsens 
beslut är flera, men ofta är 
bakgrunden det oseriösa sätt 
på vilket SvK avfärdat de 
alternativ som föreslagits.

Ministern kan nog tänka 
sig in i hur det kändes att 
få ett brev, i januari 2013,  
där SvK informerade om 
att man utreder möjlighe-
ten att dra en ledning på 
din mark eller där du bor 
och som antingen kraftigt 
kommer att påverka dina 
möjligheter att använda din 
skog eller mark eller att man 
kanske kommer att förvärva 
din fastighet, då risken för 
sjukdom är för hög om man 
bor kvar. 

I de flesta fall hamnar 
ledningen i närheten av din 
bostad, men du tvingas bo 
kvar med ovisshet och oro 
över om du själv eller dina 
barn ska drabbas av cancer 
eller andra sjukdomar från 
den planerade ledningens 
magnetfält. Därtill kommer 
att fastighetens värde mins-
kar mycket. 

Konsekvent vägran
Under de två samråd SvK 
sedan har arrangerat har 
verket konsekvent vägrat att 
seriöst utvärdera möjlig-
heterna till att istället för 
sin tänkta teknik välja till 
exempel att gräva ner en 
likströmsledning.

Fram till idag lider 
de berörda under denna 
ovisshet om framtiden, 

vilket naturligvis är mycket 
psykiskt tungt att bära och vi 
ser också hur SvK utnyttjar 
denna ovisshet genom att 
faktiskt lösa in och förvärva 
fastigheter innan man ens 
ansökt om tillstånd att få 
bygga ledningen.

Naturligtvis är det bra 
att SvK noggrant utreder 
den sträckning där man 
avser att bygga den nya 
ledningen, och det måste 
få ta sin tid, men det är 
orimligt att man inte mer 
seriöst kan motivera varför 
man måste bygga en ny 400 
kVolt växelströmsledning 
då underlagen till beslut 
om utbyggnad ofta grundar 
sig på mycket gammal 
information. Kanske en 
uppgradering av befintliga 
ledningar skulle räcka 
utifrån vad man vet idag, 
med förändrade vindbruks-
planer med mera, eller att 
man använder likströmstek-
nik som inte har så negativ 
påverkan och med fördel 
kan grävas ner i anslutning 
till befintlig infrastruktur.

Under samrådsproces-
sen har markägare, boen-
de, berörda kommuner, 
Länsstyrelsen och många 
fler med skärpa påpekat för 
SvK att man inte tillräckligt 
motiverat varför alternativa 
lösningar inte är möjliga, 
men SvK har vägrat att ta 
dessa synpunkter på allvar.

Bristande argument
Ett exempel på denna bris-
tande argumentation är när 
SvK i sin samrådsdokumen-
tation påstår att en HVDC 
(högspänd likströmsledning) 
måste vara minst 50 mil för 
att vara möjlig att bygga, 
samtidigt som verket själv 
just nu bygger en sådan 
ledning! Närmare bestämt, 
del av SydVästlänken från 
Värnamo till Hurva i Skåne. 
Det är en sträcka på knappt 
20 mil, vilken dessutom 
dubblerats för att ge högsta 
driftsäkerhet. 

Det finns fler exempel 
som gör att vårt förtroende 
för SvK i denna fråga är 
mycket lågt vilket vi delar 

med många andra regioner i 
Sverige som också kommer 
att drabbas av nya ledningar.

SvK framför främst 
tekniska skäl till att andra 
alternativ än nya 400 kV 
växelströmsledningar inte är 
möjliga, men i botten finns 
också deras uppfattning om 
att detta är det billigaste 
sättet att gå fram. Med 
tanke på att det rör sig om 
en investering för 50 till 100 
år framåt måste den kalkylen 
självfallet göras utifrån ett 
samhällsperspektiv och inte 
bara ses som en engångs-
kostnad i nutid. Här har 
regeringen som uppdragsgi-
vare åt SvK ett stort ansvar. 

Om inte marknaden, 
som i detta fall är SvK, 
ställer krav på tillverkarna 
att tekniskt vidarutveckla 
och pressa kostnaderna för 
likströmstekniken går detta 
onödigt långsamt. Därför 
har SvK en viktig roll att sti-
mulera till att denna teknik 
införs så mycket som möjligt 
där stamnätet ska byggas ut 
för att vår miljö ska kunna 
användas även i framtiden.

Vi förväntar oss därför 
att Näringsdepartementet 
snarast fattar beslut om att 
en öppen utredning tillsätts, 
antingen genom SvK eller 
annan lämplig instans, som 
dels klarlägger vilka alterna-
tiv som SvK ska vara skyldi-
ga att noga pröva innan man 
söker tillstånd att bygga 
nya 400 kV växelströmsled-
ningar. Denna utredning 
ska även dokumentera vilka 
ekonomiska samhällsaspek-
ter olika alternativ har 
under ledningens förväntade 
livslängd.

Resultatet av denna 
utredning ska även ligga till 
grund för Elmarknadsin-
spektionens fortsatta hante-
ring av de ansökningar SvK 
lämnar varför SvK ska in-
vänta denna utredning innan 
man ansöker om ytterligare 
utbyggnad i Sverige.

Med förväntan om svar 
från energiministern.

Föreningen Regional Motström
Majvor Johansson

Ordförande

Utred alternativen

Föreningen Regional Motström tillskriver nu regeringen och energiministern för att vinna gehör 
för sin kritik mot Svenska Kraftnäts planer på en ny kraftledning genom Ale.

Öppet brev till energiministern:
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NÖDINGE. Birgitta 
Augustsson är tillbaka 
på kommunkontoret i 
Nödinge.

Hon är hemma igen 
efter tre års tjänstgö-
ring inom SKL (Sveriges 
Kommuner och Lands-
ting), där hon jobbat 
med sociala investering-
ar på nationell nivå.

– Nu är det Ale 
kommun som gäller på 
heltid och jag är väl-
digt glad över det nya 
uppdraget som utveck-
lingsledare för folkhäl-
sofrågor.

Ale kommun har skapat en 
utvecklingsavdelning som ska 
stödja och serva de tre sek-
torer som finns; Sektor sam-
hällsbyggnad, Sektor utbild-

ning, kultur och fritid samt 
Sektor arbete, trygghet och 
omsorg.

– Utvecklingsavdelningen 
ska jobba med tvärgående 
frågor. Mitt uppdrag blir 
att stödja sektorerna för att 
gemensamt skapa en röd tråd 
vad det gäller folkhälsa. Vik-
tigt är att arbeta med hälsa ur 
de tre dimensionerna fysisk, 
psykisk och social hälsa, både 
vad gäller barn, unga och 
vuxna. Stort fokus kom-
mer initialt att ligga på det 
förbyggande arbetet för barn 
och unga, att vi får till stånd 
en tydlighet i arbetet med 
tidiga samordnade insatser, 
förklarar Birgitta Augustsson.

– Det handlar om att knyta 
samman alla de insatser som 
görs. Det ska bli tydligare och 
enklare för barn och unga att 
få hjälp och stöd. Vi ska bli 

bättre på att organisera oss. 
Det är naturligtvis en jätt-
eutmaning som ligger fram-
för oss, men det råder ingen 
tvekan om att detta är en 
prioriterad fråga. Kommun-
ledningen, både politiker och 
tjänstemän, visar ett genuint 
intresse och tar ansvar i den 
här viktiga frågan.

Birgitta Augustsson börja-
de arbeta som socialpedagog i 
Ale kommun 2001, var en del 
av elevhälsoteamet på Kyrk-
byskolan i Nödinge. Hon 
var senare en nyckelperson i 
bildandet av SSPF-gruppen 
– samverkan mellan skolan, 
socialtjänsten, polisen och 
fritidssektorn.

– Vi stod inför stora ut-
maningar i Nödinge och ett 
samarbete mellan skolan och 
socialtjänsten var nödvändigt. 
Detta ledde så småningom 

fram till modellen SSPF. 2009 
blev jag tillsatt som koordina-
tor för att vi skulle jobba på 
samma sätt över hela kom-
munen, berättar Birgitta Au-
gustsson.

Vad var det som fick dig 
att tacka ja till uppdraget 
som utvecklingsledare för 
folkhälsofrågor?

– Jag ges möjligheten att 
använda den kunskap och er-

farenhet jag fått under åren 
på SKL i Ale. Här finns en 
potential och ett utveck-
lingstänk. Jag längtade dess-
utom hem och att få komma 
in i ett sammanhang. Arbetet 
inom SKL har varit lärorikt, 
men inneburit oerhört många 
restimmar.

Vad blir nyckeln till 
framgång i din nya roll?

– Det gäller att bygga re-

lationer för att nå resultat. 
Vi behöver lägga tid på att 
fortsätta bygga en organisa-
tionskultur som är tillåtande, 
det är så vi får människor 
engagerade. Sedan måste vi 
naturligtvis få ungdomarna 
engagerade och med på tå-
get i samhällsfrågor, tillvarata 
deras kraft att vilja påverka, 
avslutar Birgitta Augustsson.

JONAS ANDERSSON

Ditt hjärta är livsviktigt
Under vecka 8, i anslutning till alla hjär-
tans dag 14/2, arrangerar kommunen en 
uppmärksamhetsvecka med fokus på 
det fysiska hjärtat. Vi smygstartar redan 
under sportlovet vecka 7, men erbjuder 

veckan efter föreläsningar, filmvisningar, 
framträdanden och tävlingar. Dessutom 
anordnar Alekuriren en insamling till 
Hjärt-Lungfonden. Det finns många sätt 
att uppmärksamma och fira vår livsviktiga 

muskel, och vi vill genom upp- 
märksamhetsveckan belysa faktorer 
som påverkar vår hjärthälsa på olika  
sätt, men också locka till skratt,  
gemenskap och nyfikenhet.

DATUM TID DETTA HÄNDER

MÅN 9/2 KL 10-12
Skriv kärleksdikter, Ale bibliotek, Nödinge.  
Från 10 år, begränsat antal.

TIS 10/2 KL 14.30
Sagostund, Ale bibliotek, Nödinge. 
Biljetter hämtas på biblioteket.

ONS 11/2 KL 14.30 Sagostund, Älvängen samt Surte bibliotek.

ONS 11/2 KL 18.00
Föreläsning ”Om doping” med 
Jonas Karlsson & Tommy Moberg, 
Teatern Ale Kulturrum, Nödinge.

LÖR 14/2 KL 09.00 Bodypump-pass, STC Nol. Kostnadsfritt.

LÖR 14/2 KL 10.00
”Skönheten och odjuret”, barnfilmsklubb, 
medlemskort köps på biblioteket i Nödinge. 
20 kr/termin. Unkan, Ale Kulturrum.

LÖR 14/2 KL 10.15 Indoor walking, STC Nol. Kostnadsfritt.

LÖR 14/2 KL 10.30

Vandra för hjärtat. Promenad runt Hälsospåret 
i Nödinge med samling utanför Svenheimers 
på Ale Torg, fika och närvarolotteri med fina 
vinster. På plats finns också Alekuriren som 
arrangerar en insamling till Hjärt-Lungfonden 
under veckan.

LÖR 14/2 KL 12-14
Invigning Naturlekplatsen vid Ekskogen,  
Nödinge. Sagostund, pyssel, korvgrillning med 
Nödinge SK och tipspromenad med vinster.

LÖR 14/2 KL 13.00
”Utmana hjärtat”-pass, STC, Nödinge.  
Även för icke-medlemmar. Kostnadsfritt.

SÖN 15/2 KL 16.00
Carl-Einar Häckner. Teatern Ale Kulturrum, 
Nödinge. Biljetter köpes via www.ale.se  
eller på Ale bibliotek, Nödinge.

DATUM TID DETTA HÄNDER

MÅN 16/2 KL 17.00

Föreläsning Johan Herlitz, hjärtläkare, som pratar  
om hjärtstopp, förebyggande åtgärder och egna  
erfarenheter av livräddning. Musiksalen, Ale  
Kulturrum, Nödinge.

MÅN 16/2 KL 18.00

Föreläsning om hjärt-lungräddning (HLR) och 
hjärtstartare, Johnny Jakobsson, Hjärt-Lungföreningen. 
Musiksalen, Ale Kulturrum, Nödinge. 
Mellan föreläsningarna finns fika att köpa.

TIS 17/2 KL 13.00
Fria Tyglar spelar kärlekssånger, Bohus servicehus. 
Entré 60 kr inkl. fika.

TIS 17/2 KL 17.30
”Bra mat för hjärtat”, föreläsning med Dietistkonsulterna, 
Läsesalen biblioteket, Ale Kulturrum, Nödinge.

ONS 18/2 KL 13.00
Filmvisning ”Casablanca”. Innan filmen erbjuds en 
kort stund lätt gympa.

ONS 18/2 KL 15.00
Filmvisning ”Mitt Afrika”. Innan filmen ger kommun- 
dietist Jenny Sallander kostråd om hjärtsmart mat.

ONS 18/2 KL 18.00

Filmvisning ”Eternal sunshine of a spotless mind”.  
Innan filmen ges miniföreläsning om faktorer som  
påverkar vår hjärthälsa. Samtliga filmer visas i  
Teatern, Ale Kulturrum, Nödinge. Fri entré.

ONS 18/2 KL 18.00
HLR-utbildning för föreningar. Anmälan görs via  
kontaktuppgifter nedan, mer info på www.ale.se 
OBS! Begränsat antal. Sal 105, Ale Kulturrum, Nödinge.

TORS 19/2 KL 15.00
Prova-på mindfulness med Ann Franzén. Stressa ner 
och ladda om. Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.

FRE 20/2 KL 13.00
HLR-utbildning för föreningar. Anmälan görs via  
kontaktuppgifter nedan, mer info på www.ale.se  
OBS! Begränsat antal. Sal 105, Ale Kulturrum, Nödinge.

Med hjärtat i Ale arrangeras av Ale kommun i samarbete med ABF Sydvästra  
Götaland, STC, Nordic Wellness, Nödinge SK, Kronans Droghandel Apoteket,  
Team Sportia, Studieförbundet Vuxenskolan Väst, Ale 90IK och Alekuriren.
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Jenny Sallander, jenny.sallander@ale.se, 0737-731197.
Caroline Forssbaeck, caroline.forssbaeck@ale.se, 0704-320711. 
För övriga aktiviteter under veckorna och uppdaterat program se www.ale.se

– Ny utvecklingsledare för folkhälsofrågor i Ale

Birgitta Augustsson 
har hittat hem 

Birgitta Augustsson är ny utvecklingsledare för folkhälsofrågor i Ale kommun.
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 4 februari
Narkotikabrott
En kvinna, född 1992 från 
Nol, grips i Surte misstänkt 
för narkotikabrott.

Fredag 6 februari
Drograttfylleri
En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på E45 i 
Bohus vid fem-tiden på mor-
gonen. När man pratar med 
föraren så påvisar denne 
tydliga tecken på drogpåver-
kan varför han får följa med 
för provtagning.

En stöld upptäcks i en 
bostad på Björklidens äldre-
boende i Alafors. Smycken 
har tillgripits. Målsägande är 
en kvinna född 1923.

När målsägande, en tjej 
född 1998, kliver av pen-
deltåget och sätter sig på en 
bänk i Bohus centrum för att 
vänta på bussen kommer det 
fram en man. Han lägger sig 
på marken och drar ner sina 
byxor. Målsägande springer 
från platsen. Ärendet rub-
riceras som ofredande mot 
flicka under 18 år.

Inbrott
Söndag 8 februari
I Ryk sker det ett inbrott i 
en verkstadslokal. Någon 
har tagit sig in i lokalen och 
där kommit över ett antal 
verktyg och maskiner för ett 
betydande värde. Gärnings-
männen har även lyckats 
få med sig en bil från verk-
staden.

SANDRA

PETER

ALE ALE TORG 16, 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!

Vi finns

nu i nya lokaler

på Ale Torg 16, 

Nödinge.

Välkomna!

LARS-ERIK

* Enligt ingivarstatistik
värderingsdata

DANIJELA MARIE
NICLAS

DANIEL

NÖDINGE. Vinnarna i 
folkhälsokampanjen 
Vita dagar är utsedda.

I onsdags kväll förrät-
tades prisutdelningen 
på STC i Nödinge.

– Jag är oerhört glad 
och stolt över delta-
garnas engagemang, 
säger drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Vita dagar är en folkhälso-
kampanj som initierats av 
Vakna och folkhälsorådet, 
i samarbete med Ale Fritid 
och ett antal lokala företaga-
re, och som 2014 genomför-
des för tredje gången. 

– Kampanjen syftar till 
att utmana kommuninvå-
narna till att reflektera över 
sin alkoholkonsumtion. Det 
handlar inte om att vi ska 
komma med pekpinnar och 

få alla att bli nykterister, sä-
ger Thomas Berggren.

Tävlingen drog igång i 
september där deltagarna 
uppmanades att fylla i några 
frågor på Vaknas hemsida. 
Alla vuxna, boende i Ale eller 
tjänstgörande i kommunen, 
var välkomna att delta.

– För mig var det här 
ingen uppoffring, levnads-
sättet har inte avvikit från 
det normala. Måttlighet har 
alltid funnits i vårt hushåll. 
Eftersom jag arbetar med 
ungdomar till vardags tycker 
jag det är en självklarhet att 
som vuxen vara en god före-
bild, säger Birger Wallöe, 
Nödinge, som erhöll tredje-
priset.

Tvåa i tävlingen blev Jane 
Lindberg från Älvängen och 
förstapriset gick till Helene 
Bissmarck, Nödinge.

– Jag blev glatt överras-

kad! Jag brukar aldrig vinna 
någonting, så jag blev verk-
ligen förvånad och samtidigt 
väldigt glad, sade Helene 
Bissmarck samtidigt som 
hon tog emot blommor och 
gåvor från kampanjens sam-
verkanspartner; STC, Team 
Sportia, Nordic Wellness, 
Hälsoteket och Ale kom-
mun.

– Jag tycker att detta är 
ett väldigt angeläget ämne 
och när jag såg kampanjen 
på kommunens hemsida be-
slutade jag mig för att delta. 
Det är viktigt att vi reflek-
terar hur vi förhåller oss till 
alkohol. I mitt arbete ser jag 
de skadeverkningar som al-
koholen har, avslutar Helene 
Bissmarck.

JONAS ANDERSSON

ALE. Det sköljer en 
inbrottsvåg över Ale.

I januari rapportera-
des 22 bostadsinbrott.

– Det ska jämföras 
med tre inbrott sam-
ma period förra året, 
säger polisman Johan 
Anderland.

Tjuvarna har härjat i Ale 

kommun, från Surte i söder 
till Alvhem i norr, under 
inledningen av året. Statis-
tiken visar sitt tydliga språk. 

– Vi kommer att öka syn-
ligheten i Ale den närmaste 
tiden. Vi har också varit i 
kontakt med Lotti Klug, 
brotts- och säkerhets-

handläggare i kommunen, 
och informerat om läget. 
Grannsamverkan är defini-
tivt värt att lyfta fram i det 
förebyggande arbetet, säger 
Johan Anderland.

I Polisens informations-
folder ”Skydda dig mot 
bostadsinbrott” konstateras 

att tjuvens favoritvägar in 
är genom fönster i botten-
plan eller via altandörren. 
I lägenheter är det genom 
entrédörren. Risken för 
inbrott är större på insyns-
skyddade tomter.

– Förstärk gärna belys-
ningen runt huset, förslags-

vis med rörelsevakt. Förvara 
inte värdesaker, nycklar, ka-
meror eller datorer synligt 
från fönstren, säger Johan 
Anderland.

De flesta inbrott sker un-
der dagtid, på vardagarna. 
De senaste fem åren har 
villainbrotten ökat med 50 
procent.

JONAS ANDERSSON

Inbrottsvåg sköljer över Ale

Monica Thorstensson, Team Sportia, Thomas Berggren, Vakna och Susanne Sebestyen, STC, gratu-
lerar en av pristagarna i Vita dagar – Birger Wallöe från Nödinge. 

– Kampanjens vinnare prisade
”Vita dagar ingen uppoffring”

Nu sätter vårens aktiviteter 
igång på Ale Brukshund-
klubb med start redan den 
här veckan för ett par kurser. 
Nytt för i år är en kurs i K9 
Nose Work, en ny växande 
hundsport som kommer 
från USA. Det handlar om 
doftdiskriminering för hun-
darna, där man lär sin hund 
jobba med nosen och leta 
efter en specifik doft i olika 
miljöer, både inomhus och 
utomhus. Ledare för kursen 
är en av klubbens medlem-
mar, Filippa Haaga från 
Skepplanda, som är utbildad 
instruktör i sporten.

Nytt i vår är även klub-
bens satsning på agilityn, 
som legat i träda ett antal 
år. Under förra året kunde 
klubben med hjälp av ett 
ekonomiskt stöd från Ale 
kommun och Vakna-projek-
tet rusta upp gamla hinder 
och redskap och köpa en hel 
del nytt från AgilityShop 
i Älvängen, som även 
stöttade med flera hinder 
som klubben fick gratis. En 

agilitykurs som nu nästan 
är fullbokad kommer därför 
att kunna starta i början av 
april. En del entusiastiska 
medlemmar har börjat träna 
med de nya hindren trots 
kyla och snö.

Övrigt utbud under 
våren är valpkurs, 
unghundskurs, grundkurs, 
fortsättningskurs, spårkurs 
och tävlingslydnad. Maths 
Lindberg från Husdjurs-
hälsan, som är medlem i 
klubben, är en uppskattad 
föreläsare som under tre 
söndagseftermiddagar med 
start 8 mars går igenom 
näringslära, ledproblema-
tik och sommarens faror. 
Föreläsningarna är öpp-
na för alla, inte bara för 
medlemmarna. Klubben 
kommer att ha sitt årsmöte 
den 17 februari med lotteri 
och sedvanlig hemgjord 
smörgåstårta. Ale BK hälsar 
alla nya och gamla medlem-
mar välkomna till vårens 
aktiviteter.

Anna Frisk

 Nathalie Kleberger från Lödöse är medlem i Ale BK och  
 tävlar rallylydnad med sin Staffordshire bullterrier Beda. 
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Har du också fått nog 
av djurens lidande?  
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 4 februari
Narkotikabrott
En kvinna, född 1992 från 
Nol, grips i Surte misstänkt 
för narkotikabrott.

Fredag 6 februari
Drograttfylleri
En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på E45 i 
Bohus vid fem-tiden på mor-
gonen. När man pratar med 
föraren så påvisar denne 
tydliga tecken på drogpåver-
kan varför han får följa med 
för provtagning.

En stöld upptäcks i en 
bostad på Björklidens äldre-
boende i Alafors. Smycken 
har tillgripits. Målsägande är 
en kvinna född 1923.

När målsägande, en tjej 
född 1998, kliver av pen-
deltåget och sätter sig på en 
bänk i Bohus centrum för att 
vänta på bussen kommer det 
fram en man. Han lägger sig 
på marken och drar ner sina 
byxor. Målsägande springer 
från platsen. Ärendet rub-
riceras som ofredande mot 
flicka under 18 år.

Inbrott
Söndag 8 februari
I Ryk sker det ett inbrott i 
en verkstadslokal. Någon 
har tagit sig in i lokalen och 
där kommit över ett antal 
verktyg och maskiner för ett 
betydande värde. Gärnings-
männen har även lyckats 
få med sig en bil från verk-
staden.

SANDRA

PETER

ALE ALE TORG 16, 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!

Vi finns

nu i nya lokaler

på Ale Torg 16, 

Nödinge.

Välkomna!

LARS-ERIK

* Enligt ingivarstatistik
värderingsdata

DANIJELA MARIE
NICLAS

DANIEL

NÖDINGE. Vinnarna i 
folkhälsokampanjen 
Vita dagar är utsedda.

I onsdags kväll förrät-
tades prisutdelningen 
på STC i Nödinge.

– Jag är oerhört glad 
och stolt över delta-
garnas engagemang, 
säger drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Vita dagar är en folkhälso-
kampanj som initierats av 
Vakna och folkhälsorådet, 
i samarbete med Ale Fritid 
och ett antal lokala företaga-
re, och som 2014 genomför-
des för tredje gången. 

– Kampanjen syftar till 
att utmana kommuninvå-
narna till att reflektera över 
sin alkoholkonsumtion. Det 
handlar inte om att vi ska 
komma med pekpinnar och 

få alla att bli nykterister, sä-
ger Thomas Berggren.

Tävlingen drog igång i 
september där deltagarna 
uppmanades att fylla i några 
frågor på Vaknas hemsida. 
Alla vuxna, boende i Ale eller 
tjänstgörande i kommunen, 
var välkomna att delta.

– För mig var det här 
ingen uppoffring, levnads-
sättet har inte avvikit från 
det normala. Måttlighet har 
alltid funnits i vårt hushåll. 
Eftersom jag arbetar med 
ungdomar till vardags tycker 
jag det är en självklarhet att 
som vuxen vara en god före-
bild, säger Birger Wallöe, 
Nödinge, som erhöll tredje-
priset.

Tvåa i tävlingen blev Jane 
Lindberg från Älvängen och 
förstapriset gick till Helene 
Bissmarck, Nödinge.

– Jag blev glatt överras-

kad! Jag brukar aldrig vinna 
någonting, så jag blev verk-
ligen förvånad och samtidigt 
väldigt glad, sade Helene 
Bissmarck samtidigt som 
hon tog emot blommor och 
gåvor från kampanjens sam-
verkanspartner; STC, Team 
Sportia, Nordic Wellness, 
Hälsoteket och Ale kom-
mun.

– Jag tycker att detta är 
ett väldigt angeläget ämne 
och när jag såg kampanjen 
på kommunens hemsida be-
slutade jag mig för att delta. 
Det är viktigt att vi reflek-
terar hur vi förhåller oss till 
alkohol. I mitt arbete ser jag 
de skadeverkningar som al-
koholen har, avslutar Helene 
Bissmarck.

JONAS ANDERSSON

ALE. Det sköljer en 
inbrottsvåg över Ale.

I januari rapportera-
des 22 bostadsinbrott.

– Det ska jämföras 
med tre inbrott sam-
ma period förra året, 
säger polisman Johan 
Anderland.

Tjuvarna har härjat i Ale 

kommun, från Surte i söder 
till Alvhem i norr, under 
inledningen av året. Statis-
tiken visar sitt tydliga språk. 

– Vi kommer att öka syn-
ligheten i Ale den närmaste 
tiden. Vi har också varit i 
kontakt med Lotti Klug, 
brotts- och säkerhets-

handläggare i kommunen, 
och informerat om läget. 
Grannsamverkan är defini-
tivt värt att lyfta fram i det 
förebyggande arbetet, säger 
Johan Anderland.

I Polisens informations-
folder ”Skydda dig mot 
bostadsinbrott” konstateras 

att tjuvens favoritvägar in 
är genom fönster i botten-
plan eller via altandörren. 
I lägenheter är det genom 
entrédörren. Risken för 
inbrott är större på insyns-
skyddade tomter.

– Förstärk gärna belys-
ningen runt huset, förslags-

vis med rörelsevakt. Förvara 
inte värdesaker, nycklar, ka-
meror eller datorer synligt 
från fönstren, säger Johan 
Anderland.

De flesta inbrott sker un-
der dagtid, på vardagarna. 
De senaste fem åren har 
villainbrotten ökat med 50 
procent.

JONAS ANDERSSON

Inbrottsvåg sköljer över Ale

Monica Thorstensson, Team Sportia, Thomas Berggren, Vakna och Susanne Sebestyen, STC, gratu-
lerar en av pristagarna i Vita dagar – Birger Wallöe från Nödinge. 

– Kampanjens vinnare prisade
”Vita dagar ingen uppoffring”

Nu sätter vårens aktiviteter 
igång på Ale Brukshund-
klubb med start redan den 
här veckan för ett par kurser. 
Nytt för i år är en kurs i K9 
Nose Work, en ny växande 
hundsport som kommer 
från USA. Det handlar om 
doftdiskriminering för hun-
darna, där man lär sin hund 
jobba med nosen och leta 
efter en specifik doft i olika 
miljöer, både inomhus och 
utomhus. Ledare för kursen 
är en av klubbens medlem-
mar, Filippa Haaga från 
Skepplanda, som är utbildad 
instruktör i sporten.

Nytt i vår är även klub-
bens satsning på agilityn, 
som legat i träda ett antal 
år. Under förra året kunde 
klubben med hjälp av ett 
ekonomiskt stöd från Ale 
kommun och Vakna-projek-
tet rusta upp gamla hinder 
och redskap och köpa en hel 
del nytt från AgilityShop 
i Älvängen, som även 
stöttade med flera hinder 
som klubben fick gratis. En 

agilitykurs som nu nästan 
är fullbokad kommer därför 
att kunna starta i början av 
april. En del entusiastiska 
medlemmar har börjat träna 
med de nya hindren trots 
kyla och snö.

Övrigt utbud under 
våren är valpkurs, 
unghundskurs, grundkurs, 
fortsättningskurs, spårkurs 
och tävlingslydnad. Maths 
Lindberg från Husdjurs-
hälsan, som är medlem i 
klubben, är en uppskattad 
föreläsare som under tre 
söndagseftermiddagar med 
start 8 mars går igenom 
näringslära, ledproblema-
tik och sommarens faror. 
Föreläsningarna är öpp-
na för alla, inte bara för 
medlemmarna. Klubben 
kommer att ha sitt årsmöte 
den 17 februari med lotteri 
och sedvanlig hemgjord 
smörgåstårta. Ale BK hälsar 
alla nya och gamla medlem-
mar välkomna till vårens 
aktiviteter.

Anna Frisk

 Nathalie Kleberger från Lödöse är medlem i Ale BK och  
 tävlar rallylydnad med sin Staffordshire bullterrier Beda. 
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Har du också fått nog 
av djurens lidande?  
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Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ADRESS VÅRLÖKSVÄGEN 58 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK
TOMTAREA 228 M² ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR
VISAS SÖ 15/2 14.00-15.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Trevliga hus i omtyckta Maden! Med 4 sovrum och
gångavstånd till samtliga skolorna är detta perfekt för
barnfamiljen eller för den blivande.

”Med hjärtat i Ale” arrangeras av Ale kommun i samarbete med ABF Sydvästra 
Götaland, Studieförbundet Vuxenskolan Väst, STC, Nordic Wellness, Nödinge 
SK, Kronans Droghandel Apoteket, Team Sportia och Alekuriren.

Hjärt-Lungfonden
är en viktig partner i
all forskning kring våra
vanligaste folksjukdomar.
Visa hjärta och ge ett bidrag! 
Målet är att aleborna gemensamt 
ska samla ihop 28 399 kronor, 
en krona per invånare.
Donera på alekuriren.se
eller via sms.

Hela Ale
visar hjärta!

Nu tar vi krafttag
för en sundare livsstil

och ett starkare
hjärta.

Skicka
”GE 150 HJÄRTATIALE”

till 72 672 där 150 kan
bytas ut mot den summa

som du vill donera.

Insamlingen pågår
t.o.m. 2015-03 31.

Donera
via SMS:

Med hjärtat
i Ale

I 25 år har Johan Dahlbäck reparerat flöjtar åt Sveriges främsta symfoniker.
Nu drömmer han om att lansera sitt eget märke och den optimala tvärflöjten.
Under året kommer en flöjtverkstad med egen teststudio att byggas på tomten  
i Mauritzberg.

FYRA RAKA
Modernt - Retro

Natur - Kultur

Stråk - Blås

Landsbygd - Obygd

dessutom fyra år på HDK, 
högskolan för design och 
konsthantverk och är även 
utbildad gymnasielärare i 
bild och form.
Yrke: Driver Studio Johan 

Nu bygger Dahlbäck 
sin egen flöjtverkstad

Att överleva som entrepre-
nör inom det konstnärliga 
tillhör de tuffare utmaning-
arna. Är det någon som vet 
är det Johan Dahlbäck som 
har provat på det mesta, men 
ständigt halkat tillbaka till 
musiken. Idag är han etable-
rad som en av Sveriges och 
Europas skickligaste flöjtre-
paratörer. Hans erfarenhet 
är gedigen, då han redan 
under sina studier på hög-
skolan för design och konst-
hantverk, HDK, hade möj-
ligheten att praktisera hos 
en ledande flöjttillverkare i 
Japan. Fram till år 2000 drev 
han sedan en egen flöjtbutik 
i Göteborg och erbjöd även 
service och underhåll.
– Det blev tyvärr ett tråkigt 
uppbrott med det japanska 
flöjtföretaget, men det gav 
mig också möjlighet att pro-
va på lite annat. Jag jobbade 
bland annat som lärare och 
har också ägnat mycket tid 
åt konstsmide, något jag bara 
gör på beställning idag, be-
rättar Johan Dahlbäck. 

Vad är det som driver 
dig?
– Till skillnad från många 
andra är det inte ekonomisk 
framgång som är målet, utan 
det är utveckling inom om-
rådet. Jag har skissat i flera 
år på ett eget varumärke och 
jag hoppas med mitt kun-

skapskapital kunna skapa den 
optimala tvärflöjten. Det ska 
vara en flöjt i världsklass, till-
verkad i Mauritzberg.

Beskriv den största 
utmaningen med konst-
närligt entreprenör-
skap?
– Innovation tar tid och just 
flöjtsektorn är väldigt smal. 
Du måste ha en plan B för 
hur du ska försörja dig. Som 
tur är behöver flöjten, precis 
som bilen, renoveras med 
jämna mellanrum och jag har 
lyckats göra mig ett namn i 
branschen. I Europa är vi 
kanske fem kollegor som har 
en likvärdig kompetens.

Vad står närmast på tur?
– I mars hoppas vi kunna gju-
ta grunden för flöjtverkstan. 
Det blir en byggnad om 80 

kvm med tillverkningslokal, 
teststudio och polerrum. En 
japansk kontakt kommer att 
komma över och hjälpa mig 
inledningsvis. Inom ett år 
ska vi börja producera mun-
stycken och om tre år ska det 
finnas en färdig prototyp för 
den optimala tvärflöjten.

Vad krävs för att lyckas 
med det?
– Det är en kombination 
av materialval, tjocklek och 
precision.
Faller alla bitar på plats tror 
Johan Dahlbäck att Mau-
ritzbergs flöjtverkstad ska 
sysselsätta 5-6 personer. 
Det är med andra ord positi-
va toner hos konstnärsentre-
prenören i Hålanda.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Dahlbäck med inriktning mot tillverk-
ning och reparation av tvärflöjtar.
Bonusfakta: Johan behärskar ryska, 
engelska, franska och japanska, men 
hävdar besämt att han inte är något 
språkgeni.

Ålder: 56
Bor: Mauritzberg, 
Hålanda
Utbildning: Mer än fyra 
års universitetsstudier 
i biologi och medicin, 

FÖRETAGARE I FOKUS JOHAN DAHLBÄCK

– Instrument i världsklass är målet
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HÅLANDA. Att ta sig 
från en ö till en annan 
kan ske på många olika 
sätt.

Det kan ske med hjälp 
av en bro, vattenscooter 
eller rentav en raket.

Eleverna på Barnkul-
lens förskola har låtit 
kreativiteten flöda och 
uppfinningsrikedomen 
vet inga gränser.

Maria Svensson och 
Katharina Dahlbäck arbe-
tar på Göteborgs Universitet 
Institutionen 

för didaktik och pedagogisk 
profession i teknik respek-
tive svenska. Tillsammans 
med Ann-Marie von Otter 
genomför de nu ett pilotpro-
jekt på Barnkullens förskola 
där sagan utgör grunden för 
teknikundervisning. Boken 
”Bus & Frö på varsin ö”, 
skriven av Maria Nilsson 
Thore, har fungerat som in-
gång i projektet.

– Ett utmärkt sätt för att 
fånga barnens intresse för 
teknik. Barnen får lära sig 
ord och begrepp som före-
kommer i ämnet teknik, sä-
ger Maria Svensson.

I tisdags var det tredje 
gången som Maria Svensson 
och Katharina Dahlbäck be-
sökte Barnkullens förskola. 
Barnen fick presentera sina 
lösningar på hur Bus och 
Frö skulle göra för att kunna 
träffas. 

– Tidigare har vi läst en 
saga där det framgått att 
Bus & Frö lever på var sin 
ö. Frågan är hur de ska bära 
sig åt för att kunna sam-
manstråla? Bus & Frö kan 

inte simma och inte hoppa 
så långt som krävs. Barnen 

vet inte slutet på sagan, be-
rättar förskollärare Kristina 
Karlsson.

Glasspinnar, mjölkkar-
tonger, toarullar och annat 
spillmaterial har funnits till 
förfogande. Av dessa ting har 
barnen skapat olika färdme-
del, alltifrån flygplan till ra-
keter.

– Teknik bygger på att 
man jobbar lösningsorien-
terat. Det har sannerligen 
dessa barn gjort. Vi är im-
ponerade, säger Katharina 
Dahlbäck.

– Det är väldigt kul att 
barnen kom på så många oli-
ka lösningar, inflikar Maria 
Svensson.

Nästa steg i projektet blir 
att läsa slutet av sagan om 
Bus & Frö och sedan blir det 
till att ge sig ut i naturen och 
prova barnens tekniska lös-
ningar.

– Ja, till våren blir det att 
gå till Hålsjön och se hur 
sakerna fungerar i verklig-
heten. Det är ett önskemål 
från barnen som vi tänker 
tillgodose, säger Kristina 
Karlsson.

Alla olika delar i projek-

LÖDÖSE. Tingbergsskolan 
klass 5b i Lödöse vann den 
lokala finalen i Vi i femman, 
som direktsändes i P4 Väst 
på tisdagskvällen. I finalen 
besegrades Strömslundssko-
lan från Trollhättan. Seger-
siffrorna skrevs till 17-13.

För Tingbergskolan tävla-
de Tove Hellström tillsam-
mans med Birk Linde, som 
hade hoppat in i Eskil Hans-
sons frånvaro.

Dock lyckades inte Ting-
bergsskolan ta sig vidare från 
rikskvalet. Tingbergsskolan 
hamnade på en 14:e plats av 
totalt 25.

JONAS ANDERSSON

lansforsakringar.se

Priset för att vara 
en kundägd bank 

Källa: Enligt tidningen Privata 
Affärer och Svenskt Kvalitetsindex 
Bank, privat 2014.

Hösten 2012 invigdes sa-
goskogen, som är belägen 
mellan Nol och Nödinge. 
Nu har Ekskogen även be-
rikats med en naturlekplats 
vilken ska invigas på lördag.

– Ekskogen är ett popu-
lärt utflyktsmål, inte minst 
för förskolor i närområdet. 
Även familjer lockas hit på 
helgerna, förklarar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Det finns en utmärkt 
slinga med frågor som byts 
ut med jämna mellanrum. 
Nu kommer tipspromena-
den att beröra det aktuella 
temat – hjärtat.

– Tipsfrågorna kommer 
att sitta uppe april månad ut 
och de som vill kan lämna 
in sina svar till biblioteket i 
Nödinge. Då är man med i 
utlottningen av diverse pri-
ser.

Lördagens invigningsfi-
rande erbjuder sagostund vid 
lägerelden och Nödinge SK 

har engagerats för att sköta 
korvgrillningen.

– Dessutom blir det pyssel 
under Skogstrollets ledning, 
säger Sofie.

För de som kommer med 
bil sker parkering lämpligast 
vid Rödjans industriområde.

JONAS ANDERSSON

Hur kan Kommun-
styrelsen ta ett 
enigt beslut om att 

bygga ett motivationsbo-
ende för vuxna missbrukare 
i närheten av Jennylunds 
ridklubb? Ärligt talat slog 
det undan benen på mig 
totalt. Det är en skandal. 
Jag har i flera år frågat mig 
om Surte-Bohus tillhör 
Ale kommun? Det känns 
inte så.

Vår familj flyttade till 
Bohus 1964, då levde 
samhället och Bohus IF var 
mycket aktivt på Jennylund 
där flera i familjen spelade 
fotboll och bandy. Några 
var också tränare. Jag var 
själv aktiv i Bohus IF:s 
damfotboll i femton år. 
Idag står Jennylund väldigt 
öde och tomt. Jag brukar 

köra dit upp då och då, 
men blir jag bara arg och 
ledsen när jag ser hur det 
har blivit.

Bohus IF startade upp 
en friidrottssektion för 
några år sedan och därför 
måste Jennylund nu anpas-
sas till friidrott eftersom 
barn från hela Ale engage-
ras i verksamheten. Det är 
något kommunen måste ta 
beslut om.

Många fotbollsfören-
ingar har fått konstgräs i 
Ale och bara en plan kostar 
flera miljoner. Nu tycker 
jag verkligen att det är dags 
att satsa på Jennylund.

Beslutet att bygga ett 
motivationsboende för vux-
na missbrukare påverkar ju 
hela samhället. Ungdomar 
och barn tillbringar mycket 

tid utan vuxet sällskap i 
stallet och på området runt 
Jennylund – så har det 
alltid varit.

Varför beslutar Kom-
munstyrelsen att bygga 
ett helt nytt boende? Har 
beslutsfattarna kollat upp 
alla tomma lokaler i kom-
munen först?

Satsa på Jennylund, 
ridklubben och Bohus 
centrum, där lokaler gapat 
tomma i flera år, även 
sedan pendeltåget kom och 
motorvägen var klar.

Jag bor i Bohus och be-
talar också kommunalskatt, 
men vart går mina pengar?

Jag kan tyvärr inte 
rekommendera vänner att 
flytta till Ale. 

Monica Söderlund
Bohusbo sedan 1964

Angående motivationsboende för vuxna missbrukare i Bohus

– Men ingen riksfinal

Tingbergsskolan 
lokala mästare

Så här såg det ut när sagostigen mellan Nol och Nödinge invig-
des på hösten 2012. Nu är det dags för nytt invigningsfirande i 
och med att Ekskogen berikats med en naturlekplats. Arrange-
manget äger rum nu på lördag.
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NInvigning av
naturlekplats
NÖDINGE. Lördagens invigning av naturlekplatsen 
i Ekskogen utgör startskottet för uppmärksamhets-
veckan – ”Med hjärtat i Ale”.

Tipspromenad, sagostund, skogspyssel och korv-
grillning står på programmet.

– Förhoppningsvis blir det en fin vinterdag och 
många besökare, säger kultursamordnare Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

– Barnkullens förskola medverkar i pilotprojekt

tet dokumenteras med fo-
tografier och film. När inte 
gästerna från Göteborgs 
Universitet är på plats är för-
skolepersonalen behjälplig.

– Lärarna har en medfors-
karroll och vi får en tydlig 

bild av projektet trots att inte 
vi är här varje dag, säger Ma-
ria Svensson.

Det råder ingen tvekan 
om att teknik blivit ett po-
pulärt ämne på Barnkullens 
förskola.

– Visst är det så. Barnen 
har fått en positiv känsla och 
faktum är att teknik inte be-
höver vara jättekomplicerat, 
avslutar Kristina Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Maria Svensson och Katharina Dahlbäck från Göteborgs Universitet tar del av den uppfinnings-
rikedom som Viktor Zettergren, Mio Lindegren, Matilda Karlén och Elin Petersson på Barnkullens 
förskola visar upp.

Boken Bus & Frö på varsin ö 
har utgjort grunden för tek-
nikprojektet.

B k B & F ö å i ö

Teknik redan i unga år

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N



VECKA 07         NUMMER 05|10

HÅLANDA. Att ta sig 
från en ö till en annan 
kan ske på många olika 
sätt.

Det kan ske med hjälp 
av en bro, vattenscooter 
eller rentav en raket.

Eleverna på Barnkul-
lens förskola har låtit 
kreativiteten flöda och 
uppfinningsrikedomen 
vet inga gränser.

Maria Svensson och 
Katharina Dahlbäck arbe-
tar på Göteborgs Universitet 
Institutionen 

för didaktik och pedagogisk 
profession i teknik respek-
tive svenska. Tillsammans 
med Ann-Marie von Otter 
genomför de nu ett pilotpro-
jekt på Barnkullens förskola 
där sagan utgör grunden för 
teknikundervisning. Boken 
”Bus & Frö på varsin ö”, 
skriven av Maria Nilsson 
Thore, har fungerat som in-
gång i projektet.

– Ett utmärkt sätt för att 
fånga barnens intresse för 
teknik. Barnen får lära sig 
ord och begrepp som före-
kommer i ämnet teknik, sä-
ger Maria Svensson.

I tisdags var det tredje 
gången som Maria Svensson 
och Katharina Dahlbäck be-
sökte Barnkullens förskola. 
Barnen fick presentera sina 
lösningar på hur Bus och 
Frö skulle göra för att kunna 
träffas. 

– Tidigare har vi läst en 
saga där det framgått att 
Bus & Frö lever på var sin 
ö. Frågan är hur de ska bära 
sig åt för att kunna sam-
manstråla? Bus & Frö kan 

inte simma och inte hoppa 
så långt som krävs. Barnen 

vet inte slutet på sagan, be-
rättar förskollärare Kristina 
Karlsson.

Glasspinnar, mjölkkar-
tonger, toarullar och annat 
spillmaterial har funnits till 
förfogande. Av dessa ting har 
barnen skapat olika färdme-
del, alltifrån flygplan till ra-
keter.

– Teknik bygger på att 
man jobbar lösningsorien-
terat. Det har sannerligen 
dessa barn gjort. Vi är im-
ponerade, säger Katharina 
Dahlbäck.

– Det är väldigt kul att 
barnen kom på så många oli-
ka lösningar, inflikar Maria 
Svensson.

Nästa steg i projektet blir 
att läsa slutet av sagan om 
Bus & Frö och sedan blir det 
till att ge sig ut i naturen och 
prova barnens tekniska lös-
ningar.

– Ja, till våren blir det att 
gå till Hålsjön och se hur 
sakerna fungerar i verklig-
heten. Det är ett önskemål 
från barnen som vi tänker 
tillgodose, säger Kristina 
Karlsson.
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GE DIN ÄLSKLING  
TRÄNING PÅ ALLA 
HJÄRTANS DAG!

www.stc.se

T-SHIRT OCH EN HEL  
VECKAS FRI TRÄNING

79KR

Ale Torg 0303-972 76

Time for Valentine!

2 195:-

Buntros
10-pack!

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!
Mån-fre 9.30-19.00, lörd 9.30-15.00,  sönd 11.00-15.00

129kr
Reservation för
slutförsäljning

Ge hjärtat en  
pigg present!

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

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

mangan och selen som bidrar till att 
skydda cellerna mot oxidativ stress 
samt vitamin B6, vitamin B12 och 
vitamin C som bidrar till att minska 
trötthet och utmattning och bidrar till 
immunsystemets normala funktion.

199:-Mivitotal Plus

Ord pris 258:-

Vardag 10 – 19 | Lördag 10 – 15 | Söndag: 11 – 15
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se
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GÄLLER T O M 25/2 2015

Thomas Berggren från Vakna 
överlämnade diplom och blom-
mor till Pernilla Hjort Månesköld. 

En Vaken 
Ledare i NSK
NÖDINGE. Redan i no-
vember utsåg Vakna stipen-
diaterna till Vaken Ledare.
Ungdomsledarna Elisabeth 
Berndtsson, Maria Zet-
terlund i Ahlafors IF och 
Pernilla Hjort Månesköld i 
Nödinge SK. Den sist nämn-
da har fått vänta på diplomet.

När stipendieutdelningen 
ägde rum var Nödinges ur-
kraft bortrest, men i tisdags 
lyckades parterna träffas.

– Pernilla är ett utmärkt 
exempel på alla de goda 
krafter som präglar Ales för-
eningsliv. En värdigare mot-
tagare är svår att finna, sa 
Vaknas Thomas Berggren.

Stipendiaten som bland 
annat är engagerad som 
ungdomsledare, men ock-
så en stark drivkraft bakom 
sommarens fotbollsskola var 
rörd.

– Jag är både stolt och 
tacksam. Ett väldigt fint sätt 
att få bli uppmärksammad 
på.

Batoul nominerad till Eldsjälsgalan
NÖDINGE. Batoul Raad 
är en av sex nomine-
rade som har chans att 
utses till Årets Unga 
Ledare i Sverige.

Hon driver sedan sex 
år tillbaka Ale Pyssel- 
och kulturförening för 
barn 8-14 år i Nödinge.

– Det är en härlig 
känsla att göra andra 
lyckliga och i vår fören-
ing mår alla bra, säger 
Batoul.

Eldsjälsgalan arrangeras årli-
gen av organsiationen Folk-
spel vars enda syfte är att 
generera pengar till Sveriges 
föreningsliv. 2015-års uppla-
ga är den åttonde i ordning-
en och direktsänds i TV4 
torsdag 5 mars. I program-
met utses Årets Eldsjäl, Årets 
Unga Ledare, och Årets 
Kompis. Dessutom tilldelas 
tio föreningar 100 000 kro-
nor var. Ingvar Oldsberg är 
programledare för Eldsjäls-
galan.

Batoul Raad från Nödinge 
har nominerats för sitt en-
gagemang i Ale Pyssel- och 
kulturförening som hon själv 
har grundat och driver sedan 
hon var tolv år.

– För mig har det all-
tid varit självklart att pyssla 
hemma och jag fick nog lite 
ångest när jag upptäckte att 

det inte var så för alla. Därför 
startade jag pysselklubben 
och fick direkt låna hyres-
gästföreningens samlingslo-
kal. Under säsong träffas vi 
en gång i veckan och gör det 
fantasin säger att vi ska göra. 
Det är mycket hantverk och 
kreativitet, men också läx-
hjälp för de som behöver, 
berättar Batoul som till sin 
hjälp främst har lillasyster 
Jara, 15.

Att vara en av sex nomi-
nerade som har chansen att 
utses till Årets Unga Ledare 
i Sverige gör henne stolt.

– Jag vet inte riktigt hur 
det har gått till, men jag tror 
att det är någon från vår riks-
organisation Aktiv Ungdom 
som har tipsat dem, säger 
Batoul.

På måndag (16 februari) 
meddelas vilka tre som går 
vidare till den stora Eldsjäls-
galan i Göteborg.

Eldsjäl. Batoul Raad, 18, grundade och driver än idag Ale Pyssel- och kulturförening för barn 
mellan 8-14 år. Nu är hon nominerad som en av sex som har chansen att nå Eldsjälsgalan. 

BATOUL RAAD

Ålder: 18 år.
Bor: Klöverstigen, Nödinge
Studerar: Munkebäcks-
gymnasiet, samhäll med 
inriktning media.
Stjärntecken: Våg.
Intressen: Politik, foto, 
bloggar, skate och Pyssel-
klubben.
Eldsjäl jag beundrar: ”Åh 
det finns för många som 
inspirerar mig. Jag kan inte 
bara nämna en”.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

NUMMER 05         VECKA 07| 13

NÖDINGE. Rolf Gustavs-
sons fackliga engage-
mang ledde honom till 
politiken, men det finns 
ytterligare en logisk för-
klaring. 

– Jag har svårt för att 
hålla käft, säger han 
med ett leende.

Nu är han för andra 
gången ordförande i 
Samhällsbyggnads-
nämnden.

Socialdemokraternas lojale 
vapendragare, Rolf Gustavs-
son, har varit aktiv sedan slu-
tet av 80-talet. Det började 
i Nol-Alafors kommundels-
nämnd och uppdragen har 
sedan handlat om allt från 
skola och samhällsbyggnad 
till kommunövergripande 
frågor. Under den gångna 
mandatperioden satt Rolf i 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott, men efter valet stod 
det klart att han fick ta över 
som ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden.

– Ett mycket spännan-
de uppdrag och en stor ut-
maning. Ale står inför en 

förväntad tillväxt, där både 
Älvängen och Nödinge mer 
eller mindre ska fördubblas. 
För att klara detta måste vi 
komma överens politiskt, 
men det är också viktigt att 
vi får med oss medborgar-
na, säger Rolf som inte är 
särskilt imponerad av vad 
den borgerliga alliansen och 
Aledemokraterna genomfört 
den senaste mandatperioden.

Bortkastade år
– Nej, det har varit fyra 
bortkastade år. Centrumut-
vecklingen i Nödinge och 
Älvängen tappade fart. Det 
har i princip inte hänt 
någoning förutom 
att Älvängens re-
secentrum för-
vandlades från 
en vision om 
ett levande 
kulturhus till 
en tom låda.

Beslutet om 
att lägga planer-
na på is för ett nytt 
kommunhus var enligt 
honom mycket olyckligt.

– Vi var långt framme 
med planerna i Nödinge. 
Det hade haft stor betydel-
se för samhällsutvecklingen 
och hade dessutom räddat 
kvar många tjänstemän. 
Med ett centralt och mo-
dernt kommunhus får vi en 
helt annan attraktionskraft 
som arbetsgivare. Jag är stolt 
över att vi äntligen har fått 
med oss oppositionen i dis-
kussionen och målet är att 
enas kring ett förslag. Det 
vi diskuterar är Nödinge el-
ler Älvängen, något annat är 
inte aktuellt. Kommunfull-
mäktige har tydligt pekat ut 
dessa samhällen som Ales två 
centralorter, menar Rolf.

Centrumutvecklingen 
och tillväxten av nya bostä-
der samt handelsytor har 
högsta prioritet i Samhälls-
byggnadsnämnden de kom-
mande fyra åren. Målet är 
att Nödinge och Älvängen 
ska ha 10 000 invånare.

– Det är en magisk gräns 
för att utgöra ett bra under-
lag för handel och service. Vi 

måste nå dit och det blir en 
utmaning som heter duga, 
säger Rolf och glider in på 
bullerproblematiken som 
stoppat all central byggna-
tion i Älvängen.

– Det är oerhört frustre-
rande och komplicerat. På 
något sätt måste det lösa sig, 
det är jag övertygad om att 
alla inser, annars får Press-
feldt rätt. Då hade det ju 
varit bättre att vi dragit både 
väg och järnväg i bergen. 
Det blir ett år i ovisshet.

Ett annat bekymmer är 
Svenska Kraftnäts planera-
de 400 kV-ledning mellan 

Trollhättan och Stenkull-
en som påverkar ett 

50-tal fastighetsä-
gare direkt och 
många natur-
kära alebor 
indirekt.

– Jag 
är rädd för 

att Svenska 
Kraftnät är en 

övermäktig mot-
ståndare. Vi gör vad vi 

kan för att påverka dem att 
tänka om. Det är fullt möj-
ligt att gräva ner kabeln och 
gå över till likström. Det är 
inte heller så dyrt som de sä-
ger. Problemet är att Svens-
ka Kraftnät säkert oroar sig 
för att detta projekt skulle 
kunna bli prejudikat och 
att andra kommuner kom-
mer att kräva samma sak i 
framtiden. Fördelen med 
en markförlagd kabel är ett 
billigare underhåll och att 
behovet av ledningsgator 
försvinner. Det som kostar 
är omvandlingsstationen där 
likströmmen åter ska bli väx-
elström till hushållen, säger 
Rolf Gustavsson, pensione-
rad elektriker och därmed 
sakkunnig.

Hur är stämningen i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den?

– Den är bra. Jag tror 
alla förstår vikten av att vi 
är överens, särskilt i de sto-
ra frågorna. Vi vill alla Ales 
bästa!

Det låter tryggt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Rolf Gustavsson (S) är tillbaka som
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Nu ska Ale växa!
Rolf Gustavsson gör sin andra mandatperiod som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i 
Ale. Den första var 2006-2010.
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Nato - Neutralt
Pizza - Gymma

Carola - Bruce Springsteen
Fågel - Fisk

Höghus - Radhus

FEM SNABBA

ROLF GUSTAVSSON

Ålder: 65
Bor: Alafors
Bästa timmen på dygnet: 
”Den infaller på kvällstid. 
Jag har svårare att ta mig 
upp på morgonen”.
Uppdragets utmaning: ”Vi 
hanterar frågor som är bra 
för samhället, men inte 
alltid populärt hos den 
enskilde”.
Person jag beundrar: Wilton 
Holmgren. ”Hans otroliga 
engagemang och konsten 
att få människor att se 
positivt”.
Drömsemester: Island.
Om jag vore ett djur: ”Då 
vore jag nog en lejonhane”.
Ett viktigt politiskt beslut i 
Ale som jag deltagit i: ”Det 
är många, men det senaste 
är nog nedläggningen av Ale 
gymnasium, tungt på alla 
sätt, trots allt nödvändigt”.
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Hallonmousse under 
marsipantäcke.
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Senior

1.990:-
Från

3.890:-
Från

4.590:-
Från

5.290:-
Från

990:-
Från

ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00
Lunchstängt 13.00-14.00
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GÄLLER T O M 25/2 2015

Thomas Berggren från Vakna 
överlämnade diplom och blom-
mor till Pernilla Hjort Månesköld. 

En Vaken 
Ledare i NSK
NÖDINGE. Redan i no-
vember utsåg Vakna stipen-
diaterna till Vaken Ledare.
Ungdomsledarna Elisabeth 
Berndtsson, Maria Zet-
terlund i Ahlafors IF och 
Pernilla Hjort Månesköld i 
Nödinge SK. Den sist nämn-
da har fått vänta på diplomet.

När stipendieutdelningen 
ägde rum var Nödinges ur-
kraft bortrest, men i tisdags 
lyckades parterna träffas.

– Pernilla är ett utmärkt 
exempel på alla de goda 
krafter som präglar Ales för-
eningsliv. En värdigare mot-
tagare är svår att finna, sa 
Vaknas Thomas Berggren.

Stipendiaten som bland 
annat är engagerad som 
ungdomsledare, men ock-
så en stark drivkraft bakom 
sommarens fotbollsskola var 
rörd.

– Jag är både stolt och 
tacksam. Ett väldigt fint sätt 
att få bli uppmärksammad 
på.

Batoul nominerad till Eldsjälsgalan
NÖDINGE. Batoul Raad 
är en av sex nomine-
rade som har chans att 
utses till Årets Unga 
Ledare i Sverige.

Hon driver sedan sex 
år tillbaka Ale Pyssel- 
och kulturförening för 
barn 8-14 år i Nödinge.

– Det är en härlig 
känsla att göra andra 
lyckliga och i vår fören-
ing mår alla bra, säger 
Batoul.

Eldsjälsgalan arrangeras årli-
gen av organsiationen Folk-
spel vars enda syfte är att 
generera pengar till Sveriges 
föreningsliv. 2015-års uppla-
ga är den åttonde i ordning-
en och direktsänds i TV4 
torsdag 5 mars. I program-
met utses Årets Eldsjäl, Årets 
Unga Ledare, och Årets 
Kompis. Dessutom tilldelas 
tio föreningar 100 000 kro-
nor var. Ingvar Oldsberg är 
programledare för Eldsjäls-
galan.

Batoul Raad från Nödinge 
har nominerats för sitt en-
gagemang i Ale Pyssel- och 
kulturförening som hon själv 
har grundat och driver sedan 
hon var tolv år.

– För mig har det all-
tid varit självklart att pyssla 
hemma och jag fick nog lite 
ångest när jag upptäckte att 

det inte var så för alla. Därför 
startade jag pysselklubben 
och fick direkt låna hyres-
gästföreningens samlingslo-
kal. Under säsong träffas vi 
en gång i veckan och gör det 
fantasin säger att vi ska göra. 
Det är mycket hantverk och 
kreativitet, men också läx-
hjälp för de som behöver, 
berättar Batoul som till sin 
hjälp främst har lillasyster 
Jara, 15.

Att vara en av sex nomi-
nerade som har chansen att 
utses till Årets Unga Ledare 
i Sverige gör henne stolt.

– Jag vet inte riktigt hur 
det har gått till, men jag tror 
att det är någon från vår riks-
organisation Aktiv Ungdom 
som har tipsat dem, säger 
Batoul.

På måndag (16 februari) 
meddelas vilka tre som går 
vidare till den stora Eldsjäls-
galan i Göteborg.

Eldsjäl. Batoul Raad, 18, grundade och driver än idag Ale Pyssel- och kulturförening för barn 
mellan 8-14 år. Nu är hon nominerad som en av sex som har chansen att nå Eldsjälsgalan. 

BATOUL RAAD

Ålder: 18 år.
Bor: Klöverstigen, Nödinge
Studerar: Munkebäcks-
gymnasiet, samhäll med 
inriktning media.
Stjärntecken: Våg.
Intressen: Politik, foto, 
bloggar, skate och Pyssel-
klubben.
Eldsjäl jag beundrar: ”Åh 
det finns för många som 
inspirerar mig. Jag kan inte 
bara nämna en”.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. Rolf Gustavs-
sons fackliga engage-
mang ledde honom till 
politiken, men det finns 
ytterligare en logisk för-
klaring. 

– Jag har svårt för att 
hålla käft, säger han 
med ett leende.

Nu är han för andra 
gången ordförande i 
Samhällsbyggnads-
nämnden.

Socialdemokraternas lojale 
vapendragare, Rolf Gustavs-
son, har varit aktiv sedan slu-
tet av 80-talet. Det började 
i Nol-Alafors kommundels-
nämnd och uppdragen har 
sedan handlat om allt från 
skola och samhällsbyggnad 
till kommunövergripande 
frågor. Under den gångna 
mandatperioden satt Rolf i 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott, men efter valet stod 
det klart att han fick ta över 
som ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden.

– Ett mycket spännan-
de uppdrag och en stor ut-
maning. Ale står inför en 

förväntad tillväxt, där både 
Älvängen och Nödinge mer 
eller mindre ska fördubblas. 
För att klara detta måste vi 
komma överens politiskt, 
men det är också viktigt att 
vi får med oss medborgar-
na, säger Rolf som inte är 
särskilt imponerad av vad 
den borgerliga alliansen och 
Aledemokraterna genomfört 
den senaste mandatperioden.

Bortkastade år
– Nej, det har varit fyra 
bortkastade år. Centrumut-
vecklingen i Nödinge och 
Älvängen tappade fart. Det 
har i princip inte hänt 
någoning förutom 
att Älvängens re-
secentrum för-
vandlades från 
en vision om 
ett levande 
kulturhus till 
en tom låda.

Beslutet om 
att lägga planer-
na på is för ett nytt 
kommunhus var enligt 
honom mycket olyckligt.

– Vi var långt framme 
med planerna i Nödinge. 
Det hade haft stor betydel-
se för samhällsutvecklingen 
och hade dessutom räddat 
kvar många tjänstemän. 
Med ett centralt och mo-
dernt kommunhus får vi en 
helt annan attraktionskraft 
som arbetsgivare. Jag är stolt 
över att vi äntligen har fått 
med oss oppositionen i dis-
kussionen och målet är att 
enas kring ett förslag. Det 
vi diskuterar är Nödinge el-
ler Älvängen, något annat är 
inte aktuellt. Kommunfull-
mäktige har tydligt pekat ut 
dessa samhällen som Ales två 
centralorter, menar Rolf.

Centrumutvecklingen 
och tillväxten av nya bostä-
der samt handelsytor har 
högsta prioritet i Samhälls-
byggnadsnämnden de kom-
mande fyra åren. Målet är 
att Nödinge och Älvängen 
ska ha 10 000 invånare.

– Det är en magisk gräns 
för att utgöra ett bra under-
lag för handel och service. Vi 

måste nå dit och det blir en 
utmaning som heter duga, 
säger Rolf och glider in på 
bullerproblematiken som 
stoppat all central byggna-
tion i Älvängen.

– Det är oerhört frustre-
rande och komplicerat. På 
något sätt måste det lösa sig, 
det är jag övertygad om att 
alla inser, annars får Press-
feldt rätt. Då hade det ju 
varit bättre att vi dragit både 
väg och järnväg i bergen. 
Det blir ett år i ovisshet.

Ett annat bekymmer är 
Svenska Kraftnäts planera-
de 400 kV-ledning mellan 

Trollhättan och Stenkull-
en som påverkar ett 

50-tal fastighetsä-
gare direkt och 
många natur-
kära alebor 
indirekt.

– Jag 
är rädd för 

att Svenska 
Kraftnät är en 

övermäktig mot-
ståndare. Vi gör vad vi 

kan för att påverka dem att 
tänka om. Det är fullt möj-
ligt att gräva ner kabeln och 
gå över till likström. Det är 
inte heller så dyrt som de sä-
ger. Problemet är att Svens-
ka Kraftnät säkert oroar sig 
för att detta projekt skulle 
kunna bli prejudikat och 
att andra kommuner kom-
mer att kräva samma sak i 
framtiden. Fördelen med 
en markförlagd kabel är ett 
billigare underhåll och att 
behovet av ledningsgator 
försvinner. Det som kostar 
är omvandlingsstationen där 
likströmmen åter ska bli väx-
elström till hushållen, säger 
Rolf Gustavsson, pensione-
rad elektriker och därmed 
sakkunnig.

Hur är stämningen i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den?

– Den är bra. Jag tror 
alla förstår vikten av att vi 
är överens, särskilt i de sto-
ra frågorna. Vi vill alla Ales 
bästa!

Det låter tryggt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Rolf Gustavsson (S) är tillbaka som
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Nu ska Ale växa!
Rolf Gustavsson gör sin andra mandatperiod som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i 
Ale. Den första var 2006-2010.
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Nato - Neutralt
Pizza - Gymma

Carola - Bruce Springsteen
Fågel - Fisk

Höghus - Radhus

FEM SNABBA

ROLF GUSTAVSSON

Ålder: 65
Bor: Alafors
Bästa timmen på dygnet: 
”Den infaller på kvällstid. 
Jag har svårare att ta mig 
upp på morgonen”.
Uppdragets utmaning: ”Vi 
hanterar frågor som är bra 
för samhället, men inte 
alltid populärt hos den 
enskilde”.
Person jag beundrar: Wilton 
Holmgren. ”Hans otroliga 
engagemang och konsten 
att få människor att se 
positivt”.
Drömsemester: Island.
Om jag vore ett djur: ”Då 
vore jag nog en lejonhane”.
Ett viktigt politiskt beslut i 
Ale som jag deltagit i: ”Det 
är många, men det senaste 
är nog nedläggningen av Ale 
gymnasium, tungt på alla 
sätt, trots allt nödvändigt”.
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Hallonmousse under 
marsipantäcke.

COLORAMA ÄLVÄNGEN 
GÖTEBORGSV 88, TEL 0303-74 60 85  
MÅN-FRE 07–18, LÖR 10–14 • WWW.COLORAMA.SE
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ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12
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VINTERHJUL PÅ KÖPET  
MED RENAULT ORIGINAL 
ALUMINIUMFÄLG 
(VÄRDE UPP TILL 12 000 KR)**

www.renault.se

FÅ GREPP OM VINTERN!
RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 138 400 KR

RENAULT CLIO  
1.2 EXPRESSION
PRIVATLEASING 1 990 KR/MÅN  
INKL. VINTERHJUL OCH SERVICE*

RENAULT MEGANE 
NU FRÅN 149 900 KR

JUST NU KOMBITILLÄGG FÖR 0 KR***  

BRÄNSLEVÄRMARE NU 6 900 KR***

 *Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings - eller aviavgifter. Körsträcka 1500 mil/
år inkl. vinterhjul och service, kostnad för försäkring tillkommer. **Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår vid köp, värde 9 500 kr (Clio),  
11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. ***Megane-erbjudanden; ord.pris kombi är 5 000 kr, ord. pris för bränslevärmare 
18 900 kr, gäller endast diesel-modeller. Vinterhjul på köpet gäller tom 31/3 2015. Kampanjpris bränslevärmare på lagerbilar gäller tom 31/3 2015. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 115 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 138 400 kr (ord. pris 152 400 kr), 
Mégane kampanjpris 149 900 kr (Ord.pris 164 900 kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 3,1-5,5 l/100 km, Captur 4,9-5,4 l/100 km, Mégane 
3,5-5,2 l/100 km. CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km, Mégane 90-119 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti 
+ 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar 
sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

Komfort Plus-paket erbjuds till Caddy Skåp och Transporter Skåp och Pickup (ej Cross eller Company). Bränsleförbr. 4,9–8,3 l/100 km, 129–219 g CO2/km. *Bilab Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde.
 Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Caddy Skåp TDI 75 hk Komfortpaket Plus** 
Pris NU 139.900:– exkl moms
Leasing per månad: 1.433:– exkl moms*

Komfortpaket Plus**
Paketinnehåll:
- Multifunktionsratt 
i läder
- Handsfree
- Färddator
- Reservhjul

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

Transporter Skåp TDI 102 hk 
Komfortpaket Plus**
Pris NU 219.900:– exkl moms
Leasing per månad: 2.103:– exkl moms*

- Fast dragkrok
- Farthållare
- CD/radio RCD 310
- Parkeringsvärmare 
med tidur och fjärr

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

ALE. Att vada i snö ena 
dagen, för att nästa dag 
riskera att halka.

Det är vardagen för 
kommunens renhåll-
ningsarbetare.

– För att skapa en 
schysst arbetsmiljö 
gäller det att aleborna 
skottar och sandar när 
det behövs. I annat fall 
finns risken att sopkär-
let inte blir tömt, säger 
renhållningschef Carina 
Åberg.

Vinterlandskapet är vackert, 
men det försvårar också ar-
betssituationen för kommu-
nens renhållningsarbetare. 
Framförallt är det hastiga 
väderomslag som kan ställa 

till problem, när temperatu-
ren går från plus till minus.

– Ett tips till alla husäga-
re är att man vid blidväder 
skottar bort all slask som 
bildas, så att det inte blir till 
en isbana kommande dag. 
Att halkbekämpa med sand 
eller grus är ett måste om 
underlaget kräver det, för-
klarar Carina Åberg.

Under pågående snöfall 
tömmer renhållningsarbe-
tarna alltid sopkärlen, men 
dagen därpå ska det vara 
skottat.

– Ofta är husägaren duktig 
på att skapa en framkomlig 
väg till bilen och brevlådan, 
men glömmer sopkärlet. Det 
ska vara skottat i hela kärlets 
bredd. Ibland är det överplo-
gat, som innebär att det har 

bildats en vall framför sop-
kärlet. Då är det omöjligt för 
våra medarbetare att tömma 
kärlet, säger Carina Åberg.

Noterbart i sammanhang-
et är att renhållningsarbetar-
na är sina egna skyddsom-
bud, de avgör själva huruvida 
det anses vara en tillräckligt 
säker arbetsmiljö eller inte 
för att sopkärlet ska kunna 
tömmas.

– Vår personal gör sitt yt-
tersta i alla lägen. Bra vinter-
väghållning och halkbekäm-
pande åtgärder är emellertid 
ett måste för att de ska kunna 
utföra sitt arbete på ett effek-
tivt och säkert sätt, avslutar 
Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

Patrik Österblom, en av kommunens renhållningsarbetare, som tvingas trotsa både snö och is när 
sopkärlen ska tömmas. 

 Sophämtning. Patrik Österblom tar hand om hushållsavfallet. 
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– Krav finns på skottning och sandning

Snö och halka är
sophämtarnas vardag

6 bitar. Hallonmousse 
under marsipantäcke.

GLÖM INTE ALLA

HJÄRTANS DAG
14/2

ROSOR 7-PACK

3990
/ST

:-79/ST

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VECKVECK
SSHOPEHOPE

S

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

DELIKATESSEN
CHARKMÄSTERS  

RÖKTA SKINKA

FÄRSK LAXFILÉ FÄRSK KOLJAFILÉ

HUSHÅLLSOST
ARLA

SEMLOR 2-PACK
PAPRIKALIMPA OCH 

GRYNETLIMPA

89/KG
79/KG:- :-

29:-

HJÄRTFORMAD  
SALAMI

1290
/HG

SALLADS-
MIX

10/ST
:-

FÄRSK
FLÄSKYTTERFILÉ

APELSINERSVENSK
KYCKLINGFILÉ

LÖSVIKTSGODIS

5990
/KG

5990
/FÖRP.

4990
/KG

2990
/KG

3990
/ST

Max 2 st/hushåll

Max 2 st/hushåll

NYKOKTA  
HAVSKRÄFTOR

PAN PIZZA 8-PACK 
PIROGER 10-PACK

KY

FTOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRR

109/KG
:- RÖKTA SKINKARÖRÖ KA

990
/HG

15:-
/ST

10/KG
:-
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VINTERHJUL PÅ KÖPET  
MED RENAULT ORIGINAL 
ALUMINIUMFÄLG 
(VÄRDE UPP TILL 12 000 KR)**

www.renault.se

FÅ GREPP OM VINTERN!
RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 138 400 KR

RENAULT CLIO  
1.2 EXPRESSION
PRIVATLEASING 1 990 KR/MÅN  
INKL. VINTERHJUL OCH SERVICE*

RENAULT MEGANE 
NU FRÅN 149 900 KR

JUST NU KOMBITILLÄGG FÖR 0 KR***  

BRÄNSLEVÄRMARE NU 6 900 KR***

 *Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings - eller aviavgifter. Körsträcka 1500 mil/
år inkl. vinterhjul och service, kostnad för försäkring tillkommer. **Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår vid köp, värde 9 500 kr (Clio),  
11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. ***Megane-erbjudanden; ord.pris kombi är 5 000 kr, ord. pris för bränslevärmare 
18 900 kr, gäller endast diesel-modeller. Vinterhjul på köpet gäller tom 31/3 2015. Kampanjpris bränslevärmare på lagerbilar gäller tom 31/3 2015. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 115 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 138 400 kr (ord. pris 152 400 kr), 
Mégane kampanjpris 149 900 kr (Ord.pris 164 900 kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 3,1-5,5 l/100 km, Captur 4,9-5,4 l/100 km, Mégane 
3,5-5,2 l/100 km. CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km, Mégane 90-119 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti 
+ 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar 
sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

Komfort Plus-paket erbjuds till Caddy Skåp och Transporter Skåp och Pickup (ej Cross eller Company). Bränsleförbr. 4,9–8,3 l/100 km, 129–219 g CO2/km. *Bilab Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde.
 Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Caddy Skåp TDI 75 hk Komfortpaket Plus** 
Pris NU 139.900:– exkl moms
Leasing per månad: 1.433:– exkl moms*

Komfortpaket Plus**
Paketinnehåll:
- Multifunktionsratt 
i läder
- Handsfree
- Färddator
- Reservhjul

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

Transporter Skåp TDI 102 hk 
Komfortpaket Plus**
Pris NU 219.900:– exkl moms
Leasing per månad: 2.103:– exkl moms*

- Fast dragkrok
- Farthållare
- CD/radio RCD 310
- Parkeringsvärmare 
med tidur och fjärr

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

ALE. Att vada i snö ena 
dagen, för att nästa dag 
riskera att halka.

Det är vardagen för 
kommunens renhåll-
ningsarbetare.

– För att skapa en 
schysst arbetsmiljö 
gäller det att aleborna 
skottar och sandar när 
det behövs. I annat fall 
finns risken att sopkär-
let inte blir tömt, säger 
renhållningschef Carina 
Åberg.

Vinterlandskapet är vackert, 
men det försvårar också ar-
betssituationen för kommu-
nens renhållningsarbetare. 
Framförallt är det hastiga 
väderomslag som kan ställa 

till problem, när temperatu-
ren går från plus till minus.

– Ett tips till alla husäga-
re är att man vid blidväder 
skottar bort all slask som 
bildas, så att det inte blir till 
en isbana kommande dag. 
Att halkbekämpa med sand 
eller grus är ett måste om 
underlaget kräver det, för-
klarar Carina Åberg.

Under pågående snöfall 
tömmer renhållningsarbe-
tarna alltid sopkärlen, men 
dagen därpå ska det vara 
skottat.

– Ofta är husägaren duktig 
på att skapa en framkomlig 
väg till bilen och brevlådan, 
men glömmer sopkärlet. Det 
ska vara skottat i hela kärlets 
bredd. Ibland är det överplo-
gat, som innebär att det har 

bildats en vall framför sop-
kärlet. Då är det omöjligt för 
våra medarbetare att tömma 
kärlet, säger Carina Åberg.

Noterbart i sammanhang-
et är att renhållningsarbetar-
na är sina egna skyddsom-
bud, de avgör själva huruvida 
det anses vara en tillräckligt 
säker arbetsmiljö eller inte 
för att sopkärlet ska kunna 
tömmas.

– Vår personal gör sitt yt-
tersta i alla lägen. Bra vinter-
väghållning och halkbekäm-
pande åtgärder är emellertid 
ett måste för att de ska kunna 
utföra sitt arbete på ett effek-
tivt och säkert sätt, avslutar 
Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

Patrik Österblom, en av kommunens renhållningsarbetare, som tvingas trotsa både snö och is när 
sopkärlen ska tömmas. 

 Sophämtning. Patrik Österblom tar hand om hushållsavfallet. 
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– Krav finns på skottning och sandning

Snö och halka är
sophämtarnas vardag

6 bitar. Hallonmousse 
under marsipantäcke.

GLÖM INTE ALLA

HJÄRTANS DAG
14/2

ROSOR 7-PACK

3990
/ST

:-79/ST

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VECKVECK
SSHOPEHOPE

S

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

DELIKATESSEN
CHARKMÄSTERS  

RÖKTA SKINKA

FÄRSK LAXFILÉ FÄRSK KOLJAFILÉ

HUSHÅLLSOST
ARLA

SEMLOR 2-PACK
PAPRIKALIMPA OCH 

GRYNETLIMPA

89/KG
79/KG:- :-

29:-

HJÄRTFORMAD  
SALAMI

1290
/HG

SALLADS-
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10/ST
:-

FÄRSK
FLÄSKYTTERFILÉ

APELSINERSVENSK
KYCKLINGFILÉ
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/ST
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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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

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 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

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

Gör din röst hörd

NÖDINGE– SÅ KLART

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS

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

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Vi tränar inomhus i ALE-hallen

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 
lags hemsidor
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UTERUM  •  YTTERDÖRRAR  •  FÖNSTER  •  VÄXTHUS  •  STUGOR  •  FÖRRÅD  •  SPA  •  GARAGEPORTAR  •  SOLSKYDD  •  BADRUM  •  FÖRVARING  •  INNERDÖRRAR  •  DOKUMENTSKÅP  •  M.M.

ÖPPETTIDER
Vardag Lör-sön
10 - 19 10 - 17

SE KAMPANJERNA PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m 2 mars 2015

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

Ge ditt badrum 
ett lyft!

Just nu

30%
RABATT

mot ord. pris

BADRUMS-
INREDNING 

KÄLLA

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER!
I kreativa och inspirerande miljöer bjuder vi in dig att botanisera 
i vårt sortiment. Välkommen!

MIX skjutdörrar
upp till 

35%
RABATT

Våren är snart
här, kom och 
prata uterum 

med oss!

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

Vilken är Surtes största 
bandyprofil genom tider-
na?
– Jag vill framhäva tre pro-
filer. Klas-Olof Arvidsson, 
som var en fantastisk lirare 
på sin tid, Harri Bergbacka, 
som var oerhört allround, 
samt Tommy Rosberg. 
Tommy var oerhört stark 
och sköt skarpt.

Handen på hjärtat, ska 
bandy spelas utomhus eller 
inomhus?
– Inomhus, utan tvekan. Det 
blir mer rättvisa förutsätt-

ningar. 

Ditt starkaste bandymin-
ne?
– Det var när vi gick upp i 
högsta serien och mötte Väs-
terås i kvalet på Ruddalen. Vi 
snackar 70-talet. De hade ett 
jättebra lag med spelare som 
”Prinsen” Eriksson. Året 
därpå slog vi Västerås igen, 
då i Allsvenskan. Det är star-
ka minnen.

Du jobbar med bandyn, din 
son spelar bandy, din dot-
ter tränar klubbens damlag 
där ditt barnbarn är 
målvakt och mågen slipar 
skridskor. Pratas det något 
annat än bandy hemma hos 
familjen Janebrink?
– Nej! Det skulle vara ha-
vet och båtar i så fall. När 
jag börjar analysera bandy-
matcher vid köksbordet då 
går frugan. Hon säger att jag 
ska sluta säga: ”Förr gjorde 
vi så”.

Vad krävs för att Surte ska 
spela i högsta serien igen?
– Först och främst måste det 
in fyra-fem miljoner kronor. 

Det kan jag säga att det är 
vi mil ifrån idag. Sportsligt 
tycker jag att ungdomsverk-
samheten börjar bli bättre 
och bättre. I övrigt brukar 
ju det vara populärt att säga 
att man behöver förstärka 
med en spelare i varje lagdel. 
Vi hade behövt två spelare i 
varje lagdel.

Din favoritarena?
– Frånsett Ale Arena så är 
det den gamla utomhusare-
nan i Nässjö – Skogsvallen.

Vad innehåller Ingvars 
bandyportfölj?
– När vi spelar hemma, så 
hinner jag bara se andra 
halvlek. Det är mycket som 
ska fixas, alltifrån insläpp till 
korvar och vad det nu kan 
vara. Åker jag bort så har jag 
gärna med mig en öl och Jä-
germeister i portföljen. 

Vad är drivkraften i arbetet 
som kanslist på Paradis-
gården?
– Alla kontakter, folk jag 
träffar och de som ringer. 
Det är bara positivt!

JONAS ANDERSSON

Ingvar – en
sann bandyvän

Ingvar Janebrink har vikt sitt liv åt bandyn i allmänhet och Surtes bandylag i synnerhet.
Han var med och byggde Jennylunds konstfrusna isbana, som sedermera blev Ale Arena.

Det blev över 35 år i styrelsen för den stolta bandyklubban innan han tog över  
som kanslist för nio år sedan.

INGVAR JANEBRINK

Ålder: 63.
Bor: Surte.
Familj: Hustrun Lena, bar-
nen Johan och Anna.
Intressen utöver bandyn: 
Havet.
Sveriges bästa bandyspe-
lare just nu: Patrik Nilsson i 
Sandviken.
Så går det för Surte BK i 
år: Jag hoppas vi ska klara 
oss kvar i serien utan att 
behöva kvala.

VECKANS PROFIL
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Surte IS IBK 
visar storform
– IBK Walkesborg fick tvåsiffrigt i baken
BOHUS. Surte IS IBK 
som debuterar i her-
rarnas division tre har 
överraskat alla.

I lördags pulvrise-
rades mittenlaget IBK 
Walkesborg med hela 
10-1.

Nu har laget plötsligt 
häng på en plats bland 
de allra främsta.

Seriesegern och silverplatsen 
är det inte mycket att göra åt, 
trots att sju omgångar åter-
står i division 3 Göteborg. 
Däremot hårdnar kampen 
om de övriga toppenplace-

ringarna och Surte IS IBK 
är återigen serietrea Ale IBF 
hack i häl.

– Vi pratar redan om den 
21 mars. Det ska bli otro-
ligt roligt att möta Ale igen, 
men samtidigt har vi respekt 
för att målsättningen fort-
farande är att hänga kvar i 
serien. Det återstår 21 poäng 
att spela om, allt kan hända, 
säger Surtetränaren, Tobbe 
Engström.

Ärligt talat, årets sä-
song måste vara den bästa 
i klubbens historia?

– Ja, med tanke på att det 
är första gången vi spelar i 
division tre och att det ser ut 
som att vi kommer att greja 
kontraktet så är jag benägen 
att hålla med dig.

Vad är det ni har ut-
vecklat?

– Framför allt har vi växt 
som lag. Varje individ har 
blivit bättre och vi vågar lita 
på varandra. Det medför att 
våra backar vågar ge sig av på 
offensiva äventyr, eftersom 
de vet att någon annan täck-
er upp. Det viktigaste kanske 
ändå är att vi har riktigt ro-
ligt tillsammans, både på och 
vid sidan av planen. 

Glädjen fick publiken i 
Bohushallen se mycket av 
när IBK Walkesborg hälsade 
på.

Chanslöst
Gästerna som vann höstmö-
tet (9-2) hade inte skuggan 
av en chans. Daniel An-
tonsson spräckte nollan fem 
minuter före pausvilan och 
hann också spela fram Almir 
Mehmedagic till 2-0. Sam-
me man satte sedan trean 
innan perioden var över.

– Vi ville verkligen ta re-
vansch både på dem och oss 
själva efter plattmatchen 
senast vi möttes. Nu var vi 
förberedda på deras skickliga 
omställningsspel och lät där-
för dem ha ett visst bollinne-
hav. Det är egentligen bara 
när de får kontra på oss som 
de skapar något, därför änd-
rade vi taktiken och det föll 
bra ut. Under de sista fem 
minuterna i första perioden 
gick vi ner på två femmor för 
att få upp tempot. Det gav 
två snabba mål och gav oss 
trygghet, säger Tobbe Eng-

ström.
Den andra akten började i 

ett rasande tempo. Efter tio 
minuter och halva match-
en visade tavlan 8-0. Niklas 
Pettersson och skyttekung-
en Daniel Dahlman näta-
de två gånger vardera. Det 
femte målet prickade Juha 
Hinkkanen in. Det var ord 
och inga visor.

– Jag blir oerhört stolt när 
jag ser hur killarna går inför 
matchen. Trots att vi ganska 
tidigt hade en behaglig led-
ning behöll de ett stort fokus 
och en härlig inställning. 
Idag var vi totalt överlägsna, 
menar Engström.

Burås borta nästa söndag 
blir en nyckelmatch. Sist när 
lagen möttes ledde ett obese-
grat Burås serien. Surte sva-
rade för en bragdmatch och 
vann överraskande med 6-4 
och radade sedan upp fyra 
raka segrar. Det bör med 
andra ord vara med visst 
välbehag som Bohushallens 
hjältar tar sig an serietvåan.

– Nu blir det en helt an-
nan match. Burås är enormt 
starka hemma i Svingeln. 
Jag tror bara att de har för-
lorat en match där, men nu 
har vårt självförtroende växt 
igen och vi är inställda på att 
skrälla, avslutar Tobbe Eng-
ström.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 10-1

INNEBANDY

Spräckte nollan och satte punkt för matchen. Daniel Antonsson tillhörde 
väg och redan nu snackas det om derbyt mot Ale IBF den 21 mars.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Surte lär få 
VETLANDA. Surte lär 
drömma mardrömmar 
om småländskt mot-
stånd.

I veckan blev det bara 
en poäng av fyra möjliga.

Skirö-Nävelsjö kvitte-
rade i fjärde övertidsmi-
nuten.

Otäcka scener utspelade sig 
när Surtes olycksgubbe, Da-
niel Rydén, föll mot isen 
efter att ha kolliderat med en 
Nässjöspelare i eget straffom-
råde. Hemmalagets försvars-
rese, som på försäsongen fick 
en skridsko över kinden och 
precis kommit tillbaka efter 
en axel- och revbensskada, 
låg orörlig på isen. Ambulans 
tillkallades och matchen fick 
ett nästan 60 minuter långt 
avbrott. Nu har Daniel till al-

las glädje rapporterat att han 
känner sig bättre, om än nå-
got mörbultad.

Efter incidenten åtta minu-
ter in i andra halvlek lyckades 
Surte aldrig lyfta sig. Nässjö 
hade strax innan gjort 1-4 och 
definitivt visat sig vara det 
bättre laget.

Optimismen var betyd-
ligt större i söndags när Sur-
te reste till Vetlanda för att 
möta Skirö-Nävelsjö, men 
hemmalaget som fått vittring 
på en av kvalplatserna och ett 
nytt allsvenskt kontrakt spän-
de musklerna och gjorde 3-0 
inom loppet av 22 minuter.

– De var effektiva och gjor-
de det mesta rätt i inledning-
en, men efter ett längre av-
brott på grund av skada tog vi 
oss samman och visade att vi 
också kunde, berättar Surte-
tränaren Jonny Samuelsson.

Det kan minst sagt påstå. 
Surte gjorde tre mål på fyra 
minuter och gick till halvtids-
ledning med 4-3, trots den 

Allsvenskan södra
Skirö-Nävelsjö – Surte BK 6-6 (3-4)
Surte BK – Nässjö IF 2-7 (1-2)

BANDY

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Div 4 herr

SÖNDAG 22 FEBRUARI KL 16.45 
ALE HF– CHALMERS HK

ALE KULTURRUM, NÖDINGE
Matchsponsorer:

Älvängen

Ahlafors IF kallar till

ÅRSMÖTE
söndag 15 mars kl 17.00

i klubbhuset på Sjövallen

Ekonomisk rapport kan från och med  
8 mars beställas av ekonomiansvarig

 på tel: 0707-84 95 00

Eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 1 mars

Alla medlemmar hälsas  
hjärtligt välkomna!

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

Daniel Dahlman noterades för två av målen när IBK Walkesborg 
besegrades med hela 10-1. Surtes skyttekung är som vanligt 
med och krigar i seriens poängliga. Hittills har det blivit 22 mål. 
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Surte IS IBK 
visar storform
– IBK Walkesborg fick tvåsiffrigt i baken
BOHUS. Surte IS IBK 
som debuterar i her-
rarnas division tre har 
överraskat alla.

I lördags pulvrise-
rades mittenlaget IBK 
Walkesborg med hela 
10-1.

Nu har laget plötsligt 
häng på en plats bland 
de allra främsta.

Seriesegern och silverplatsen 
är det inte mycket att göra åt, 
trots att sju omgångar åter-
står i division 3 Göteborg. 
Däremot hårdnar kampen 
om de övriga toppenplace-

ringarna och Surte IS IBK 
är återigen serietrea Ale IBF 
hack i häl.

– Vi pratar redan om den 
21 mars. Det ska bli otro-
ligt roligt att möta Ale igen, 
men samtidigt har vi respekt 
för att målsättningen fort-
farande är att hänga kvar i 
serien. Det återstår 21 poäng 
att spela om, allt kan hända, 
säger Surtetränaren, Tobbe 
Engström.

Ärligt talat, årets sä-
song måste vara den bästa 
i klubbens historia?

– Ja, med tanke på att det 
är första gången vi spelar i 
division tre och att det ser ut 
som att vi kommer att greja 
kontraktet så är jag benägen 
att hålla med dig.

Vad är det ni har ut-
vecklat?

– Framför allt har vi växt 
som lag. Varje individ har 
blivit bättre och vi vågar lita 
på varandra. Det medför att 
våra backar vågar ge sig av på 
offensiva äventyr, eftersom 
de vet att någon annan täck-
er upp. Det viktigaste kanske 
ändå är att vi har riktigt ro-
ligt tillsammans, både på och 
vid sidan av planen. 

Glädjen fick publiken i 
Bohushallen se mycket av 
när IBK Walkesborg hälsade 
på.

Chanslöst
Gästerna som vann höstmö-
tet (9-2) hade inte skuggan 
av en chans. Daniel An-
tonsson spräckte nollan fem 
minuter före pausvilan och 
hann också spela fram Almir 
Mehmedagic till 2-0. Sam-
me man satte sedan trean 
innan perioden var över.

– Vi ville verkligen ta re-
vansch både på dem och oss 
själva efter plattmatchen 
senast vi möttes. Nu var vi 
förberedda på deras skickliga 
omställningsspel och lät där-
för dem ha ett visst bollinne-
hav. Det är egentligen bara 
när de får kontra på oss som 
de skapar något, därför änd-
rade vi taktiken och det föll 
bra ut. Under de sista fem 
minuterna i första perioden 
gick vi ner på två femmor för 
att få upp tempot. Det gav 
två snabba mål och gav oss 
trygghet, säger Tobbe Eng-

ström.
Den andra akten började i 

ett rasande tempo. Efter tio 
minuter och halva match-
en visade tavlan 8-0. Niklas 
Pettersson och skyttekung-
en Daniel Dahlman näta-
de två gånger vardera. Det 
femte målet prickade Juha 
Hinkkanen in. Det var ord 
och inga visor.

– Jag blir oerhört stolt när 
jag ser hur killarna går inför 
matchen. Trots att vi ganska 
tidigt hade en behaglig led-
ning behöll de ett stort fokus 
och en härlig inställning. 
Idag var vi totalt överlägsna, 
menar Engström.

Burås borta nästa söndag 
blir en nyckelmatch. Sist när 
lagen möttes ledde ett obese-
grat Burås serien. Surte sva-
rade för en bragdmatch och 
vann överraskande med 6-4 
och radade sedan upp fyra 
raka segrar. Det bör med 
andra ord vara med visst 
välbehag som Bohushallens 
hjältar tar sig an serietvåan.

– Nu blir det en helt an-
nan match. Burås är enormt 
starka hemma i Svingeln. 
Jag tror bara att de har för-
lorat en match där, men nu 
har vårt självförtroende växt 
igen och vi är inställda på att 
skrälla, avslutar Tobbe Eng-
ström.
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Spräckte nollan och satte punkt för matchen. Daniel Antonsson tillhörde 
väg och redan nu snackas det om derbyt mot Ale IBF den 21 mars.
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Surte lär få 
VETLANDA. Surte lär 
drömma mardrömmar 
om småländskt mot-
stånd.

I veckan blev det bara 
en poäng av fyra möjliga.

Skirö-Nävelsjö kvitte-
rade i fjärde övertidsmi-
nuten.

Otäcka scener utspelade sig 
när Surtes olycksgubbe, Da-
niel Rydén, föll mot isen 
efter att ha kolliderat med en 
Nässjöspelare i eget straffom-
råde. Hemmalagets försvars-
rese, som på försäsongen fick 
en skridsko över kinden och 
precis kommit tillbaka efter 
en axel- och revbensskada, 
låg orörlig på isen. Ambulans 
tillkallades och matchen fick 
ett nästan 60 minuter långt 
avbrott. Nu har Daniel till al-

las glädje rapporterat att han 
känner sig bättre, om än nå-
got mörbultad.

Efter incidenten åtta minu-
ter in i andra halvlek lyckades 
Surte aldrig lyfta sig. Nässjö 
hade strax innan gjort 1-4 och 
definitivt visat sig vara det 
bättre laget.

Optimismen var betyd-
ligt större i söndags när Sur-
te reste till Vetlanda för att 
möta Skirö-Nävelsjö, men 
hemmalaget som fått vittring 
på en av kvalplatserna och ett 
nytt allsvenskt kontrakt spän-
de musklerna och gjorde 3-0 
inom loppet av 22 minuter.

– De var effektiva och gjor-
de det mesta rätt i inledning-
en, men efter ett längre av-
brott på grund av skada tog vi 
oss samman och visade att vi 
också kunde, berättar Surte-
tränaren Jonny Samuelsson.

Det kan minst sagt påstå. 
Surte gjorde tre mål på fyra 
minuter och gick till halvtids-
ledning med 4-3, trots den 

Allsvenskan södra
Skirö-Nävelsjö – Surte BK 6-6 (3-4)
Surte BK – Nässjö IF 2-7 (1-2)
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Daniel Dahlman noterades för två av målen när IBK Walkesborg 
besegrades med hela 10-1. Surtes skyttekung är som vanligt 
med och krigar i seriens poängliga. Hittills har det blivit 22 mål. 
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Vi finns på Skolcupen 
13-15/2 i Ale Kulturrum

RAVELLI är en unik kollektion för träning och vardag. 
 Istället för fancy butiker låter vi ungdomen sälja och tjäna pengar 

till klubb- eller klasskassan. 
Funktionella och snygga produkter till vettigt pris. 

Och med ett namn som öppnar dörrar. 
Läs mer på vår hemsida WWW.RAVELLI.SE

N ä r  s ä l j a n d e  b l i r  g i v a n d e

www.aleibf.se

Rasmus Nordgren och Ale IBF fick se sig besegrade av en 
bättre motståndare. IBF Älvstranden toppar serien och 
visade varför i Ale Kulturrum. 

Här vägde Ale för lätt!
NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar gör en stabil sä-
song, men mot seriele-
dande IBF Älvstranden 
var man aldrig nära.

Dessvärre blev det 
heller inga poäng mot 
bottenlaget Västra 
Frölunda.

– Vi hade en dålig 
vecka. Det finns inga 
ursäkter, säger tränare 
Tobias Hellman.

Tre raka förluster innebär 
att tåget till division två mer 
eller mindre har gått.

– Ja, så är det nog och det 
är klart att det hade varit 
roligt om vi hängt med en 

stund till. Nu får vi slåss om 
titeln att vara bäst i Ale is-
tället, säger Hellman.

På torsdagskvällen gästa-
des Ale Kulturrum av Väs-
tra Frölunda. Ett motstånd 
som hemmalaget borde be-
mästrat. Det blev istället en 
uddamålsförlust.

– Vi underskattade Frö-
lunda. Det är inget att 
hymla om. Vi var bollföran-
de och gjorde allt lite för 
svårt. Vi hamnade i under-
läge som så många gånger 
tidigare, men denna gång 
lyckades vi inte vända, säger 
Hellman. 

Lördagens möte med 
seriesuveränerna IBF Älv-
stranden var lättare att sam-
manfatta.

– De är mycket bättre än 
oss, svårare än så är det inte!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Ale IBF – IBF Älvstranden 4-7
Ale IBF – Västra Frölunda 4-5

INNEBANDY

BANDY
Allsvenskan södra
Skirö-Nävelsjö – Surte BK 6-6 
Mål SBK: Lasse Karlsson 4, Mattias 
Timan, Olle Hultqvist. Matchens kurrar: 
Lasse Karlsson 3, Jonas Trysberg 2, 
Robin Wang 1.

Surte BK – Nässjö IF 2-7 (1-2)
Mål SBK: Lasse Karlsson, Olle Hultqvist. 
Matchens kurrar: Johan Janebrink 3, 
Mattias Timan 2, Marcus Blickander 1.

Gripen-Trollhättan 20 96 38
Jönköping Bandy 20 25 29
Nässjö IF 20 78 28
Lidköpings AIK 20 8 25
IFK Motala 20 46 23
Tranås BOIS 20 3 23
Blåsut 20 -20 19
IF BolticGöta 20  0 18
Surte BK 20 -20 15
Skirö-Nävelsjö BS 20 -39 10
Frinspångs AIK 20 -103 8
Otterbäckens BK 20 -74 4

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK –  IBK Walkesborg 99
10-1 (3-0, 5-1, 2-0)
Mål SIS: Daniel Dahlman 3, Almir Meh-
medagic 2, Daniel Antonsson 2, Niklas 
Pettersson 2, Juha Hinkkanen. Matchens 
kurrar: Almir Mehmedagic 3, Daniel 
Antonsson 2, Oliver Engström 1.

Ale IBF –Västra Frölunda 4-6 
(0-2, 2-0, 2-3)
Mål Ale: Hampus Sahlback Nilsson 2, 
Christian Hansson, Alexander Sörensen. 
Matchens kurrar: Hampus Sahlback 
Nilsson 3, Jonas Antonsson 2, Christian 
Hansson 1.

Ale IBF –IBF Älvstranden 4-7 
Mål Ale: Alexander Sörensen 2, Fredrik 
Herlogsson, Christian Hansson. Matchens 
kurrar: Mattias Hansson 3, Rasmus 
Nordgren 2, Jonas Antonsson 1. 

Älvstranden 15  73 41
Burås 14  55 34
Ale IBF 15  11 28
FBC Lerum 15   0 27
Surte IS IBK 15  8 26
Myggenäs IBK 14  21 24
IBK Walkesborg 15 -13 19
Herrestads AIF 14  -5 15
Pixbo Wallenstam 14 -10 12
Partille IBS 15 -43 12
Västra Frölunda 14 -47 10
IBF Göteborg 14 -50 3

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – HK Varberg 34-8 
(18-5) 
Mål NSK: Jessica Petersson 7, Josefin 
Stemer 7, Anna Mattisson 6, Michaela 
Sjöstrand 4, Elina Mathiasson 4, Sofia 
Ström 4, Emelie Larsson 2. Matchens 
kurrar: Frida Möllberg 2, Josefin 
Stemer 1.

HK Aranäs 17  116 30
ÖHK Göteborg 15  148 29
Alingsås HK 17   81 25
Stenungsunds HK 18   50 24
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
Göteborg Finest IK 17  -53 10
Nödinge SK 17  -34 9
Kärra HF 16  -67 9
HK Varberg 17 -175 2

Division 4 Göteborg västra
HK Kelt – Ale HF 22-35 (13-17) 
Mål Ale: Simon Liljeblad 10, Per Johan-
nesson 6, Michael Strigelius 6, Mattias 
Karlsson 4, Jonathan Franzén 3, Nicolas 
Myrén 2, Urban Tallheden 2, Joakim 
Samuelsson 1. Matchens kurrar: David 
Nielsen 2, Simon Liljeblad 1.

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – TAIK 18-13 (11-8)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 5, Amanda 
Franzén 4, Sara Johansson 3, Sissel 
Stenberg 2, Erica Berglund 2, Josefin 
Sjöholm, Malin franzén.
Matchens kurrar: Amanda Franzén 2, 
Sara Johansson 1.

Träningsmatch
Skepplanda BTK – Nol IK 2-0
Mål SBTK: Emil Frii, Jonathan Franzén.

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

förgrundsfigurerna i Surtes utklassningsseger över IBK Walkesborg. 10-1 vittnar om att storformen är på 

kvala
bedrövliga inledningen.

– Vi har också matchen un-
der kontroll i andra halvlek, 
men tyvärr lyckas vi inte göra 
mål på våra chanser. Skirö ut-
nyttjade hela tiden våra miss-
tag och fick med sig en poäng, 
säger Jonny Samuelsson.

Surte hade 6-5 när blott 
sekunder återstod. Skirö fick 
en hörna och pangade in kvit-
teringen.

– Självklart ett väldigt 
tungt mål att släppa in. Nu är 
det tre poäng upp till Blåsut 
och även om det fortfarande 
är teoretiskt möjligt att rädda 
kontraktet får vi nog rikta in 
oss på kval. Vi har Finspång 
kvar hemma, men också Gri-
pen borta. Vi måste vinna 
båda samtidigt som Blåsut 
förlorar  sina, menar Jonny 
Samuelsson.

Han får glädja sig åt att 
Lasse Karlsson varvat upp. 
Fyra av målen mot Skirö kom 
från den forneskyttekungen. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Lasse Karlsson går aldrig mållös. Fem mål på de två senaste 
matcherna gör att Surte trots en tung säsong lär stå väl rustat 
inför ett stundande kval. 

Otäcka scener när ambulans fick tillkallas efter att Daniel Rydén 
skadat sig på nytt. Som tur är har backveteranen meddelat att 
han snart är tillbaka.
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NÖDINGE. Hoppet om 
ett nytt kontrakt i 
division två lever hos 
Nödinges handbollsda-
mer.

Tabelljumbon HK Var-
berg slogs tillbaka med 
förkrossande 26 bollar.

I veckan väntar två 
ödesmatcher borta mot 
Baltichov och Göteborg 
Finest.

Efter två tunga förluster 
och en plats under nedflytt-
ningsstrecket bjöd Nödinge 
hemmapubliken på en rejäl 
urladdning i Ale Kulturrum. 

– Tjejerna ska ha all he-
der av sin insats. Det är inte 
lätt att hålla koncentratio-
nen uppe när ledningen är 
20 mål, men de höll en bra 
inställning under nästan hela 
matchen, säger NSK-träna-
ren Mikael Wahlgren.

Sportsligt har samarbe-
tet mellan Nödinge SK och 

Kungälvs HK inte varit en 
succé. NSK för en kamp mot 
att rädda kontraktet i divi-
sion två. Kungälv jagar en 
plats i nästa års allsvenska.

– Vi hoppas självklart att 
samarbetet mellan klubbarna 
kan bibehållas även nästa år. 
Därför är det viktigt för oss 
att laget hänger kvar i tvåan. 
I trean är nivån alldeles för 
dålig, menar Mikael Wahl-
gren.

De kommande två match-
erna ger en tydlig fingervis-
ning om framtiden. Nödinge 
möter först Baltichov borta 
på torsdag och sedan Göte-
borg Finest på söndag, även 
den på bortaplan.

– Nu har vi mött topp-
lagen. Kan vi ta full pott i 
veckan ser det ljust ut. Jag 
tycker att vi borde klara det. 
Vi har spelat ihop oss nu 
och det finns en helt annan 
trygghet i laget, säger Wahl-
gren.

I segermatchen mot Var-
berg fick laget extra kvalitet, 
då Anna Mattisson gjorde 
comeback efter sin kors-

bandsskada. Anna som förra 
året var en av Kungälvs HK:s 
bästa spelare visade hög klass 
och svarade för sex av målen.

– Jag hade gärna behål-
lit henne i laget, men hon 
lär snart ingå i Kungälvs 
A-trupp. På torsdag mot 
Baltichov kommer hon dock 
att vara med, vilket känns 
väldigt bra, berättar Wahl-
gren.

Framåt var det annars 

från kanterna som de flesta 
målen kom. Josefin Stemer 
och Jessica Petersson sköt 
sju mål vardera. Många kom 
på kontring, eftersom Fri-
da Möllberg storspelade i 
NSK-målet.

– Frida gör en jättestabil 
insats och det var kul att vi 
kunde ta vara på kontring-
arna idag. Att göra 34 mål 
och bara släppa in åtta på 60 
minuter gör gott för självför-

troendet, menar Wahlgren.
Det lär behövas när serien 

går in i sitt avgörande skede.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Idåsen IF
På ett enkelt sätt kan du 
stödja föreningen och 
därmed skötseln av spåret 
genom att bli medlem. 

person. Inbetalning görs till 

inte att ange namn och 
adress på din inbetalning.

Vi hoppas på en  

Tack för din medverkan

Hela Ale
visar hjärta!

Hjärt-Lungfonden är en viktig 
partner i all forskning

kring våra vanligaste folk- 
sjukdomar. Visa hjärta

och ge ett
bidrag! 

Skicka ”GE 150 HJÄRTATIALE”
till 72 672 där 150 kan bytas ut mot 
den summa som du vill donera.
Insamlingen pågår t.o.m. 2015-03 31.

Donera
via SMS:

Nödinge SK tog chansen
– Nu lever hoppet om ett nytt kontrakt

Svårstoppad. Michaela Sjöstrand i fart är ett effektivt vapen. 
Fyra mål blev det från Sjöstrand mot tabelljumbon HK Varberg. 

Josefin Stemer blev tillsammans med kantkollegan Jessica Pe-
tersson Nödinges bästa målskyttar med sju mål vardera. 

Michael Strigelius fick stort förtroende och ansvar på nio meter. Han tackade och tog emot. Sex mål från ”Mike” och tränarberöm i 
massor. 

Enkel seger 
för Ale HF
FRÖLUNDA. Ale HF är 
fortfarande obesegrat i 
division fyra.

Tabellfyran HK Kelt 
hade inget att sätta 
emot.

– Vi började lite trögt, 
men spelade upp oss, 
konstaterar en nöjd Ale-
tränare, Janne Franzén.

Storsegern till trots ska näm-
nas att Ale HF kom till spel 
utan nyckelspelaren Niklas 
Ericsson som blev överfal-
len av sju påverkade män och 
misshandlad i centrala Göte-
borg för en vecka sedan.

– Jag lyckades skydda hu-
vudet, men sparkarna träf-
fade benet. Med tanke på 
hur illa det kunde gått är jag 
tacksam för att det bara blev 
en spricka i benet strax under 
knät som jag opererade förra 
året, säger Niklas till lokal-
tidningen.

Ale HF får nu klara sig 
fem till sex veckor utan sin 
vänsterhänta kanon.

Från läktarplats kunde 
Niklas istället se sina ersätta-
re, veteranen Per Johannes-
son och Simon Liljeblad, ta 
ansvar för positionen. 

Efter en trevande inled-
ning varvade Ale upp och 
gick till pausvila med en fy-
ramålsledning. HK Kelt höj-
de nivån på försvarsspelet i 
början av andra halvlek och 
det tog åtta minuter innan 
Per Johannesson spräckte 
nollan. Som tur var stor-

spelade Ales målvakt, David 
Nielsen, vilket gjorde att 
HK Kelt aldrig kom nära.

Mycket positivt
– Det är stabilt och det finns 
mycket positivt att ta med 
sig. Jag tycker att Michael 
Strigelius tar ett stort ansvar 
på nio meter idag och ”Gyn-
ta” (Joakim Samuelsson) 
gör det fantastiskt bra som 
mittnia, berömmer Janne 
Franzén.

Skälet till att både ”Gyn-
ta” och Strigelius fick kliva 
fram berodde på ytterligare 
en skada. Spelfördelaren Jo-
nathan Franzén fick bollen 
olyckligt på fingret och hade 
riktigt ont.

– Den tog illa. Det är väl-
digt svullet. Om det är ett 
brott eller inte återstår att se, 
säger pappa Franzén.

Just i denna match spela-
de det ingen större roll. Ale 
var helt överlägsen sin mot-
ståndare, men det stundar 
tuffare matcher. Backa-Skäll-
torp jagar två poäng bakom 
och väntar i sista omgången.

  PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 4 Göteborg västra
HK Kelt – Ale HF 22-35 (13-17)

HANDBOLL

Div 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Varberg 34-8 (18-5)

HANDBOLL

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Linjelöparen Mattias Karls-
son debuterade i Ale HF. Han 
kommer närmast från Backa.

FOTBOLL I ALE

Ons 18 feb kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Nol

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               65
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        56
3. Bertil Hansson/Karl-Eric Nilsson      49

BRIDGE

Mer än bara 
lokaltidning

www.alekuriren.se



NÖDINGE. Hoppet om 
ett nytt kontrakt i 
division två lever hos 
Nödinges handbollsda-
mer.

Tabelljumbon HK Var-
berg slogs tillbaka med 
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lagen. Kan vi ta full pott i 
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året var en av Kungälvs HK:s 
bästa spelare visade hög klass 
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– Jag hade gärna behål-
lit henne i laget, men hon 
lär snart ingå i Kungälvs 
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att vara med, vilket känns 
väldigt bra, berättar Wahl-
gren.

Framåt var det annars 

från kanterna som de flesta 
målen kom. Josefin Stemer 
och Jessica Petersson sköt 
sju mål vardera. Många kom 
på kontring, eftersom Fri-
da Möllberg storspelade i 
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Det lär behövas när serien 

går in i sitt avgörande skede.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Idåsen IF
På ett enkelt sätt kan du 
stödja föreningen och 
därmed skötseln av spåret 
genom att bli medlem. 

person. Inbetalning görs till 

inte att ange namn och 
adress på din inbetalning.

Vi hoppas på en  

Tack för din medverkan

Hela Ale
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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

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

NÖDINGE. I torsdags kväll 
bjöd Ale Kulturskola in till 
Vinterkonsert. En fullsatt te-
atersalong möttes av ett 20-
tal stråkelever, som tillsam-
mans inledde arrangemanget 
med två finstämda stycken. 
Därefter fick publiken ett 
smakprov ur musikalelever-
nas produktion ”Oliver”, 
som har premiär i april.

Det blev på alla sätt en 
trivsam afton i Ale Kultur-
rum där kulturskolans elever 
förärades välförtjänta app-
låder efter konsertens slut. 
Kvällen avslutades pampigt 
med 4drums och låtarna 
”Little drummer boy” och 
”Some nights”.

JONAS ANDERSSON
Fyra tjejer som kallas sig Jocals framförde två egna låtar.

Amanda Carlbom framförde solo – “Fade into you”.

4drums satte punkt för Vinterkonserten.

Vinterkonsert med Ale Kulturskola
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ÄLVÄNGEN. Det har 
gått ett år.

Torsdagen den 19 
februari är far och son 
Frendberg tillbaka på 
Repslagarmuseet.

Ett kärt återseende 
för alla inblandade – 
Lars-Eric och Johan, 
men även för publiken.

Årets första Musikcafé på 
Repslagarmuseet står för 
dörren. Det blir underhåll-
ning av Lars-Eric och Johan 
Frendberg, två välkända 
musiker i detta geografiska 
område.

– Jag har haft förmånen 
att få uppträda i Prästalund 
i över 30 år. På senare år 
har Johan funnits vid min 
sida vilket jag är väldigt glad 
för. Det är alltid speciellt att 
komma till Ale och uppträ-
da för vår trogna publik, 
säger Lars-Eric till Aleku-
riren.

Lars-Eric och Johan 
Frendberg är en uppskat-
tad duo som gör omkring 

125 spelningar om året. 
De härstammar från Troll-
hättan där Lars-Eric agerat 
allsångsledare under ett an-
tal decennier. Sonen Johan 
arbetar som musiklärare, 
spelar gitarr och sjunger på 
ett sätt som får nackhåren 
att resa sig.

– Vi har väldigt roligt när 
vi spelar tillsammans och 
kompletterar varandra på 
ett bra sätt, säger Lars-Er-
ic som utlovar en allsköns 
blandning när de gästar Äl-
vängen nästa torsdag.

Besökarna kan vänta sig 
godbitar av Elvis Presley, 
Paul Simon, Tom Jones 
med flera. Detta varvat med 
toner från den svenska mu-
sikhimlen borgar för en rik-
tig helkväll.

– Det var en fantas-
tisk stämning när vi var 
på Repslagarmuseet i fjol. 
Förhoppningsvis blir det 
en favorit i repris den här 
gången, avslutar Lars-Eric 
Frendberg.

JONAS ANDERSSON

 Johan och Lars Eric Frendberg svarar för  
 underhållningen när Repslagarmuseet bjuder  
 in till årets första Musikcafé torsdagen den 19 februari. 
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– Musikcafé stundar på Repslagarmuseet
En helkväll med Frendbergs

I ensamt majestät hörde vi Sigrid Larsen Karlsson på sång och 
gitarr med Nordmans låt ”Vandraren”.

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:- 

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.999:-

1.699:-

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:-

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

Semester vid Vänern

Alsace för finsmakare 
6 dagar i Guebwiller, Frankrike

★★★

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:-

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
BESTÄLL NU PÅ:

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

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

  Teknisk arrangör:



personer och faktum är att 
alla biljetter redan är sålda. 
Publiken rekommenderas 
badkläder för på slutet kan 
man få hoppa i och hjälpa 
till, förklarar kultursekrete-
rare Lisa Haeger.

”Petras Prick”, som visas 
söndagen den 22 februari, är 
producerad av Dockteatern 
Tittut.

– Jag har försökt få hit 
dem i två års tid. Docktea-
tern Tittut är oerhört dukti-
ga och arbetar väldigt inklu-
derande med barnen, säger 
Lisa Haeger.

Ytterligare ett antal tea-
terföreställningar är inplane-
rade i vår, bland annat ”De 
små vågornas fotspår” som 

visas under påsklovet samt 
”Faunan och jag”, en hu-
moristisk dansföreställning, 
som kommer till Nödinge 
söndagen den 19 april.

– Utöver dessa föreställ-
ningar vill jag slå ett slag 
för Bäbismys, som vänder 
sig till de allra minsta i vår 
kommun. Vi startar upp nu 
på måndag i Skepplanda bib-

liotek. Många av program-
punkterna återkommer på 
deltagarnas begäran, säger 
Lisa Haeger.

Slutligen kan rapporteras 
om den föreläsningsserie om 
föräldrastöd som de olika 
studieförbunden samordnar. 
Totalt ges sex gratisföreläs-
ningar i Ale, fördelat vår och 
höst.  Den första föreläs-

ningen sker i Ale Kulturrum 
måndagen den 23 februari 
och har rubriken ”Ett samtal 
om ADHD”. Det är Jenny 
Ahto som delar med sig av 
sin historia både som föräld-
er till barn med ADHD och 
sin egen diagnos.

JONAS ANDERSSON
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AMELIE ANDERSSON

CANNABIS
en olycklig kärlekshistoria

MÅNDAG 2 MARS KL 18.00
TEATERN, ALE KULTURRUM
FRI ENTRÉ

Onsdag 11 feb kl 19  Entré 80 kr

Fredag 13 feb kl 18  Entré 80 kr
Söndag 15 feb kl 18  Entré 80 kr

Söndag 15 feb kl 15  Matiné 60 kr

Onsdag 18 feb kl 19  Entré 80 kr
Söndag 22 feb kl 18  Entré 80 kr

Filip och Fredrik presenterar: Trevligt folk

Fifty Shades of Grey

Paddington

Cirkeln 

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

M db h t Bi L d t ä Al f

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. En rad riktigt 
bra barnteatrar stundar 
i vår.

Nästa söndag visas 
exempelvis ”Petras 
Prick” i Ale Kulturrum.

Kulturverket fortsät-
ter dessutom med sin 
uppskattade program-
serie – Bäbismys.

På onsdag blir det sport-
lovsteater i Skepplanda sim-
hall. Jo, ni läste rätt! ”Kapten 
Smajling och Silla vågar” ut-
spelar sig i bassängen medan 
publiken sitter på torra land. 
Det är en mimbaserad före-
ställning med inslag av akro-
batik, specialskriven musik 
och våghalsiga vattenkon-
ster.

– Det finns plats för 30 

Dockteatern Tittut gästar Ale Kulturrum söndagen den 22 februari med föreställningen ”Petras 
Prick”.

Bra teater 
för barn

Skepplanda BTK har 
hållit årsmöte i klubbhuset 
på Forsvallen. Styrelsen för 
2015 har följande utseende:

Ordförande: Benny 
Hansson. Vice ordförande: 
Lena Öhrn. Ledamöter: 

Sven Rydén, Jan-Erik 
Eriksson, Åsa Arrhenius, 
Kent Hylander, Jonas 
Bäck. Suppleanter: Josefin 
Claesson, Oscar Frii, 
Kent Bergström.

Paul Christensson, 
ordförande för LRF i Västra 
Götaland, besökte årsmötet. 
Han talade om aktuella frå-

gor i branschen, högaktuellt 
just nu är konjunktursvackan 
i mjölkproduktionen. Han 
berörde bland annat även 
hur EU:s vattendirektiv 
påverkar jord- och skogs-
bruket. 

Kommungruppens ord-
förande Bengt Borgström, 
som omvaldes, berättade om 
gångna årets verksamhet. 
Här kan bland annat nämnas 
arbetet med att få till stånd 
en förbättring av allmänna 
vägen Kilanda-Ryd-Grunne. 
Vägen har dels asfalterats 
under året, dels fått välbe-
hövliga mötesplatser där det 
fattats. Vidare kan nämnas 
påverkansarbetet kring 
aviserad ny 400kv kraftled-
ning, frågan om bildandet 
av vattenskyddsområde för 
Göta älv sant deltagande i 
projektet Säkra Ridvägar.

Övriga i styrelsen är 
Magnus Hansson, Kenne-
th Olsson, Bethine Levin, 
Jan-Åke Bernsten och Bo 
Carlsson.

Årsmöte i SBTK Årsmöte med LRF:s 
kommungrupp

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.
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ningen sker i Ale Kulturrum 
måndagen den 23 februari 
och har rubriken ”Ett samtal 
om ADHD”. Det är Jenny 
Ahto som delar med sig av 
sin historia både som föräld-
er till barn med ADHD och 
sin egen diagnos.

JONAS ANDERSSON
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AMELIE ANDERSSON

CANNABIS
en olycklig kärlekshistoria

MÅNDAG 2 MARS KL 18.00
TEATERN, ALE KULTURRUM
FRI ENTRÉ

Onsdag 11 feb kl 19  Entré 80 kr

Fredag 13 feb kl 18  Entré 80 kr
Söndag 15 feb kl 18  Entré 80 kr

Söndag 15 feb kl 15  Matiné 60 kr

Onsdag 18 feb kl 19  Entré 80 kr
Söndag 22 feb kl 18  Entré 80 kr

Filip och Fredrik presenterar: Trevligt folk

Fifty Shades of Grey

Paddington

Cirkeln 

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

M db h t Bi L d t ä Al f

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. En rad riktigt 
bra barnteatrar stundar 
i vår.

Nästa söndag visas 
exempelvis ”Petras 
Prick” i Ale Kulturrum.

Kulturverket fortsät-
ter dessutom med sin 
uppskattade program-
serie – Bäbismys.

På onsdag blir det sport-
lovsteater i Skepplanda sim-
hall. Jo, ni läste rätt! ”Kapten 
Smajling och Silla vågar” ut-
spelar sig i bassängen medan 
publiken sitter på torra land. 
Det är en mimbaserad före-
ställning med inslag av akro-
batik, specialskriven musik 
och våghalsiga vattenkon-
ster.

– Det finns plats för 30 

Dockteatern Tittut gästar Ale Kulturrum söndagen den 22 februari med föreställningen ”Petras 
Prick”.

Bra teater 
för barn

Skepplanda BTK har 
hållit årsmöte i klubbhuset 
på Forsvallen. Styrelsen för 
2015 har följande utseende:

Ordförande: Benny 
Hansson. Vice ordförande: 
Lena Öhrn. Ledamöter: 

Sven Rydén, Jan-Erik 
Eriksson, Åsa Arrhenius, 
Kent Hylander, Jonas 
Bäck. Suppleanter: Josefin 
Claesson, Oscar Frii, 
Kent Bergström.

Paul Christensson, 
ordförande för LRF i Västra 
Götaland, besökte årsmötet. 
Han talade om aktuella frå-

gor i branschen, högaktuellt 
just nu är konjunktursvackan 
i mjölkproduktionen. Han 
berörde bland annat även 
hur EU:s vattendirektiv 
påverkar jord- och skogs-
bruket. 

Kommungruppens ord-
förande Bengt Borgström, 
som omvaldes, berättade om 
gångna årets verksamhet. 
Här kan bland annat nämnas 
arbetet med att få till stånd 
en förbättring av allmänna 
vägen Kilanda-Ryd-Grunne. 
Vägen har dels asfalterats 
under året, dels fått välbe-
hövliga mötesplatser där det 
fattats. Vidare kan nämnas 
påverkansarbetet kring 
aviserad ny 400kv kraftled-
ning, frågan om bildandet 
av vattenskyddsområde för 
Göta älv sant deltagande i 
projektet Säkra Ridvägar.

Övriga i styrelsen är 
Magnus Hansson, Kenne-
th Olsson, Bethine Levin, 
Jan-Åke Bernsten och Bo 
Carlsson.

Årsmöte i SBTK Årsmöte med LRF:s 
kommungrupp

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

Majoriteten som nu 
har ordförande-
posten i Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämn-
den påpekar i förra veckans 
insändare att alliansen borde 
lämna valrörelsen bakom 
sig och ta ansvar för Ales 
utveckling. Som gruppleda-
re för Moderaterna i Ale vill 
jag stolt berätta att vi gör 
exakt det som vi lovade våra 
väljare inför valet i septem-
ber 2014. Vi klarar nämligen 
av att göra båda delarna!

Redan fredagen efter 
valet var vi ute och mötte 
våra väljare på Ale Torg. Vi 
påbörjade då valrörelsen 
2018, med sikte att tillsam-
mans med våra alliansvänner 
ta tillbaka majoriteten i Ale 
kommun. Ni tycks ha missat 
det då så nu glädjer det mig 
att ni uppmärksammat att 
den här oppositionen inte 
ligger på latsidan och vi 
kommer fortsätta bedriva 
valrörelse 2018 och synas 
såväl som i insändare som på 
gator och torg varje fredag!

Att detta skulle stå i kon-
trast till att vara med och ta 
ansvar för Ales utveckling 
blir för många med mig 
ett märkligt påstående! Vi 
har valt att vara ett parti i 

opposition som tar ansvar. 
Vi samverkar i de frågor 
där ideologi inte skiljer oss 
nämnvärt i. 

En sådan fråga där vi inte 
har samma ideologi, rätten 
till individens valfrihet till 
exempel, har vi svårt att enas 
i. I vissa andra enskilda frå-
gor, rätten till arbetskläder, 
är vi överens i.

 Ibland tvistar vi i vem 
som kom på frågan först och 
detta är ju en del av politi-
ken, att lägga fram idéer, att 
fatta beslut för Ales bästa, 
för att våra invånare ska 
känna att vår vision Ale – lätt 
att leva, ska genomsyra deras 
vardag! Majoriteten och 
alliansen har redan beslutat 
att samverka i andra, för Ale 
kommun, viktiga frågor som 
vi kan läsa om i Alekuriren.
Beslut där både majoriteten 
och oppositionen tagit an-
svar för Ales utveckling!

Till sist måste jag passa 
på att svara ordförande i 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden och ledamö-
terna som undertecknade 
förra veckans insändare när 
ni tycker att det är märkligt 
när vi tycker att ni agerar 
allt annat än handlingskraf-
tigt. Man kan vara hand-

lingskraftig i 28 dagar, men 
man kan även förväntas att 
vara handlingskraftigt i ett 
eller flera beslut. 

Min åsikt i frågan är att 
här handlar det om besluts-
fattandet, inte själva tidsper-
spektivet. Det återkommer 
vi till om vi ser någon 
leverans!

Carina Zito Averstedt
Gruppledare Moderaterna
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Ale är inne i en de-
struktiv period vad 
gäller skadegörelse 

och inbrott. Det är väldigt 
hög tid att politiken i Ale gör 
gemensam sak och infriar 
människors förväntan. I valet 
förra året fick Framtid i Ale 
gehör för trygghetsfrågorna 
och vår ide om trygghetspa-
ket gillades av alliansen och 

fick stöd av den röd-grö-
na majoriteten. Vi måste 
gemensamt omgående gå 
till handling och ta fram ett 
brett trygghetspaket med så 
stor politisk uppslutning som 
möjligt. När det handlar om 
alebornas trygghet finns inget 
höger eller vänster.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Har du tänkt köpa en 
ros till någon du 
tycker om på alla 

hjärtans dag? Vad bra! Då 
finns nämligen tillfälle att visa 
dubbel omtanke. Omtanke 
om den du tycker om och 
omtanke om den som odlat 
och skördat rosen.

I Sverige är så myck-
et som var fjärde ros som 
säljs Fairtrade-märkt. Vilka 
rosor vi väljer att köpa, har 
stor påverkan på odlare och 

anställda i de länder där rosor 
odlas. Fairtrade-märkningen 
är ett sätt för oss konsumen-
ter att genom våra dagliga 
val i butiken vara med och 
bekämpa fattigdom. Handel 
är ett oerhört kraftigt verktyg 
för att lyfta människor ur 
fattigdom, om den sker på 
rättvisa villkor.

Genom att välja Fairtra-
de-märkta rosor vet jag att de 
som odlat råvaran har fått ett 
garanterat minimipris som 

överstiger produktionskost-
naden, plus en extra premie 
som till exempel används för 
att bygga skolor, sjukhus eller 
att borra brunnar.

Så när du vill visa omtanke 
om någon du håller av, välj en 
schysst ros. På det sättet kan 
vi tillsammans säga; Hej då 
till fattigdom!

Michael Olausson
Fairtrade-ambassadör, Surte

Moderaterna klagar 
i förra veckans 
tidning på att vi 

i majoriteten inte la några 
tilläggsförslag till vårt eget 
budgetförslag i Omsorgs-
nämnden. 

Vi i majoriteten har med 
hjälp av tjänstemännen arbe-
tat fram förslaget till nämnd-
plan o budget. I nämndpla-
nen har vi då arbetat in det 
som fullmäktige beslutat om 
i den verksamhetsplan från 
de rödgröna med stöd av 
Aledemokraterna som var 
den plan som fullmäktige 
beslutade ska gälla 2015.

Det är alltså vår politik 
som ligger till grund och vi 
lägger inte tilläggsförslag till 
eget förslag. Detta borde du 
känna till Isabell efter några 
år i politiken.

Man hävdar också att 
moderaterna ser till att 
personalen i omsorgen ska 
få arbetskläder. Det är ju 
väldigt märkligt att man 
inte har lyckats införa kläder 
i omsorgen medan man 
faktiskt bestämde de senaste 
fyra åren. Däremot har vi i 

den nya majoriteten redan 
sedan vi tog över makten i 
slutet av oktober infört per-
sonalkläder i barnomsorgen. 
Det tog oss mindre än två 
månader att klara det ni inte 
gjort på fyra år!

Personalkläder inom om-
sorgen är en lika viktig fråga 
och den står också redan 
med i den verksamhetsplan 
som fullmäktige beslutat om 
under avsnittet om personal-
politik, specifika uppdrag. 

Läs innantill i kommunens 
verksamhetsplan, Isabell! 

Tilläggsförslagen som ni i 
oppositionen hade diskutera-
de vi redan på arbetsutskot-
tets möte innan nämnden 
och vi valde då att arbeta 
in några av era förslag som 
kompletteringar.

Det är redan beslutat att 
de gamla ska få maten lagad 
i hemmet av hemtjänstens 
personal så som vi lovade 
i valrörelsen, men vi valde 
att lägga till ett förslag från 
er om att också titta på 
möjligheten att låta lokala 
krögare leverera mat. Det 
är ju synd att ni i era texter 

låtsas att alternativet till ert 
förslag skulle vara kalla mat-
lådor när ni vet att vi redan 
beslutat om att våra äldre 
ska få hemlagad mat istället 
för de gamla kylda lådorna 
som fanns under er tid vid 
makten. 

När det gäller sommar-
jobben blir det lika fånigt 
att moderaterna försöker ta 
äran av de förändringar vi nu 
genomför för att förbättra 
tillgången på vettig syssel-
sättning under sommaren 
för våra ungdomar. När mo-
deraterna styrde halverades 
sommarjobben från 500 till 
250. Vi har nu budget och 
förslag för att se till att alla 
Ales unga ska få möjlighet 
att jobba på sommaren också 
samtidigt förbättra samver-
kan med näringslivet kring 
sommarjobben. 

Dessutom är det så att 
om man från oppositionen 
lägger förslag så ska det 
finnas en tydlig finansie-
ring. Det gör det inte från 
moderaterna. Ni talade inte 
om vilka pengar som ska gå 
till era förslag 

men ni skrev en anteckning 
i protokollet om hur oroliga 
ni var för att pengarna i 
Omsorgsnämnden inte ska 
räcka till. Detta trots att ert 
eget budgetförslag innehöll 
5 miljoner mindre till nämn-
dens område.

Tack och lov antogs S-V-
MP-ADs budget av fullmäk-
tige. Annars hade det inte 
funnits pengar vare sig till 
arbetskläder, förbättrad mat 
eller fler sommarjobb. 

Vi i majoriteten tror på 
samverkan så långt det är 
möjligt och för oss är det 
självklart att både majorite-
ten och oppositionen med 
respekt ska arbeta med alla 
alebors bästa för ögonen. 
Det blir svårt för oss när ni 
istället för att påverka vill 
föra plakatpolitik i insändar-
form. Det är inte att vara en 
stark opposition!

Monica Samuelsson (S)
Ingela Nordhall (Ad)

Sonny Landerberg (Mp)
Christer Pålsson (V)

Ifredags när jag åkte på 45:an räknade jag 
till 53 trasiga glasrutor från södra Nödinge 
till Nol. I lördags var det totalt 126 glasade 

bullerskydd som krossats. Vet nästan inte vad 
jag ska säga om denna extrema skadegörelse. 
En sak är säker i alla fall. Tilltaget manar fram 
de mörka krafterna inom mig. Det är ingen 
skön känsla precis. Blir otroligt ledsen när jag 
ser denna kapitalförstöring. Dessa rutor måste 
ju ersättas med nya.

Hela tiden är det vi skattebetalare som 
får stå för notan. Jag vill inte peka ut någon 
särskild grupp av människor, men förmodligen 
är det ungdomar som ligger bakom. Jag 
kan inte se att det är vuxna klart tänkande 
människor som utfört dessa dåd.

De som gjort detta ska inte komma undan 
med att skylla på att inget ha att göra. Det är 
ondska mot vanliga människor.

Tommy Hagström
En väldigt bedrövad kommuninvånare

NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff  Duo Lars underhåller. Fika och trevlig gemenskap. 
ONSDAG 18 FEB KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Utvalda delar ur konsertföreställning 
”Hopp”. Barnkörerna Singing Angels, 
Young Voices, Popkören, Singing Kids 
och kören Vokalerna samt Johanna 
Werder och Simon Ljungman.
TORSDAG 19 FEBRUARI KL 17  
I NÖDINGE KYRKA

Hopp - kan vi göra fel  
på ett bättre sätt?

Den nya majoriteten genomför det 
som moderaterna misslyckades med!

Svar till Isabell Korns (M) insändare vecka 6:

Skadegörelse 
efter 45:an

Förstörelse och inbrott

Visa dubbel omtanke med schyssta rosor

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
I ALE

Torsdag 19/2 kl 18.30
Folkets hus i Nol

- Motivationsboende i Bohus

- Aktuella kommunala frågor

- Information om  
Avfallsplan för Ale 

ÅRSMÖTE
NOL-ALAFORS

Söndag 22/2 kl 16.00  
i Nols Folkets hus 

 ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

Onsdag 25/2 kl 18.00
Skepplanda bibliotek 

ÅRSMÖTE
NÖDINGE

Onsdag 25/2 kl 18.00
Ale Kulturrum

Välkomna!
www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

TRO HOPP &

KÄRLEK

MUSIKGUDSTJÄNST

Trio Acantus sjunger egna och 
andras sånger. 

Fri entré.

(I samarbete med Sensus)

STARRKÄRRS KYRKA 
SÖNDAGEN DEN 15 FEBRUARI KL. 18.00

Vi tänker fortsätta leverera!
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När Jesus vandrade 
här på jorden mötte 
han ofta människor 

i nöd av olika slag. Man kan 
fråga sig om det bara var 
dom som hade en stor tro på 
Gud, som blev botade. Nej 
här fanns människor som 
inte hade någon tro på Gud 
alls. De hade bara hört talas 
om att Jesus botat sjuka. 
Ryktet om Jesus gjorde att 
det samlats stora männ-
iskoskaror. En del hade 
säkert med sig vänner och 
bekantaockså. Alla ville se 
när han gjorde under med 
de sjuka. Men i dag kan man 
väl inte tro på att sådant kan 
hända? Jag som pastor skulle 
kunna berätta om många 
människor som blivit botade 

från svåra sjukdomar, där 
läkare måste erkänna att en 
högre makt ingripit.

Vi kunde läsa i bibeln att 
folket häpnade, när de såg 
de sjuka bli friska. Natur-
ligtvis framkallade detta 
tacksägelse och lovsång till 
Gud.

Jag tror att om vi beder 
till Gud i ödmjukhet, kan 
vi också i dag få se Gud 
göra mer än vi kan fatta och 
förstå. Det står i bibeln att 
den som beder kan få. Pröva 
att tro på Gud. Det lönar sig 
alltid.

Guds välsignelse önskar

Leif Karlsson
Pingstkyrkan Bohus

Söndagens evangelietext har
till överskrift: Jesus botar sjuka

Tacksägelsedagen Matt 15 29-31

BETRAKTELSE

ALAFORS. Ett möte över 
generationsgränserna.

I fredags besökte 
elever från Ale Kul-
turskola Björklidens 
äldreboende.

Det var en grupp 
stråk- och sångelever 
från kommunens norra 
del som bjöd på en upp-
skattad konsert.

Ellinor Emilsson arbetar 
som lärare på Ale Kultur-
skola. I fjol var hon med och 
arrangerade fiolstämman i 
Prästalund, som blev en stor 
succé.

– Då kom det fram en 
man från Björkliden. Han 
var så imponerad och sade: 
Ni måste komma till Björkli-
den och spela!

– Nu kände vi oss mogna 
för att åka ut. De här elev-
erna har tidigare varit på 

Klockareängen i Skepplanda 
vid ett antal tillfällen, men 
det är premiär för oss här i 
Alafors, konstaterade Ellinor 
Emilsson.

Tilda, Paulina, Tova, 
Linda, Linnea, Alma och 
Matilda underhöll med 
vackra toner, allt från gång-
låtar och folkvisor till film-
musik. Det serverades också 
ett par stycken ur Ted Gär-
destads digra repertoar.

JONAS ANDERSSON

Berättelser och bilder 
från Alvhem lockade många 
till Skepplanda bibliotek i 
onsdags. Bibliotekets Vän-
ner och Skepplanda hem-
bygdsförening har hittat ett 
uppskattat sätt att visa gamla 
fotografier. Man komplet-
terar med goda berättare 
som förklarar. Denna gång 
var det Carl-Olof Wall och 
Tore Eklund som på ett 
trevligt sätt gav bilderna liv. 
Publiken hade kommentarer 
och tillägg. Ett par medlem-
mar från Kafferast bjöd på 
musik. Katarina Johansson 
och Lena Rydén visade 
bygdeklänningar som är 
uppsydda efter en gammal 
klänning som togs tillvara i 
Lilla Alvhem och som nu är 
registrerad som Skepplan-

daklänningen. Det blev ett 
väldigt mingel vid kaffet.

Alvhemsinvasion i biblioteket

 Carl-Olof Wall och Tore Eklund  
 visade ett axplock av gamla bilder. 

Katarina Johansson och Lena 
Rydén i klänningen från Lilla 
Alvhem. 
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Unga underhöll äldre
Elever från Ale Kulturskola svarade för bejublad fredagsunder-
hållning på Björklidens äldreboende i Alafors. 

DÖDA

TACK

Vår kära

Gunnel

Fransson

* 28 juni 1950

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Nödinge 
27 december 2014

Syster och Svåger
Syskonbarn

Övrig släkt och vänner

Med fyllda segel
i solnedgången

Min farkost glider till
fjärran land

Där väntar vilan,
där tonar sången

Där somnar vågen vid
vänlig strand

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.

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 

BORTSPRUNGEN

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!

82 medlemmar samlades 
till SPF Alebygdens 37:e 
årsmöte. Det var det första 
under det gamla namnet.

Mötesordföranden, 
Daniel Höglund, uttryckte 
sin beundran över det arbete 
som styrelsen och övriga 

funktionärer har lagt ner 
under året.

En diger verksamhets-
berättelse vittnade också 
härom. Likaså har med-
lemstillströmningen vari 
imponerande. Vi var 701 
medlemmar vid årsskiftet.

88 medlemmar hade 
anslutit sig under året och 
ytterligare 21 har kommit 
till hittills. Detta har också 
medfört att ekonomin är 
god och vi behöver inte höja 
medlemsavgiften 2016.

Tilläggas kan att i förra 
veckan tog 33 medlemmar i 
SPF Seniorerna Ale bussen 
till Grunne. Sigrid Petters-
son tog emot och guidade 
oss i trakten

SPF Seniorerna Ale Verk-
samhetsplan för år 2015 är 
också omfattande. På fredag 
åker vi från Nödinge, byter 
buss i Bohus till Angered, 
för att vandra tillbaka. 
Den 3 mars arrangerar Bo-
hus-Surte Lokalombud må-
nadsträff i Medborgarhuset. 
Den populäre trubaduren 
Ingvar Gunnarsson sjunger 
och berättar.

Den 24 februari är det 
dags för Träffpunkt Backa-
vik. Birgitta och Lennart 
Mattsson berättar om sina 
spännande orienteringsre-
sor i Europa. Notera att på 
grund lokalernas begräns-
ning rekommenderas 
förhandsanmälan.

SPF Seniorerna Ale i stället för SPF Alebygden

Skepplanda Pastorat
Skepplanda lörd 14/2 kl 17, 
Meditativ andakt, Tema 
Tro och tillit. En stund för 
eftertanke med stilla musik 
och texter. Sönd 15/2 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Onsd 
18/2 kl 18.30, Askonsdags-
mässa i kyrkan M Auvinen. 
Hålanda sönd 15/2 kl 12, 
Gudstjänst M Auvinen. 
S.t Peder sönd 15/2 kl 10, 
Mässa I Olenius. Onsd 18/2 
kl 18, Askonsdagsmässa 
i kyrkan I Olenius. Ale-
Skövde, se övriga. Tunge 
sönd 15/2 kl 12, Gudstjänst 
L Ingvarsson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Lörd 14/2 

Sportlovstonår. Sönd 15/2 
kl 11, GUDSTJÄNST  Lars 
Gunther m.fl. Tisd 17/2 kl 
15.30, Konfa i Equmenia-
kyrkan Älvängen. Onsd 18/2 
kl 18.30, Spårar - Upptäck-
arScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 11/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Sönd 15/2 kl 11, Gudstjänst. 
Arvid Nyström. Fika. Månd 
16/2 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tisd 17/2 kl 10, 
Barnrytmik för barn 1-1,5 
år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tisd 17/2 
kl 10:45, Babyrytmik för 
barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Onsd 18/2 kl 15, 
Onsdagsträff: Sångskatten, 
med Margareta Herngren. 
Onsd 18/2 kl 17:30, Sånglek 
för barn, 4-6 år. Terminsav-
gift 100:- Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 
82 47. Onsd 18/2 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 18/2 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
11/2 Onsdag kl 18.30, 
Mässa, Kristensson. 15/2 
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. 17/2 Tisd kl 09, Mässa i 
förs hem, Westergaard.

Smyrnakyrkan i Älvängen
Tisd 10/2 kl 8:30-9:00, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 11/2 kl 10-12:30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18:30-
19:30, Bön. Torsd 12/2 kl 
15, RPG i Smyrnakyrkan 
- ”Psalmtoppen”. Lörd 14/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 15/2 kl 10:30, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 
11, Gudstjänst. Elias Berg 
predikar. Äventyret. Kyrk-
kaffe. Månd 16/2 kl 10, RPG 
stavgång. Tisd 17/2 kl 8:30-
9:00, Bön. Kl 19, Vinterkväl-
lar inför Ordet i Equmenia-
kyrkan - Greger Andersson 
”Att tro på helande utan 
att förneka lidandet”. Onsd 
18/2 kl 10-12.30, Smyr-
na-Caféet. Kl 18-19, Bön 
(Observera tiden!). Kl 19, 
Vinterkvällar inför Ordet 
i Equmeniakyrkan - Sara 

Möller ”Som Fadern har 
sänt mig sänder jag er”.

Nödinge församling
Fastlagssöndagen 15/2 kl 11 
i Surte kyrka: Söndagsmässa 
Henny Forsberg. Kl 13 i 
Surte kyrka: Finsk mässa. 
Irma Nurmo. Kl 15 i Bohus 
servicehus: Gudstjänst, 
Henny Forsberg. Kl 17 i 
Nödinge kyrka: Söndags-
gudstjänst, Henny Forsberg.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/2 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Taizémässa, 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 
Sönd 15/2 Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Musikgudstjänst ”Tro 
hopp och KÄRLEK”, Trio 
Acantus, Nordblom. Onsd 
18/2 Älvängens kyrka kl 
18.30, Askonsdagsmässa, 
Andersson.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
To 12/2 kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan: Psalm-
toppen, besök av Glau-
komförbundet. Kl 19.30, 
Körövning. Sö 15/2 kl 11, 
Gudstjänst Leif Jöngren 
sång:Åsa Larsdotter -Lind-
strand. Servering. Må 16/2 
kl 18. Spårarna. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Ti 17/2 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10–13, 
Stickcafé. Kl 15.30–18, Kon-
firmanderna. Kl 19, Vinter-
kväll inför Ordet. ”Att tro 
på helandet utan att förneka 
lidandet” Greger Anders-
son Örebro. Servering. On 
18/2 kl 19, Vinterkväll inför 
Ordet. ”Som Fadern har 
sänt mig, sänder jag er”. Sara 
Möller Göteborg. Servering.

Pingstkyrkan, Bohus v7.
11/2 Ons, Bibelläsning o 
bön. 15/2 Sönd Gudstjänst. 
18/2 Ons, Bibelläsning o 
bön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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Ellen Johansson, Bohus 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt syster som närmast 
sörjande.

Hilda Mossberg, Bohus 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt syster som närmast 
sörjande.

Irene Johansson, Ramstorp 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar sonen Sigvard, 
dottern Christina med familj 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Anna-Stina Karlsson, Surte 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar Olavi och Lena, 
Ted och Kajsa samt Ola som 
närmast sörjande.

Lennart Lilja. I Skepplanda 
kyrka hölls torsdagen 5 
februari begravningsguds-
tjänst för Lennart Lilja, 
Nödinge. Officiant var kom-
minister Mika Auvinen.

Hans-Olof Hansson. I 
Starrkärrs kapell hölls freda-
gen 6 februari begravnings-
gudstjänst för Hans-Olof 
Hansson, Nödinge. Offici-
ant var pastorsadjunkt Cata-
rina Holmgren Martinsson.

Erkki Halonen. I Surte 
kyrka hölls fredagen 6 febru-
ari begravningsgudstjänst för 
Erkki Halonen, Surte. Offi-
ciant var Irma Nurmo.

Vår Älskade

Inge Ringholm
* 22 oktober 1930

har stilla insomnat.

Skepplanda
30 januari 2015

GUNNAR
JENS och MARIE

Christian, Torbjörn
ANDERS och LENA

Emelie, Caroline
Matilda

Hajir, Jaffar
Släkt och vänner

Nu du stilla somnat har,

lämnat oss i saknad

kvar

Men vackra minnen

lever än,

i familj och nära vän

Din vackra själ

blir himlaskatt,

och gnistrar klart

var enda natt

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 
25 februari kl. 11.00 
i Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
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När Jesus vandrade 
här på jorden mötte 
han ofta människor 

i nöd av olika slag. Man kan 
fråga sig om det bara var 
dom som hade en stor tro på 
Gud, som blev botade. Nej 
här fanns människor som 
inte hade någon tro på Gud 
alls. De hade bara hört talas 
om att Jesus botat sjuka. 
Ryktet om Jesus gjorde att 
det samlats stora männ-
iskoskaror. En del hade 
säkert med sig vänner och 
bekantaockså. Alla ville se 
när han gjorde under med 
de sjuka. Men i dag kan man 
väl inte tro på att sådant kan 
hända? Jag som pastor skulle 
kunna berätta om många 
människor som blivit botade 

från svåra sjukdomar, där 
läkare måste erkänna att en 
högre makt ingripit.

Vi kunde läsa i bibeln att 
folket häpnade, när de såg 
de sjuka bli friska. Natur-
ligtvis framkallade detta 
tacksägelse och lovsång till 
Gud.

Jag tror att om vi beder 
till Gud i ödmjukhet, kan 
vi också i dag få se Gud 
göra mer än vi kan fatta och 
förstå. Det står i bibeln att 
den som beder kan få. Pröva 
att tro på Gud. Det lönar sig 
alltid.

Guds välsignelse önskar

Leif Karlsson
Pingstkyrkan Bohus

Söndagens evangelietext har
till överskrift: Jesus botar sjuka

Tacksägelsedagen Matt 15 29-31

BETRAKTELSE

ALAFORS. Ett möte över 
generationsgränserna.

I fredags besökte 
elever från Ale Kul-
turskola Björklidens 
äldreboende.

Det var en grupp 
stråk- och sångelever 
från kommunens norra 
del som bjöd på en upp-
skattad konsert.

Ellinor Emilsson arbetar 
som lärare på Ale Kultur-
skola. I fjol var hon med och 
arrangerade fiolstämman i 
Prästalund, som blev en stor 
succé.

– Då kom det fram en 
man från Björkliden. Han 
var så imponerad och sade: 
Ni måste komma till Björkli-
den och spela!

– Nu kände vi oss mogna 
för att åka ut. De här elev-
erna har tidigare varit på 

Klockareängen i Skepplanda 
vid ett antal tillfällen, men 
det är premiär för oss här i 
Alafors, konstaterade Ellinor 
Emilsson.

Tilda, Paulina, Tova, 
Linda, Linnea, Alma och 
Matilda underhöll med 
vackra toner, allt från gång-
låtar och folkvisor till film-
musik. Det serverades också 
ett par stycken ur Ted Gär-
destads digra repertoar.

JONAS ANDERSSON

Berättelser och bilder 
från Alvhem lockade många 
till Skepplanda bibliotek i 
onsdags. Bibliotekets Vän-
ner och Skepplanda hem-
bygdsförening har hittat ett 
uppskattat sätt att visa gamla 
fotografier. Man komplet-
terar med goda berättare 
som förklarar. Denna gång 
var det Carl-Olof Wall och 
Tore Eklund som på ett 
trevligt sätt gav bilderna liv. 
Publiken hade kommentarer 
och tillägg. Ett par medlem-
mar från Kafferast bjöd på 
musik. Katarina Johansson 
och Lena Rydén visade 
bygdeklänningar som är 
uppsydda efter en gammal 
klänning som togs tillvara i 
Lilla Alvhem och som nu är 
registrerad som Skepplan-

daklänningen. Det blev ett 
väldigt mingel vid kaffet.

Alvhemsinvasion i biblioteket

 Carl-Olof Wall och Tore Eklund  
 visade ett axplock av gamla bilder. 

Katarina Johansson och Lena 
Rydén i klänningen från Lilla 
Alvhem. 

FO
TO

: S
IV

 G
R

A
H

N
FO

TO
: S

IV
 G

R
A

H
N

Unga underhöll äldre
Elever från Ale Kulturskola svarade för bejublad fredagsunder-
hållning på Björklidens äldreboende i Alafors. 

DÖDA

TACK

Vår kära

Gunnel

Fransson

* 28 juni 1950

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Nödinge 
27 december 2014

Syster och Svåger
Syskonbarn

Övrig släkt och vänner

Med fyllda segel
i solnedgången

Min farkost glider till
fjärran land

Där väntar vilan,
där tonar sången

Där somnar vågen vid
vänlig strand

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.

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 

BORTSPRUNGEN

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!

82 medlemmar samlades 
till SPF Alebygdens 37:e 
årsmöte. Det var det första 
under det gamla namnet.

Mötesordföranden, 
Daniel Höglund, uttryckte 
sin beundran över det arbete 
som styrelsen och övriga 

funktionärer har lagt ner 
under året.

En diger verksamhets-
berättelse vittnade också 
härom. Likaså har med-
lemstillströmningen vari 
imponerande. Vi var 701 
medlemmar vid årsskiftet.

88 medlemmar hade 
anslutit sig under året och 
ytterligare 21 har kommit 
till hittills. Detta har också 
medfört att ekonomin är 
god och vi behöver inte höja 
medlemsavgiften 2016.

Tilläggas kan att i förra 
veckan tog 33 medlemmar i 
SPF Seniorerna Ale bussen 
till Grunne. Sigrid Petters-
son tog emot och guidade 
oss i trakten

SPF Seniorerna Ale Verk-
samhetsplan för år 2015 är 
också omfattande. På fredag 
åker vi från Nödinge, byter 
buss i Bohus till Angered, 
för att vandra tillbaka. 
Den 3 mars arrangerar Bo-
hus-Surte Lokalombud må-
nadsträff i Medborgarhuset. 
Den populäre trubaduren 
Ingvar Gunnarsson sjunger 
och berättar.

Den 24 februari är det 
dags för Träffpunkt Backa-
vik. Birgitta och Lennart 
Mattsson berättar om sina 
spännande orienteringsre-
sor i Europa. Notera att på 
grund lokalernas begräns-
ning rekommenderas 
förhandsanmälan.

SPF Seniorerna Ale i stället för SPF Alebygden

Skepplanda Pastorat
Skepplanda lörd 14/2 kl 17, 
Meditativ andakt, Tema 
Tro och tillit. En stund för 
eftertanke med stilla musik 
och texter. Sönd 15/2 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Onsd 
18/2 kl 18.30, Askonsdags-
mässa i kyrkan M Auvinen. 
Hålanda sönd 15/2 kl 12, 
Gudstjänst M Auvinen. 
S.t Peder sönd 15/2 kl 10, 
Mässa I Olenius. Onsd 18/2 
kl 18, Askonsdagsmässa 
i kyrkan I Olenius. Ale-
Skövde, se övriga. Tunge 
sönd 15/2 kl 12, Gudstjänst 
L Ingvarsson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Lörd 14/2 

Sportlovstonår. Sönd 15/2 
kl 11, GUDSTJÄNST  Lars 
Gunther m.fl. Tisd 17/2 kl 
15.30, Konfa i Equmenia-
kyrkan Älvängen. Onsd 18/2 
kl 18.30, Spårar - Upptäck-
arScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 11/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Sönd 15/2 kl 11, Gudstjänst. 
Arvid Nyström. Fika. Månd 
16/2 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tisd 17/2 kl 10, 
Barnrytmik för barn 1-1,5 
år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tisd 17/2 
kl 10:45, Babyrytmik för 
barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Onsd 18/2 kl 15, 
Onsdagsträff: Sångskatten, 
med Margareta Herngren. 
Onsd 18/2 kl 17:30, Sånglek 
för barn, 4-6 år. Terminsav-
gift 100:- Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 
82 47. Onsd 18/2 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 18/2 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
11/2 Onsdag kl 18.30, 
Mässa, Kristensson. 15/2 
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. 17/2 Tisd kl 09, Mässa i 
förs hem, Westergaard.

Smyrnakyrkan i Älvängen
Tisd 10/2 kl 8:30-9:00, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 11/2 kl 10-12:30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18:30-
19:30, Bön. Torsd 12/2 kl 
15, RPG i Smyrnakyrkan 
- ”Psalmtoppen”. Lörd 14/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 15/2 kl 10:30, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 
11, Gudstjänst. Elias Berg 
predikar. Äventyret. Kyrk-
kaffe. Månd 16/2 kl 10, RPG 
stavgång. Tisd 17/2 kl 8:30-
9:00, Bön. Kl 19, Vinterkväl-
lar inför Ordet i Equmenia-
kyrkan - Greger Andersson 
”Att tro på helande utan 
att förneka lidandet”. Onsd 
18/2 kl 10-12.30, Smyr-
na-Caféet. Kl 18-19, Bön 
(Observera tiden!). Kl 19, 
Vinterkvällar inför Ordet 
i Equmeniakyrkan - Sara 

Möller ”Som Fadern har 
sänt mig sänder jag er”.

Nödinge församling
Fastlagssöndagen 15/2 kl 11 
i Surte kyrka: Söndagsmässa 
Henny Forsberg. Kl 13 i 
Surte kyrka: Finsk mässa. 
Irma Nurmo. Kl 15 i Bohus 
servicehus: Gudstjänst, 
Henny Forsberg. Kl 17 i 
Nödinge kyrka: Söndags-
gudstjänst, Henny Forsberg.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/2 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Taizémässa, 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 
Sönd 15/2 Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Musikgudstjänst ”Tro 
hopp och KÄRLEK”, Trio 
Acantus, Nordblom. Onsd 
18/2 Älvängens kyrka kl 
18.30, Askonsdagsmässa, 
Andersson.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
To 12/2 kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan: Psalm-
toppen, besök av Glau-
komförbundet. Kl 19.30, 
Körövning. Sö 15/2 kl 11, 
Gudstjänst Leif Jöngren 
sång:Åsa Larsdotter -Lind-
strand. Servering. Må 16/2 
kl 18. Spårarna. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Ti 17/2 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10–13, 
Stickcafé. Kl 15.30–18, Kon-
firmanderna. Kl 19, Vinter-
kväll inför Ordet. ”Att tro 
på helandet utan att förneka 
lidandet” Greger Anders-
son Örebro. Servering. On 
18/2 kl 19, Vinterkväll inför 
Ordet. ”Som Fadern har 
sänt mig, sänder jag er”. Sara 
Möller Göteborg. Servering.

Pingstkyrkan, Bohus v7.
11/2 Ons, Bibelläsning o 
bön. 15/2 Sönd Gudstjänst. 
18/2 Ons, Bibelläsning o 
bön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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Ellen Johansson, Bohus 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt syster som närmast 
sörjande.

Hilda Mossberg, Bohus 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt syster som närmast 
sörjande.

Irene Johansson, Ramstorp 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar sonen Sigvard, 
dottern Christina med familj 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Anna-Stina Karlsson, Surte 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar Olavi och Lena, 
Ted och Kajsa samt Ola som 
närmast sörjande.

Lennart Lilja. I Skepplanda 
kyrka hölls torsdagen 5 
februari begravningsguds-
tjänst för Lennart Lilja, 
Nödinge. Officiant var kom-
minister Mika Auvinen.

Hans-Olof Hansson. I 
Starrkärrs kapell hölls freda-
gen 6 februari begravnings-
gudstjänst för Hans-Olof 
Hansson, Nödinge. Offici-
ant var pastorsadjunkt Cata-
rina Holmgren Martinsson.

Erkki Halonen. I Surte 
kyrka hölls fredagen 6 febru-
ari begravningsgudstjänst för 
Erkki Halonen, Surte. Offi-
ciant var Irma Nurmo.

Vår Älskade

Inge Ringholm
* 22 oktober 1930

har stilla insomnat.

Skepplanda
30 januari 2015

GUNNAR
JENS och MARIE

Christian, Torbjörn
ANDERS och LENA

Emelie, Caroline
Matilda

Hajir, Jaffar
Släkt och vänner

Nu du stilla somnat har,

lämnat oss i saknad

kvar

Men vackra minnen

lever än,

i familj och nära vän

Din vackra själ

blir himlaskatt,

och gnistrar klart

var enda natt

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 
25 februari kl. 11.00 
i Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

Sprutlack av kök. Nytillverk-
ning av köksluckor. Fria kost-
nadsförslag och hembesök. 
F-skattebevis finnes.
Tel. 0760-74 86 95

Jack Russel Terrier valpar 
födda 3 januari. Leveransklara 
1 mars. Tre tikar och tre 
hanar. 7000kr/st. Vid leverans 
kommer valparna vara: Vacci-
nerade, Chipmärkta, Veterinär-
besiktade och Avmaskade. Vi 
söker kärleksfulla och trygga 

hem. Valparna är uppvuxna i 
hemmiljö med både barn och 
andra hundar. De är sällskap-
liga, tillgivna, pigga och glada. 
Jack Russell Terriern är en 
trevlig familjehund som vill 
hänga med på allt. Den är till-
given, orädd, modig och som 
en stor hund i en liten kropp. 
Det är en grythund som gärna 
sover inbäddad under en filt. 
Vid tingande av valp beta-
lar man 1500:-. Depositio-
nen återfås ej vid ånger. Efter 
överenskommelse finns möj-
lighet att komma och besöka 
valparna. Linda.
tel. 0707-61 17 46

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.  
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD Allt 
inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen. Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.

Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
snöskottning, företag. 
Rut och Rot.
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi-  
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

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

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

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

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

GRATTIS

Grattis!
”Kjelle”

på 60-årsdagen
15 februari

önskar
Grabbarna i SBTK

Stort grattis till vårt under-
bara busfrö

Gustav Zettergren
3 år den 8/2

Pussar och kramar från
Mamma, Pappa,
Viktor & Emil

GRATTIS
Vår Älskade

Ellen
11 år den 11 februari

Kramar från
farmor, mormor & morfar.

Stort grattis till vår fantas-
tiska kille

Viktor Zettergren
6 år den 18/2

Pussar och kramar från 
Mamma, Pappa,
Gustav & Emil

Grattis
Malin

på 11-årsdagen den 11/2
önskar

Mamma & Pappa, lillasyster, 
Mormor & Morfar

Äldsta barnbarnsbarnet
blir tonåring 10 februari

Grattis 
Kevin

önskar ”Mimmi” och Mads

Amanda Sandeberg
5 år den 18/2
Grattis från

Mormor & Morfar

TACK

Nu när jag går i pension vill jag ta tillfället i akt att tacka 
alla mina underbara arbetskamrater på Älvängen o Bohus 
Fysioterapi/Rehab, Ale Rehab, övrig personal på Vikadam 
och Vårdcetraler i Ale för att ni gjort att jag med glädje gått 
till arbetet varje dag. Jag vill även tacka alla ni fantastiskt 
goa Alebor som varit mina patienter!       Ulla Kaborn Olson

UNDANBEDES

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

Ingbritt Olofsson

VECKANS ROS

Tack till Lisbeth Sand plus 
”John” för att ni tog hand 
om våran hund när han var 
på villovägar och sprang 
längs Landsvägen i Kilanda 
i lördags.

”Matte o husse”

VECKA 07         NUMMER 05|26 ÖVRIGA ANNONSER



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

Sprutlack av kök. Nytillverk-
ning av köksluckor. Fria kost-
nadsförslag och hembesök. 
F-skattebevis finnes.
Tel. 0760-74 86 95

Jack Russel Terrier valpar 
födda 3 januari. Leveransklara 
1 mars. Tre tikar och tre 
hanar. 7000kr/st. Vid leverans 
kommer valparna vara: Vacci-
nerade, Chipmärkta, Veterinär-
besiktade och Avmaskade. Vi 
söker kärleksfulla och trygga 

hem. Valparna är uppvuxna i 
hemmiljö med både barn och 
andra hundar. De är sällskap-
liga, tillgivna, pigga och glada. 
Jack Russell Terriern är en 
trevlig familjehund som vill 
hänga med på allt. Den är till-
given, orädd, modig och som 
en stor hund i en liten kropp. 
Det är en grythund som gärna 
sover inbäddad under en filt. 
Vid tingande av valp beta-
lar man 1500:-. Depositio-
nen återfås ej vid ånger. Efter 
överenskommelse finns möj-
lighet att komma och besöka 
valparna. Linda.
tel. 0707-61 17 46

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.  
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD Allt 
inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen. Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.

Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
snöskottning, företag. 
Rut och Rot.
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi-  
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

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

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

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

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

GRATTIS

Grattis!
”Kjelle”

på 60-årsdagen
15 februari

önskar
Grabbarna i SBTK

Stort grattis till vårt under-
bara busfrö

Gustav Zettergren
3 år den 8/2

Pussar och kramar från
Mamma, Pappa,
Viktor & Emil

GRATTIS
Vår Älskade

Ellen
11 år den 11 februari

Kramar från
farmor, mormor & morfar.

Stort grattis till vår fantas-
tiska kille

Viktor Zettergren
6 år den 18/2

Pussar och kramar från 
Mamma, Pappa,
Gustav & Emil

Grattis
Malin

på 11-årsdagen den 11/2
önskar

Mamma & Pappa, lillasyster, 
Mormor & Morfar

Äldsta barnbarnsbarnet
blir tonåring 10 februari

Grattis 
Kevin

önskar ”Mimmi” och Mads

Amanda Sandeberg
5 år den 18/2
Grattis från

Mormor & Morfar

TACK

Nu när jag går i pension vill jag ta tillfället i akt att tacka 
alla mina underbara arbetskamrater på Älvängen o Bohus 
Fysioterapi/Rehab, Ale Rehab, övrig personal på Vikadam 
och Vårdcetraler i Ale för att ni gjort att jag med glädje gått 
till arbetet varje dag. Jag vill även tacka alla ni fantastiskt 
goa Alebor som varit mina patienter!       Ulla Kaborn Olson

UNDANBEDES

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

Ingbritt Olofsson

VECKANS ROS

Tack till Lisbeth Sand plus 
”John” för att ni tog hand 
om våran hund när han var 
på villovägar och sprang 
längs Landsvägen i Kilanda 
i lördags.

”Matte o husse”

VECKA 07         NUMMER 05|26 ÖVRIGA ANNONSER
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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!
NUMMER 05         VECKA 07| 27PYSSEL



TRÄNA 
PÅ STC
SVERIGES MEST 
PRISVÄRDA GYM

www.stc.se

JUST NU INGÅR

VÄRDE 2144 KR

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

GYM, KONDITION, GRUPPTRÄNING
ALLA KLUBBAR

299
RIKTPRIS 550 KR KR/MÅN AG

PROVTRÄNA GRATIS!
MEDTAG ANNONS

OBS!
BEGRÄNSAT 

ANTAL

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520-65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET
STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

L

JUNIORVECKA
Gratis träning för  

alla barn under  

sportlovsveckan! 

Från 11 år.


