
Nedräkningen 
har börjat

Jonas Karlsson 
om doping

Häckner häcklar 
och roar

Bröderna Albin och Joel Andersson tog med sig pappa Andreas gamla idolkort på Östers IF från 1983 med dåvarande  
stjärnorna Andreas och Thomas Ravelli på. I lördags fick de tvillingarnas autografer på kortet. Behöver vi säga att Ravellis 
gjorde succé som utställare och prisutdelare på Ale El:s skolcup i innebandy?

Succé för Ravellis
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Säkra siffror till fast pris!
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NUMMER 06         VECKA 08         2015         ÅR 20         100% TÄCKNING| | | |

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

Gäller v 08 • 18/2–22/2

Ale Torg

Kortpris

20ª/st
AVOCADO I NÄT
ICA. Chile. 700 g. Klass 1.

Jfr pris 28:57/kg 

ffäärä

15ª/st
SOCKER-, SALLADSÄRTOR,

HARICOTS VERTS
ICA. Egypten, Guatemala, Kenya.
150 g. Klass 1. Jfr pris 100:00/kg

Grönhydratladda!
Bli en vinnare du också
 – ät mer frukt och grönt

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA
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5 KGSÄCK-
POTATIS

Ett solidariskt 
samhälle

Svenstorpsvägen 1, 446 37 ÄLVÄNGEN
Tel: 0303-746 006  |  www.synproffsen.se 

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

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

ALPINT, LÄNGD, HOCKEY/BANDY,
FODRADE VINTERSKOR, MÖSSOR, 

VANTAR, SNÖLEK, VINTERJACKOR, 
THERMOBYXOR M.M.

SLUTREA
VINTER

Hjälp oss få plats  
med vårens nyheter!

Gäller på ordinarie pris.

30-70%

Torsdag 19/2 - söndag 22/2



Yttrandefrihet och 
demokrati borde vara 
självklara ting och 

saker som alla värnar mest, 
ändå tvingas samhället nu 
försvara rätten att tänka och 
tycka fritt med vapen. Det 
är djupt tragiskt och väcker 
många tankar. Hur kan 
något som är så grundläg-
gande i västvärlden vara så 
främmande och hotfullt för 
andra kulturer? Vem har nå-
got att förlora på en levande 
demokrati? Möjligtvis den 
som är okunnig, osäker och 
rädd, som vägrar accepte-
ra tollerans, transperens 
och att någon har en egen 
uppfattning. Detta kan bara 
motverkas genom utbild-
ning, inte med en väpnad 
attack. Det gäller att knäcka 
koden till varför onda kraf-
ter kan rekrytera personer 
även från Sverige att med 
sina egna liv som insats ta 
strid för sin religion. Varför 
lyckas inte vi övertyga om 
att det är fel väg att gå? Var-
för biter inte våra argument?

Yttrandefriheten i all 
ära, men den kräver också 
ansvar. Jag delar inte 
uppfattningen att vi med 
det fria ordet och publice-
ringsrätten ska provocera 
oliktyckande personer och 
minoriteter. Känsliga ämnen 
som rondellhundar och 
profeter ska inte nämnas i 
samma mening med respekt 
för religiösa anhängare. Att 

yttrandefriheten ger oss rätt 
att tycka vad vi vill innebär 
inte att vi ska provocera 
de som tycker annorlunda. 
Det skapar konflikter som 
världen hade mått bättre av 
att slippa.

I det öppna samhället 
är vi också måna om den 
personliga integriteten. En 
viktig ingrediens som dock 
samtidigt utgör ett hinder 
för säkerheten och den 
trygghet vi vill omges av. 
Med hänsyn till integriteten 
är till exempel vi i Sverige 
oerhört restriktiva till kame-
raövervakning på offentliga 
och allmäna platser. På den 
punkten måste vi tänka om. 
Det är bara att färdas genom 
Ale så kan vi konstatera att 
integriteten är kostsam. 
Med den nya tekniken 
hade vi med lätthet kunnat 
registrera vilket fordon som 
fanns på plats när 126 gla-
sade bullerskydd förstördes 
till en kostnad av miljoner. 
Vi måste våga bevaka vårt 
samhälle. Tack vare kame-
ratekniken kunde både den 
danska och tidigare i 
år den franska polisen 
finna gärningsmännen 
bakom terrordåden. 
Det hade knappast 
kunnat ske i Moder 
Sveas land. Här vär-
derar vi integriteten 
högre än möjligheten 
att gripa de som hotar 
tryggheten, demokratin 

och yttrandefriheten, men 
kamerabevakningen hotar 
inte oskyldiga, den skyddar. 
Släpp snacket om integritet 
och återställ tryggheten.

Reaktionerna mot den 
omfattande skadegörelsen 
längs nya E45 var enorma 
i förra veckan. Mängder 
av upprörda inlägg nåd-
de redaktionen. Många 
verkar vara överens om att 
gärningen inte bör vara en 
gåta, att sanningen om vilka 
som utfört gärningen finns 
därute. Det handlar om att 
leta reda på den, och även 
om vi nu inte har några 
kamerabilder, så finns det 
vittnen. Någon föreslog 
en belöning för avgörande 
tips – ett gammalt beprövat 
grepp som kanske skulle 
fungera även i våra dagar?

Släpp integriteten

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

VECKA 08         NUMMER 06|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

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

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 19 februari

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Kören sjunger, sedvanliga  

mötesförhandlingar, underhållning, 
vi bjuder på kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

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:

SKOMAKERI  NYCKELSERVICE  SKRÄDDERI

Premiär måndag 2/3

0700-61 87 10 • Göteborgsv. 74, 446 33 Älvängen
ÖPPET: MÅN-FRE KL 10-18, LÖR 10-14

50% rabatt under mars

ÄLVÄNGENS SKO- 
& NYCKELSERVICE

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

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset 
under tiden 19/2 - 2/3 2015

Måndag 2 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 

mandel, Blå mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska 
äpplen, morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- 

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

LÖRDAG 21/2: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 21/3.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

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!

PROJEKTKÖR
”Mässa för många - En mässa i många 
musikstilar” Framförs i Equmeniakyrkan 
Älvängen sön 29/3 17.00 
Övning tors kl 19.30–21.00 
from. 26/2. Anmälan:  
fru.engstrom@telia.com  
Välkommen med!



Yttrandefrihet och 
demokrati borde vara 
självklara ting och 

saker som alla värnar mest, 
ändå tvingas samhället nu 
försvara rätten att tänka och 
tycka fritt med vapen. Det 
är djupt tragiskt och väcker 
många tankar. Hur kan 
något som är så grundläg-
gande i västvärlden vara så 
främmande och hotfullt för 
andra kulturer? Vem har nå-
got att förlora på en levande 
demokrati? Möjligtvis den 
som är okunnig, osäker och 
rädd, som vägrar accepte-
ra tollerans, transperens 
och att någon har en egen 
uppfattning. Detta kan bara 
motverkas genom utbild-
ning, inte med en väpnad 
attack. Det gäller att knäcka 
koden till varför onda kraf-
ter kan rekrytera personer 
även från Sverige att med 
sina egna liv som insats ta 
strid för sin religion. Varför 
lyckas inte vi övertyga om 
att det är fel väg att gå? Var-
för biter inte våra argument?

Yttrandefriheten i all 
ära, men den kräver också 
ansvar. Jag delar inte 
uppfattningen att vi med 
det fria ordet och publice-
ringsrätten ska provocera 
oliktyckande personer och 
minoriteter. Känsliga ämnen 
som rondellhundar och 
profeter ska inte nämnas i 
samma mening med respekt 
för religiösa anhängare. Att 

yttrandefriheten ger oss rätt 
att tycka vad vi vill innebär 
inte att vi ska provocera 
de som tycker annorlunda. 
Det skapar konflikter som 
världen hade mått bättre av 
att slippa.

I det öppna samhället 
är vi också måna om den 
personliga integriteten. En 
viktig ingrediens som dock 
samtidigt utgör ett hinder 
för säkerheten och den 
trygghet vi vill omges av. 
Med hänsyn till integriteten 
är till exempel vi i Sverige 
oerhört restriktiva till kame-
raövervakning på offentliga 
och allmäna platser. På den 
punkten måste vi tänka om. 
Det är bara att färdas genom 
Ale så kan vi konstatera att 
integriteten är kostsam. 
Med den nya tekniken 
hade vi med lätthet kunnat 
registrera vilket fordon som 
fanns på plats när 126 gla-
sade bullerskydd förstördes 
till en kostnad av miljoner. 
Vi måste våga bevaka vårt 
samhälle. Tack vare kame-
ratekniken kunde både den 
danska och tidigare i 
år den franska polisen 
finna gärningsmännen 
bakom terrordåden. 
Det hade knappast 
kunnat ske i Moder 
Sveas land. Här vär-
derar vi integriteten 
högre än möjligheten 
att gripa de som hotar 
tryggheten, demokratin 

och yttrandefriheten, men 
kamerabevakningen hotar 
inte oskyldiga, den skyddar. 
Släpp snacket om integritet 
och återställ tryggheten.

Reaktionerna mot den 
omfattande skadegörelsen 
längs nya E45 var enorma 
i förra veckan. Mängder 
av upprörda inlägg nåd-
de redaktionen. Många 
verkar vara överens om att 
gärningen inte bör vara en 
gåta, att sanningen om vilka 
som utfört gärningen finns 
därute. Det handlar om att 
leta reda på den, och även 
om vi nu inte har några 
kamerabilder, så finns det 
vittnen. Någon föreslog 
en belöning för avgörande 
tips – ett gammalt beprövat 
grepp som kanske skulle 
fungera även i våra dagar?

Släpp integriteten

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

VECKA 08         NUMMER 06|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

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

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 19 februari

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Kören sjunger, sedvanliga  

mötesförhandlingar, underhållning, 
vi bjuder på kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

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:

SKOMAKERI  NYCKELSERVICE  SKRÄDDERI

Premiär måndag 2/3

0700-61 87 10 • Göteborgsv. 74, 446 33 Älvängen
ÖPPET: MÅN-FRE KL 10-18, LÖR 10-14

50% rabatt under mars

ÄLVÄNGENS SKO- 
& NYCKELSERVICE

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

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset 
under tiden 19/2 - 2/3 2015

Måndag 2 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 

mandel, Blå mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska 
äpplen, morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- 

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

LÖRDAG 21/2: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 21/3.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

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!

PROJEKTKÖR
”Mässa för många - En mässa i många 
musikstilar” Framförs i Equmeniakyrkan 
Älvängen sön 29/3 17.00 
Övning tors kl 19.30–21.00 
from. 26/2. Anmälan:  
fru.engstrom@telia.com  
Välkommen med!

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VEVECCKK
SSHOPEHOPE

S

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

SEMLOR 
2-PACK

PAPRIKALIMPA  
OCH GRYNETLIMPA

PAC

20:-
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ANBUD 
FÖR SKÖTSEL AV 

GRÖNYTOR
Garnvindans vägförening i 

Skepplanda infordrar härmed 
anbud på skötsel av grönytor. 

Upphandlingen avser tiden 
2015-05-01 - 2017-04-30, med 

möjlighet till förlängning 
ytterligare två år.

Underlag och upplysningar 
kontakta Christer Norberg  

 tel 0705-18 84 36.  
Anbud skall vara styrelsen 

tillhanda senast 2015-03-15

Räddningstjänsten tvingades 
på söndagen rycka ut och sanera 
parkeringen på Rödjans väg, bak-
om WI-KA Mekaniska i Nödinge, 
där någon dumpat två dunkar med 

cirka 50 liter olja. På området 
fanns en dagvattenbrunn där en 
del av oljan runnit ner. Gärningen 
är mycket ansvarslös och polisen 
utreder ärendet.

Oljedumpning på parkering
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ÄLVÄNGEN. Kommu-
nalrådet Paula Örn (S) 
fortsätter sin politiker-
praktik.

I torsdags blev det en 
heldag hos Ale Rehab.

– Lärorikt och ytter-
ligare en bekräftelse 
på vilka kompetenta 
medarbetare kommu-
nen förfogar över, säger 
Paula.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn har bestämt 
sig för att på nära håll bekanta 
sig med såväl offentliga verk-
samheter som yrken i det pri-
vata näringslivet. Hittills har 
hon praktiserat hos Nordisk 
Rörmärkning i Älvängen, 
Cederleüfs & Svenheimers 
konditori och nu senast följ-
de hon med Ale Rehab un-
der arbetsdag. På enheten 
jobbar arbetsterapeuter och 
legitimerade fysioterapeuter/
sjukgymnaster. Arbetsupp-
gifterna handlar främst om 
att hitta rätt hjälpmedel och 
insatser för att underlätta för-
flyttningar samt rehabilite-
ring efter skada/sjukdom. En 
annan stor del av Ale Rehabs 
arbetsuppgifter är att instrue-
ra omvårdnadspersonal samt 
skriva intyg vid bostadsan-
passningar för att göra det 
lättare för till exempel äldre 
att bo kvar hemma.

– En viktig grundregel som 
jag har lärt mig är att målet 
för Ale Rehab är att lära ut 
rehabiliterande förhållnings-
sätt, att omvårdnadspersonal 
ska hjälpa till så lite som möj-
ligt. Den enskilde personen 

ska stimuleras att försöka 
klara så mycket som möjligt 
själv för att inte riskera att bli 
passiv. Det är en intressant 
pedagogik, säger Paula Örn 
och tillägger:

– De utgör en viktig resurs 
både för personer hemma 
och för våra särskilda boen-
den, där det bland annat kan 
handla om att hitta rätt lyftse-
le och hjälpmedel i hemmet.

Dagen började med en 
kortare information om verk-
samheten och vad som är 
kommunens ansvar och vad 
regionen tar hand om.

– Enkelt uttryckt tar kom-
munen hand om de som inte 

kan ta sig själv till en vårdcen-
tral. Är du ung och har drab-
bats av en fraktur kan du själv 
ta dig till sjukgymnastiken. 
Då är du under regionens an-
svar, säger Paula.

Ut på fältet
Sedan bar det iväg ut på fäl-
tet. Ale Rehab besöker både 
personer som bor kvar i hem-
met och kommunens särskil-
da boenden och boenden för 
funktionshindrade.

– Det som slår mig är hur 
otroligt många fiffiga och 
smarta lösningar det finns, 
säger en imponerad Paula.

På enheten Ale Rehab 

jobbar tio personer, fysiote-
rapeuter/sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter. En av dem 
är Petra Andersson.

– Vi jobbar väldigt tätt i 
ett nära sammarbete runt pa-
tienten. Det känns väldigt bra 
att ha fått ge Paula en inblick 
i vårt arbete. Är det något vi 
skulle vilja skicka med henne 
så är det be-
hovet av små 
träningsrum, 
ett på varje 
äldreboende 
hade varit 
ö n s k v ä r t . 
Där skulle vi 
bättre kunna 

träna med till exempel stro-
kepatienter. Tillgången av 
korttidsplatser för personer 
med behov av omfattande re-
habilitering är en svår balans-
gång, men något vi ständigt 
behöver se över, säger hon.

En positiv förändring 
skedde för några år sedan när 
Västra Götalandsregionen 
enades om ett gemensamt 
hjälpmedelsavtal.

– Det blev en jättebra lös-
ning. Vi förskriver det hjälp-
medel patienten behöver och 
kan lämna tillbaka det som 
eventuellt inte fungerar efter-
som hjälpmedlen hyrs, säger 
Petra Andersson.

Ale Rehab har gemensamt 
med kommunens sjuksköter-
skor ett vårdplaneringsteam 
som arbetar med att gå på 
vårdplaneringar på sjukhusen 
för att fånga upp de patienter 
som har behov av sjuksköter-
ska och rehabilitering i hem-
met.

– Det finns alltid förbätt-
ringsområden, men jag har 
fått en bild av en fungerande 
verksamhet som ställer krav 
på stor planering och det 
känns som att vår personal 
har kommit långt, avslutar 
Paula Örn innan hon checkar 
ut för dagen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

”Hjälpa till så lite som
möjligt är den stora hjälpen”

Paula Örn på Ale Rehab:
ÄLVÄNGEN. Byggnationen 
av den nya  F-6-skolan vid 
Kronogården i Älvängen är i 
full gång.

En webbkamera ska nu 
installeras för att låta allmän-
heten följa. 

Projektledare Fredrik Jo-
hansson är positiv till idén.

– Meningen är att kameran 
ska ta bilder varje dag för att 
låta invånarna följa byggnads-
arbetet. Sen hoppas vi kunna 
klippa ihop det till en film så 
man får se hela bygget från 
grunden, säger Johansson.

Till sommaren är förhopp-
ningen att Ales invånare ska 
kunna se bilderna på kom-
munens hemsida och själva 
bygget fortlöper helt enligt 
planerna.

– Vi har inga problem med 
bygget, allt löper på pre-
cis som det ska så det känns 
väldigt bra, säger Fredrik Jo-
hansson.

VIKTOR KARLSSON

Nu när det har sa-
boterats ett otaligt 
antal bullerskydd 

från Surte i söder till Nol 
i norr till en enorm kost-
nad, så undrar jag varför vi 
skattebetalare skall stå för 
kostnaderna? 

Jo, för att det blir billigare 
att trixa med andras pengar 
än med sina egna. För i ärlig-
hetens namn, vem förutom 
Herr Pressfeldt och i viss 
mån redaktör Klöversjö 
bryr sig om att titta på gamla 
villor och hustak när man 
färdas på E45:an?

Av den vackra svenska 
naturen ser man inte mycket 
av när man kör i 100 km/h 
längs en starkt trafikerat 
Europaväg, men det kanske 
blir bättre med dom nya 
laminerade mörkare plastgla-
sen, fast då blir det ju synd 
om dom som bor innanför 
och inte har utblick över 
Älven längre. 

Det enda riktiga vore 
att riva allt och sätta upp 
bullerskydd typ det av trä 
som finns utanför Alebacken, 
tycker en trött skattebetalare.

 Gerhard Sebesta

i Medborgarhuset, Alafors 
den 10 mars 2015  kl 19.00
På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
årsberättelse, bokslut och vägavgift samt framläggande  

av debiteringslängd 2015 och fastställande av  
förfallodag för debitering 2015-04-30

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämman på Tempo i Nol.

www.nol-alaforsvagforening.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 6 mars 2015 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

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

Petra Andersson, legitimerad sjukgymnast, på Ale Rehab visar praktiserande kommunalrådet, 
Paula Örn, hur en träningscykel som bland annat är avsedd för rullstolsburna kan användas. 
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Problem i Älvängen
Det är inte bara i Skepplanda som 

hundägrna tycks lida av någon 
mystiskt sjukdom. Även i Älväng-

en! Från Björklövsvägen bort mot Netto 
räknade jag till minst 10 skithögar!

På gräsytan bakom bostadsområdet 
Ivar Arosenius/Göteborgs/Helgesvägen 
är det samma sak och där brukar barn 
leka.. Inte kul med skit under skorna. 

Hundskiten försvinner inte när man 
sparkar lite snö över det, som vissa tycks 
tro! Skärpning hundägare, plocka upp 
efter era hundar!              Sanna Nilsson Älvängen

Hellre trä än 
krossat glas

Nu ska skol- 
bygget bli film
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ligare en bekräftelse 
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medarbetare kommu-
nen förfogar över, säger 
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vata näringslivet. Hittills har 
hon praktiserat hos Nordisk 
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de hon med Ale Rehab un-
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insatser för att underlätta för-
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annan stor del av Ale Rehabs 
arbetsuppgifter är att instrue-
ra omvårdnadspersonal samt 
skriva intyg vid bostadsan-
passningar för att göra det 
lättare för till exempel äldre 
att bo kvar hemma.

– En viktig grundregel som 
jag har lärt mig är att målet 
för Ale Rehab är att lära ut 
rehabiliterande förhållnings-
sätt, att omvårdnadspersonal 
ska hjälpa till så lite som möj-
ligt. Den enskilde personen 

ska stimuleras att försöka 
klara så mycket som möjligt 
själv för att inte riskera att bli 
passiv. Det är en intressant 
pedagogik, säger Paula Örn 
och tillägger:

– De utgör en viktig resurs 
både för personer hemma 
och för våra särskilda boen-
den, där det bland annat kan 
handla om att hitta rätt lyftse-
le och hjälpmedel i hemmet.

Dagen började med en 
kortare information om verk-
samheten och vad som är 
kommunens ansvar och vad 
regionen tar hand om.

– Enkelt uttryckt tar kom-
munen hand om de som inte 

kan ta sig själv till en vårdcen-
tral. Är du ung och har drab-
bats av en fraktur kan du själv 
ta dig till sjukgymnastiken. 
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met och kommunens särskil-
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otroligt många fiffiga och 
smarta lösningar det finns, 
säger en imponerad Paula.
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jobbar tio personer, fysiote-
rapeuter/sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter. En av dem 
är Petra Andersson.

– Vi jobbar väldigt tätt i 
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att ha fått ge Paula en inblick 
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Problem i Älvängen
Det är inte bara i Skepplanda som 

hundägrna tycks lida av någon 
mystiskt sjukdom. Även i Älväng-

en! Från Björklövsvägen bort mot Netto 
räknade jag till minst 10 skithögar!

På gräsytan bakom bostadsområdet 
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är det samma sak och där brukar barn 
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Hellre trä än 
krossat glas

Nu ska skol- 
bygget bli film

www.ale.se 
0303-33 00 00

Författaren Majgull Axelsson  
på Ale Kulturrum
MÅNDAG 9 MARS KL 19.00 Majgull Axelsson är en 
av Sveriges mest framgångsrika författare. Hennes 
böcker handlar ofta om det mänskliga psyket och om 
hur relationen barn-förälder formar oss. Hon slog 
igenom stort 1997 med romanen Aprilhäxan och är nu 
brinnande aktuell med boken ”Jag heter inte Miriam”, 
om en romsk flicka som under andra världskriget 
överlever ett förintelseläger genom att stjäla en död 
judisk flickas identitet.

Plats: Ale kulturrum.  
Biljetter: kan köpas på ale.se eller på  
Ale bibliotek, Nödinge Entré 100 kr.  
Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

Nu kommer nya regler för avfallet
DEN 12 FEBRUARI beslutade samhällsbyggnadsnämnden om nya 
föreskrifter för avfallshantering. Föreskrifterna finns utställda på 
Kommunhus Nödinge och kommunens alla bibliotek mellan den 23 
februari och 22 mars. Om du vill ställa frågor om föreskrifterna kan du 
ringa till renhållningschef Carina Åberg: carina.aberg@ale.se.

6 mars kl 09.30–12.00
18 mars kl 16.00–19.00
19 mars kl 15.30–17.30

Träffpunkt biblioteket Älvängen
Kom och lyssna och umgås. Onsdagen den 25 FEBRUARI KL 19.00 
kommer samen Johannes Marainen och berättar om hur det är att leva 
i två kulturer. Ett arrangemang av Bibliotekets vänner i Norra Ale, 
biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan. Fritt inträde!   

Ett samtal om ADHD
Jenny Ahto delar med sig av sin historia både som förälder till 
barn med ADHD, och sin egen diagnos. 23 FEBRUARI KL. 18.00, 
Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: Musiksalen, Ale Kulturrum (fd. Ale gymnasium)
För mer info, kontakta hanna.nyqvist@sv.se, telefon 0708-55 30 38

19
FEB

25
FEB

5
MARS

SKATTEVERKET
KL 17.00–20.00 Information från 
skatteverket till nya företagare.  
Plats: Nol Företagscenter,  
Industrivägen 4, Nol.

FÖRETAGSKVÄLL 
INFÖR ALE INVITE 
KL 18.00–19.30 Ale Invite är en 

Snowboard Big Air tävling som kommer hållas för 
första gången den 28e februari 2015.  Välkommen 
på mat och mingel med snowboardstjärnorna 
Kevin & Tor innan den stora tävlingen. Initiativet 
till eventet kommer från Ale kommuns 
näringslivsenhet och genomförs i samverkan 
med Alebacken.  Plats: Alebacken. Obs begränsat 
antal platser! Anmäl dig på jagkommer@ale.se.

UPPFYLL DINA 
DRÖMMAR
KL 17.30–20.00 Välkommen till starta 

eget mingel. Bär du på en idé du tror du kan 
förverkliga genom att starta företag?  Här finns  
de resurser du behöver för att ta nästa steg.
Plats: Arbetsförmedlingen Ale torg, Nödinge
Anmäl dig till: jagkommer@ale.se

BÄBISMYS

Anmälan till Skepplanda bibliotek, tel. 0303 33 
05 15 eller e-post: skepplandabibliotek@ale.se 

23
FEB

2
MARS

9
MARS

BÄBISRYTMIK
KL 10.30–11.30 Med Charlotte Ljung. 
Alla bäbisar älskar att röra på sig! 
Med lite musik och takter kan det 
bli riktigt svängigt.

BÄBISSAGOSTUND
KL 10.30–11.30 Utforska magin med 
sagor och böcker tillsammans med ditt 
barn, vi läser lite och får även tips på 
böcker som kan passa ditt barn.

BARNVAGNSPROMENAD
KL 10.30–11.30 Vi avslutar med en 
gemensam promenad i Skepplanda 
med kaffe och guidning, samling vid 
biblioteket.

ALE Invite – Sveriges  största snowboardevent
i Alebacken lördag 28 februari
DEN 28 FEBRUARI kommer de bästa snow-
boardåkarna i världen till Ale för att göra 
upp om 20 000 USD i Snowboard Big 
Airtävlingen Ale Invite. Tävlingen är kom-
binerad med en endagsfestival med kända 
svenska artister på scen, foodtrucks, öltält, 
mässområde samt barnbacke och snowboard-
skola för de minsta. Och det bästa av allt – 
det är fri entré!
 
Företagskväll den 25 februari
Ale Invite ska sätta Ale på kartan och bidra 
till att det lokala näringslivet och besöksnä-
ringen utvecklas. Du som företagare kan vara 
med! Den 25 februari är du inbjuden till Fö-
retagskväll inför Ale Invite. Det blir mat och 
mingel med snowboardstjärnorna Kevin och 
Tor. Tävla om biljetter till VIP-tältet med 
mera! Plats: Alebacken, tid kl 18.00–19.30. 
Obs begränsat antal platser! Anmäl dig på 
e-post jagkommer@ale.se.

Så kan ditt företag synas
Delta med ditt företag på mässan i samband 
med festivalen! Vi vill ha med många lokala 
företag och därför får du som Aleföretagare en 
rabatt på några av sponsorpaketen (Bronspa-
ketet 25 procent, silverpaketet 10 procent). 
Ni kan också vara med i både tryckt, rörligt 
och digitalt material som hör till Ale Invite. 
Kontakta oss på e-post  lisa.esberg@ale.se för 
mer information och uppge att du är företa-
gare i Ale.

Vi söker lokala matleverantörer
Eftersom vi vill ge en variation av matupp-
levelser för besökarna är tre matytor reserve-
rade för lokala matleverantörer. Vill du vara 
med? Kontakta oss på e-post lisa.esberg@ale.
se för mer information.
 
Följ vad som händer kring Ale Invite:
www.aleinvite.se

Filmdag Med hjärtat i Ale
Gympa och Casablanca 
ONSDAG 18 FEB KL 12.45 
Lättgympa för alla åldrar med äldrepe-
dagog Carina Wallström får igång  
hjärtat innan den klassiska kärleksfil-
men Casablanca visas kl 13.  
(Filmen är 1 tim och 42 min)

Mat och Mitt Afrika
ONSDAG 18 FEB KL 14.45
Kommundietist Jenny Sallander 
berättar vilken mat som är bra för ditt 
hjärta innan det storslagna kärleksdra-
mat Mitt Afrika visas kl 15.  
(Filmen är 2 tim och 34 min)

Hälsotips och Eternal Sunshine of  
a Spotless Mind
ONSDAG 18 FEB KL 17.45
Folkhälsoplanerare Caroline 
Forssbaeck berättar om faktorer som 
påverkar vår hjärthälsa positivt och 
negativt innan Oscar-vinnande drama 
med Jim Carrey och Kate Winslet visas 
kl 18. (Filmen är 1 tim och 43 min)

Alla filmer visas i Teatern, Ale kultur-
rum, Nödinge och har fri entré!

På gång



SURTE. Allt går i en rasande 
takt.

Nu är taken snart lagda på 
de tre första punkthusen i 
Green Village.

Alekurirens utsände bjuds 
upp till takterrassen – och 
på en oslagbar utsikt.

Det är definitivt proppen ur för 
Green Village i Surte, Ales eget 
Beverly Hills. Det nya bostads-
området vid Keillers damm väx-
er fram i rask takt. De tre första 
femvåningshusen har redan taket 
på plats och nu är det möjligt att 
uppleva den makalösa utsikten.

– Jag visste att det skulle bli 
bra, men det här slår ut allt. Det 
måste bara var och en få se. Häri-
från får man en helt annan känsla 
av både Surte och Ale kommun. 
Det är obeskrivligt vackert, säger 
Lars Wååg på Green Village.

Även radhusen är på plats och 
det är där som den första inflytt-
ningen kommer att äga rum. 

– I radhusen är det inflyttning 
i mitten av juni och från vecka 35 
bär vi upp möblerna i lägenheter-
na med Ales vackraste utsikt, häl-
sar Lars Wååg.

När området är färdigbyggt 
ska det finnas 91 lägenheter, 21 
radhus och 9 villor i Green Vil-
lage. Hittills är 90% av köparna 
från Göteborg.

– Vi hoppas att även alebor ska 
hitta hit. Läget är suveränt, precis 

intill naturen, men med city bara 
tio minuter borta. Det borde att-
rahera fler än göteborgare, avslu-
tar Lars Wååg.

VECKA 08         NUMMER 06|06

lansforsakringar.se

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj. 
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på � 0303-24 56 41
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring

Mäklarna med koll på läget i Ale
Ale Torg 16, Nödinge, Tel. 0303-74 90 00

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

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

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 

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.

BATOUL RAAD

Ålder: 18 år.
Bor: Klöverstigen, Nödinge
Studerar: Munkebäcks-
gymnasiet, samhäll med 
inriktning media.
Stjärntecken: Våg.
Intressen: Politik foto

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

FAKSIMIL: VECKA 7, 2015

Drömmen blev verklighet. På mån-
dagen ringde Batoul Raads telefon. 
Hon fick då veta att hon är en av tre 
nominerade till finalen om titeln Årets 
Unga Ledare i Sverige. Det är organi-
sationen Folkspel som varje år arrang-
erar Eldsjälsgalan till gagn för landets 
föreningsliv. Finalen direktsänds i TV4 
torsdag 5 mars och leds av profilen In-
gvar Oldsberg.

– Jag säger bara wow! hälsar Batoul.

Batoul till final!

– I klart väder ser du lätt Bohus Fästning! Lars Wååg på Green Village bjuder upp Alekurirens utsände till den 
oslagbara utsikten från en av takterrasserna.

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

Här gjuts det första taket på ett av tre punkthus längst ut på höjden med 
en svårslagen utsikt för Göta älvdalen.

Takstolarna lyfts på plats. Radhu-
sen ska stå helt färdiga 14 juni.

Green Village en riktig höjdare
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JUST NU 70% RABATT
PÅ WELLA SP-PRODUKTER 
(Shampoo & balsam)

Välkomsterbjudande!

www.klippstudion.se
Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15  Ale Torg 0303-22 93 17 

Vi hälsar Jennie och Lidija  
varmt välkomna till salongen!

(Shampoo & balsam)

FYRA RAKA
Rut eller Rot

Sol eller Snö

Diska eller Dammsuga

Höghus eller Radhus

Jennylunds ridklubb och 
hjälper numera till i cafét”.
Förebild: Tina Nordström. 
”Jag älskar hennes matlag-
ningsprogram”.
Favorit-tv: Let’s Dance, kon-
ståkning och matprogram.

Drömmen om 
Karibien driver Helene

– Branschen växer stadigt, 
men oron för vad som hän-
der om RUT-avdraget halv-
eras eller försvinner helt 
oroar så klart. Oavsett är 
jag ändå övertygad om att 
många kommer att fortsätta 
anlita oss, däremot kan det 
bli i en något mindre omfatt-
ning. Jag tror att många har 
vant sig vid att kunna lägga 
tid på annat än att städa, sä-
ger Helene Torstensson.

Hon utgår från fina lo-
kaler i Nols Företagscenter 
och behöver inte längre själv 
hålla i trasan. Den mesta ti-
den går åt till att planera och 
administrera verksamheten. 
Konkurrensen är stenhård, 
men Helene har sitt koncept 
klart för sig.

– Vi garanterar 100% 
nöjdhet. Skulle någon vara 
missnöjd med vårt arbete 
åker vi tillbaka och åtgärdar. 
Dessutom är personalens 
villkor viktiga, där är många 
städföretag dåliga förebilder. 
Hos oss har alla betalt från 
det att de kommer till att de 
åker hem. Arbetskläder och 
företagsbil är också självklart 
anser jag, säger Helene.

Idag har hon 115 åter-
kommande kunder som har 
städning varannan vecka. 
Antalet företag ökar också, 
de flesta kunderna får He-
lene via rekommendationer 
– vilket är ett gott tecken. 
Ale Hemstäd är inte hennes 
första företag. I slutet av 
90-talet försökte Helene eta-
blera ett café i Nol. Efter tio 

månader gav hon upp. Un-
derlaget var för dåligt.

– Café och mat är annars 
något jag brinner för. Hade 
jag inte startat mitt städföre-
tag hade jag nog försökt igen 
inom cafénäringen, berättar 
hon.

Innan Ale Hemstäd såg 
dagens ljus skaffade sig He-
lene en lång och gedigen 
erfarenhet. Hon jobbade hos 
HSB i Göteborg med fokus 
på golvvård och trappstäd-
ning. 2007 började företaget 
att erbjuda hemstäd och där 
någonstans föddes idén till 
att starta eget.

– Det var en lång men-
tal process. 
Först våga-
de jag inte 
lämna trygg-
heten, men 
2010 tog jag 
steget.

H e l e n e 
gör ingen 
hemlighet av 
att valet att 
driva eget är 
tidskrävande. 
En vanlig ar-
betsdag blir 
ofta 16 tim-
mar lång och 
även helger 
får man ofta 
utnyttja.

– Det tar 
tid att ut-
veckla verk-
s a m h e t e n 
och hitta nya 
lösningar. Jag 

funderar en del kring plus-
tjänster, finns det mer saker 
vi kan erbjuda våra kunder?

Vad är det som driver 
dig?

– Jag försöker hitta ett sätt 
att driva verksamheten som 
gör att även jag kan vara le-
dig när jag är ledig. Sen har 
jag också ett eget mål och det 
satte jag redan vid starten. 
Till hösten när jag fyller 50 
vill jag åka på en kryssning 
i Karibien. Det är min stora 
drivkraft!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Dröm som liten: ”Jag ville bli knalle 
och stå på marknader”.
Last: ”Jag är väldigt matglad och dess-
värre överdrivet förtjust i sötsaker”.
Bonusfakta: Har nyligen köpt en egen 
husvagn från 1970 och tänker ta upp 
campinglivet i sommar.

Ålder: 49
Bor: Nol
Familj: En son som är 22, 
en dotter som är 11.
Gör: Driver Ale Hemstäd 
sedan 2010.
Intresse: ”Är aktiv i 

FÖRETAGARE I FOKUS HELENE TORSTENSSON

HELA VIASATS UTBUD

28 kr/mån*
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr/mån.

KONTAKTA  

OSS FÖR MER  

INFORMATION,  

VI HJÄLPER DIG  

MED ALLT!

 
 

 
 

  
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

*Upplev hela Viasats utbud för 28 kr/månad inkl. 
korthyra de första 6 månaderna. Därefter väljer du
önskat kanalpaket från 255 kr/månad (31 kanaler) 

inkl. korthyra i 24 månader. Total avtalstid 30
månader. Minsta totalkostnad 6289.- Erbjudandet 
gäller tom 28/2. De första 6 månaderna ingår hela
Viplays utbud, därfter baseras innehållet på Viaplay 

efter det kanalpaket du valt hos Viasat. För
fiberavtal ingår inte ny antennutrustning.

GÄLLER BÅDE FIBER & PARABOL!

Ny smart HD-box 0 kr
Ny antennutrustning 0 kr
Multifjärrkontroll 0 kr
Trådlös brygga 0 kr
Viasatinstallation 0 kr
Viaplay ingår ingår
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 ÅRSMÖTE
ÄLVÄNGEN

Torsdag 26/2 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Välkomna!

NÖDINGE. Ständiga chefsbyten och omorganisationer fick till sist Helene Torstens-
son att lämna den trygga anställningen.
Hon startade istället Ale Hemstäd och har idag 13 anställda.
Föräldrar som vill ha mer tid för barnen utgör den största kärnan av kunderna.



NÖDINGE. Monica Samu-
elsson (S) är ny ordfö-
rande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämn-
den, men framför allt en 
genuin nolbo.

– Där är jag född och 
uppvuxen, pappa var 
från Kilanda, mamma 
från Alafors, så då fick 
det bli Nol, säger hon 
med ett brett leende.

Efter några utflykter 
till Karlskoga, Kungälv 
och Göteborg blev det 
Nol igen – och rakt in i 
Alepolitiken.

Fackföreningen Metall ring-
de när Monica Samuelsson 
var mammaledig. De behöv-
de hjälp på kontoret i Nols 
Folkets Hus.

– Det var nära och lock-
ande. Jag är uppväxt i ett 
hem med livliga diskussioner 
om rätt och fel, så det kände 
inspirerande att börja arbe-
ta fackligt. Lite senare fick 
jag en förfrågan om att sitta 
med i primärvårdsstyrelsen 
och där började det politis-
ka engagemanget ta fart. Jag 
satt med i Nol-Alafors kom-
mundelsnämnd fram till dess 
att de upphörde. Då blev det 

istället Utbildnings- och kul-
turnämnden från 1997. Den 
senaste mandatperioden har 
jag suttit som vice ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden och när frågan om 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden kom kände 
jag att det var dags för en ny 
utmaning, berättar Monica 
Samuelsson och fortsätter:

– Jag upptäckte att frågor-
na faktiskt engagerar hela 
samhället. Till och med 
mina egna söner 
bryr sig och har 
åsikter om det 
som behand-
las i nämn-
den. Det be-
hövdes därför 
ingen längre 
betänketid.

Starten på det 
nya uppdraget har 
redan skvallrat lite 
om vad som kan vänta. Be-
skedet om att en enig kom-
munstyrelse pekat ut en tomt 
i närheten av Jennylund som 
platsen för ett motivations-
boende för vuxna missbru-
kare har rört upp känslor i 
Bohus. Ett av skälen är att 
nämnden behöver spara 
pengar inom Individ- och fa-
miljeomsorgen som idag kö-
per dyra platser för hemlösa 
i grannkommunerna.

– Beslutet är väl genom-
tänkt. Vi behöver ett mo-
tivationsboende för dessa 

människor i Ale. Samtidigt 
förstår jag att det uppstår 
frågor och dessa ska vi be-
svara med hopp om att oron 
kan lägga sig. Jag är över-
tygad om att detta kommer 
att lösa sig. Den 24 februari 
har vi ett informationsmöte i 
Bohus och efter det tror jag 
att bilden har klarnat. Det 
handlar om ett tiotal mo-
tiverade vuxna människor 
som vill förändra sitt liv. 

Det talar vi alldeles för 
lite om. De är inte 

farliga för barn, 
många av dem 
finns redan 
idag ute i våra 
s a m h ä l l e n , 
säger Monica 
Samuelsson.

N ä m n d e n 
har ett tufft 

sparkrav på sig. 
IFO behöver skära 

ner kostnaderna med upp 
till sju miljoner för att nå 
en årseffekt om tre miljoner 
kronor.

– Det gör man inte utan 
sveda och värk, men jag 
tror att det är möjligt fast då 
måste vi genomföra ett antal 
åtgärder – däribland ett mo-
tivationsboende.

Under valrörelsen rikta-
des hård kritik till att nämn-
dens boenden var underbe-
mannade och arbetsvillkoren 
under all kritik.

Hur tänker ni tackla 
den frågan?

– Nämnden har bjudit in 
verksamhetscheferna för att 
ge oss en tydlig bild av or-
ganisationen, om vad som 
fungerar och vad som är be-
kymmersamt. Jag känner att 
det är väldigt viktigt som ny 
ordförande att bilda sin egen 
uppfattning. Ett av mina mål 
är att personalomsättningen 
och sjukskrivningstalen ska 
sjunka.

Ny teknik
Ett sätt att höja säkerheten, 
förbättra kvalitén och ar-
betsvillkoren kan ske med 
hjälp av ny teknik.

– Jag tycker vi ska utreda 
ordentligt möjligheten att 

använda kameror i hemmen. 
Det skulle underlätta enormt 
för hemtjänsten. Varför ska 
de störa och kanske väcka 
Astrid om hon sover lugnt? 
Det viktigaste är att vi kon-
trollerar att allt står rätt till 
och det kan ske med hjälp 
av kamerabevakning, menar 
Monica Samuelsson.

Tongivande
Arbetsmarknadsfrågorna var 
tongivande i Socialdemokra-
ternas valrörelse. ”Ingen ung 
utan jobb” baserades på en 
90 dagars garanti, men när 
de rödgrönas budget inte 
gick igenom begränsas möj-

ligheten till den reformen.
– Från nämndens sida 

satsar vi mycket kraft på att 
återställa antalet sommar-
jobb som halverats under Al-
liansens tid vid makten och vi 
ger också arbetsmarknadsen-
heten en resursförstärkning 
om knappt tre miljoner för 
fler åtgärder att minska ung-
domsarbetslösheten. Det 
ska genom bland annat så 
kallade yrkesanställningar 
där du kan kombinera teori 
och praktik, berättar Moni-
ca Samuelsson som trots en 
viss debatt på lokaltidning-
ens insändarsidor känner att 
det råder en bra stämning i 

nämnden.
– Ja, det måste jag säga. 

Alla är väldigt engagerade. 
Sedan måste jag säga att min 
företrädare, Boel Holgers-
son, gjorde ett väldigt fint 
överlämnande och önska 
mig ett ärligt lycka till. Hon 
sa också att jag får ringa när 
jag vill om det uppstår frå-
gor. Det känns väldigt bra 
att ha det i ryggen, avslutar 
Monica Samuelsson. 

Hon inledde i primär-
vårdsstyrelsen på 80-talet 
och är nu tillbaka i omsorgs-
frågorna.
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SEX SNABBA

ORDFÖRANDE OMSORGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Monica Samuelsson (S), ny ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden:

”Vi behöver ett motivationsboende”

MONICA SAMUELSSON

Ålder: 59
Bor: Nol
Uppdrag: Ledamot i Kommun-
styrelsen, kommunfullmäktige 
samt ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden.
Intressen: ”Jag är en bokmal, 
gärna deckare. Sen är det 
självklart mina barnbarn som 
gäller”.
Om att åldras: ”Det är inget 
bekymmer. Jag njuter och 
tycker att livet blir lättare för 
varje dag. Jag oroas mindre 
nu än tidigare”.
Bästa timmen på dygnet: ”På 
kvällen när allt har tystnat 

och boken åker fram”.
Om jag vann en miljon: ”Då 
skulle jag ta med mig barn 
och barnbarn på en härlig 
resa”.
Bästa beslutet jag deltagit i: 
”Det var när vi till sist fick 
igenom att Alliansen var 
tvungen att öppna Ale Arena 
igen”.
Något som oroar: ”Att plane-
ringen av ett nytt äldrebo-
ende i Älvängen fastnar i 
centrumutvecklingen som ser 
ut att gå trögt. Vi kan inte 
vänta att bygga till 2018”.

Monica Samuelsson är ny som ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Vice ordfö-
rande är Isabell Korn (M). Förra året gjorde de sällskap i Kultur- och fritidsnämnden under Isabells 
ledning.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Kristdemokraterna i 
Ale höll sitt årsmöte i 
Furustugan, Alafors. 

Ordförande Sune Rydén 
berättade om nyheterna i 
kommunen och informe-
rade om planerna på den 
nybyggnation som finns 
i Ale. Det gällde bland 
annat Alebyggens planer på 
byggnation i Nol, Alafors, 
Nödinge och Älvängen. 

Kristdemokraternas 
bostadspolitik utgår från 

den enskilda människans 
ansvar, möjligheter och 
skyldigheter. Rätten till 
ägande måste tillgodoses, 
samtidigt som samhället 
behöver garantera en solida-
risk bostadspolitik där även 
den som inte är köpstark har 
rätt till ett gott och tryggt 
boende. Bostadspolitiken 
måste inriktas på att, 
utan detaljstyrning, skapa 
förutsättningar för ett ökat 
byggande och ett billigare 
boende.

Möte valde Sune Rydén 
till ordförande, Tony 
Karlsson till vice ordföran-
de, Göran Svensson till 

kassör och Ingrid Hellberg 
till sekreterare.

Tony Karlsson (KD)

Årsmöte för Kristdemokraternas 
lokalavdelning i Ale

Tony Karlsson, vice ord-
förande, och Sune Rydén, 
ordförande i Kristdemo-
kraterna Ale.

Bostadspoliti-
ken måste inrik-
tas på att, utan 
detaljstyrning, 

skapa förutsättningar 
för ett ökat byggande 
och ett billigare boende.
TONY KARLSSON

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR



NÖDINGE. Monica Samu-
elsson (S) är ny ordfö-
rande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämn-
den, men framför allt en 
genuin nolbo.

– Där är jag född och 
uppvuxen, pappa var 
från Kilanda, mamma 
från Alafors, så då fick 
det bli Nol, säger hon 
med ett brett leende.

Efter några utflykter 
till Karlskoga, Kungälv 
och Göteborg blev det 
Nol igen – och rakt in i 
Alepolitiken.

Fackföreningen Metall ring-
de när Monica Samuelsson 
var mammaledig. De behöv-
de hjälp på kontoret i Nols 
Folkets Hus.

– Det var nära och lock-
ande. Jag är uppväxt i ett 
hem med livliga diskussioner 
om rätt och fel, så det kände 
inspirerande att börja arbe-
ta fackligt. Lite senare fick 
jag en förfrågan om att sitta 
med i primärvårdsstyrelsen 
och där började det politis-
ka engagemanget ta fart. Jag 
satt med i Nol-Alafors kom-
mundelsnämnd fram till dess 
att de upphörde. Då blev det 

istället Utbildnings- och kul-
turnämnden från 1997. Den 
senaste mandatperioden har 
jag suttit som vice ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden och när frågan om 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden kom kände 
jag att det var dags för en ny 
utmaning, berättar Monica 
Samuelsson och fortsätter:

– Jag upptäckte att frågor-
na faktiskt engagerar hela 
samhället. Till och med 
mina egna söner 
bryr sig och har 
åsikter om det 
som behand-
las i nämn-
den. Det be-
hövdes därför 
ingen längre 
betänketid.

Starten på det 
nya uppdraget har 
redan skvallrat lite 
om vad som kan vänta. Be-
skedet om att en enig kom-
munstyrelse pekat ut en tomt 
i närheten av Jennylund som 
platsen för ett motivations-
boende för vuxna missbru-
kare har rört upp känslor i 
Bohus. Ett av skälen är att 
nämnden behöver spara 
pengar inom Individ- och fa-
miljeomsorgen som idag kö-
per dyra platser för hemlösa 
i grannkommunerna.

– Beslutet är väl genom-
tänkt. Vi behöver ett mo-
tivationsboende för dessa 

människor i Ale. Samtidigt 
förstår jag att det uppstår 
frågor och dessa ska vi be-
svara med hopp om att oron 
kan lägga sig. Jag är över-
tygad om att detta kommer 
att lösa sig. Den 24 februari 
har vi ett informationsmöte i 
Bohus och efter det tror jag 
att bilden har klarnat. Det 
handlar om ett tiotal mo-
tiverade vuxna människor 
som vill förändra sitt liv. 

Det talar vi alldeles för 
lite om. De är inte 

farliga för barn, 
många av dem 
finns redan 
idag ute i våra 
s a m h ä l l e n , 
säger Monica 
Samuelsson.

N ä m n d e n 
har ett tufft 

sparkrav på sig. 
IFO behöver skära 

ner kostnaderna med upp 
till sju miljoner för att nå 
en årseffekt om tre miljoner 
kronor.

– Det gör man inte utan 
sveda och värk, men jag 
tror att det är möjligt fast då 
måste vi genomföra ett antal 
åtgärder – däribland ett mo-
tivationsboende.

Under valrörelsen rikta-
des hård kritik till att nämn-
dens boenden var underbe-
mannade och arbetsvillkoren 
under all kritik.

Hur tänker ni tackla 
den frågan?

– Nämnden har bjudit in 
verksamhetscheferna för att 
ge oss en tydlig bild av or-
ganisationen, om vad som 
fungerar och vad som är be-
kymmersamt. Jag känner att 
det är väldigt viktigt som ny 
ordförande att bilda sin egen 
uppfattning. Ett av mina mål 
är att personalomsättningen 
och sjukskrivningstalen ska 
sjunka.

Ny teknik
Ett sätt att höja säkerheten, 
förbättra kvalitén och ar-
betsvillkoren kan ske med 
hjälp av ny teknik.

– Jag tycker vi ska utreda 
ordentligt möjligheten att 

använda kameror i hemmen. 
Det skulle underlätta enormt 
för hemtjänsten. Varför ska 
de störa och kanske väcka 
Astrid om hon sover lugnt? 
Det viktigaste är att vi kon-
trollerar att allt står rätt till 
och det kan ske med hjälp 
av kamerabevakning, menar 
Monica Samuelsson.

Tongivande
Arbetsmarknadsfrågorna var 
tongivande i Socialdemokra-
ternas valrörelse. ”Ingen ung 
utan jobb” baserades på en 
90 dagars garanti, men när 
de rödgrönas budget inte 
gick igenom begränsas möj-

ligheten till den reformen.
– Från nämndens sida 

satsar vi mycket kraft på att 
återställa antalet sommar-
jobb som halverats under Al-
liansens tid vid makten och vi 
ger också arbetsmarknadsen-
heten en resursförstärkning 
om knappt tre miljoner för 
fler åtgärder att minska ung-
domsarbetslösheten. Det 
ska genom bland annat så 
kallade yrkesanställningar 
där du kan kombinera teori 
och praktik, berättar Moni-
ca Samuelsson som trots en 
viss debatt på lokaltidning-
ens insändarsidor känner att 
det råder en bra stämning i 

nämnden.
– Ja, det måste jag säga. 

Alla är väldigt engagerade. 
Sedan måste jag säga att min 
företrädare, Boel Holgers-
son, gjorde ett väldigt fint 
överlämnande och önska 
mig ett ärligt lycka till. Hon 
sa också att jag får ringa när 
jag vill om det uppstår frå-
gor. Det känns väldigt bra 
att ha det i ryggen, avslutar 
Monica Samuelsson. 

Hon inledde i primär-
vårdsstyrelsen på 80-talet 
och är nu tillbaka i omsorgs-
frågorna.
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SEX SNABBA

ORDFÖRANDE OMSORGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Monica Samuelsson (S), ny ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden:

”Vi behöver ett motivationsboende”

MONICA SAMUELSSON

Ålder: 59
Bor: Nol
Uppdrag: Ledamot i Kommun-
styrelsen, kommunfullmäktige 
samt ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden.
Intressen: ”Jag är en bokmal, 
gärna deckare. Sen är det 
självklart mina barnbarn som 
gäller”.
Om att åldras: ”Det är inget 
bekymmer. Jag njuter och 
tycker att livet blir lättare för 
varje dag. Jag oroas mindre 
nu än tidigare”.
Bästa timmen på dygnet: ”På 
kvällen när allt har tystnat 

och boken åker fram”.
Om jag vann en miljon: ”Då 
skulle jag ta med mig barn 
och barnbarn på en härlig 
resa”.
Bästa beslutet jag deltagit i: 
”Det var när vi till sist fick 
igenom att Alliansen var 
tvungen att öppna Ale Arena 
igen”.
Något som oroar: ”Att plane-
ringen av ett nytt äldrebo-
ende i Älvängen fastnar i 
centrumutvecklingen som ser 
ut att gå trögt. Vi kan inte 
vänta att bygga till 2018”.

Monica Samuelsson är ny som ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Vice ordfö-
rande är Isabell Korn (M). Förra året gjorde de sällskap i Kultur- och fritidsnämnden under Isabells 
ledning.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Kristdemokraterna i 
Ale höll sitt årsmöte i 
Furustugan, Alafors. 

Ordförande Sune Rydén 
berättade om nyheterna i 
kommunen och informe-
rade om planerna på den 
nybyggnation som finns 
i Ale. Det gällde bland 
annat Alebyggens planer på 
byggnation i Nol, Alafors, 
Nödinge och Älvängen. 

Kristdemokraternas 
bostadspolitik utgår från 

den enskilda människans 
ansvar, möjligheter och 
skyldigheter. Rätten till 
ägande måste tillgodoses, 
samtidigt som samhället 
behöver garantera en solida-
risk bostadspolitik där även 
den som inte är köpstark har 
rätt till ett gott och tryggt 
boende. Bostadspolitiken 
måste inriktas på att, 
utan detaljstyrning, skapa 
förutsättningar för ett ökat 
byggande och ett billigare 
boende.

Möte valde Sune Rydén 
till ordförande, Tony 
Karlsson till vice ordföran-
de, Göran Svensson till 

kassör och Ingrid Hellberg 
till sekreterare.

Tony Karlsson (KD)

Årsmöte för Kristdemokraternas 
lokalavdelning i Ale

Tony Karlsson, vice ord-
förande, och Sune Rydén, 
ordförande i Kristdemo-
kraterna Ale.

Bostadspoliti-
ken måste inrik-
tas på att, utan 
detaljstyrning, 

skapa förutsättningar 
för ett ökat byggande 
och ett billigare boende.
TONY KARLSSON

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

NUMMER 06         VECKA 08| 09

NÖDINGE. ClearCar 
öppnar ytterligare en 
besiktningsstation i Ale 
kommun.

Den här gången i 
Nödinge.

Företaget kommer att 
hyra in sig hos Mekono-
men på Rödjans väg.

I mitten av mars slår Clear-
Car upp portarna till sin be-
siktningsstation i Mekono-
mens lokaler, tillika Everts 
Bilverkstad.

– Det kan bli tidigare än 
så, men det vågar vi inte lova. 
På vår hemsida går det att 

boka tider från den 16 mars, 
förklarar Kristina Sundén.

För ett år sedan öppnade 
ClearCar sin första besikt-
ningsstation i Ale, närmare 
bestämt i Älvängen. Respon-
sen lät inte vänta på sig.

– Som det är nu kan vi inte 
tillgodose den efterfrågan 
som finns. Det kommer fler 
kunder än vad vi kan ta emot. 
Vi har många som kommer 
från Nödinge därav att vi nu 
öppnar en anläggning där, 
säger Kristina Sundén.

– Konceptet blir detsam-
ma som i Älvängen. Vi hyr 
in oss i en verkstadslokal där 
det är högt i tak, bra golv och 

så vidare. Det gör att vi kan 
komma igång relativt snabbt.

Är alla fordonstyper 
välkomna?

– Vi utför besiktning på 
alla fordon förutom motor-
cyklar.

Vad är ClearCars fram-
gångsfaktor?

– Det är att kunden åker 
kortare och betalar mindre 
för att få sin bil besiktigad.

I Lilla Edet, där ClearCar 
öppnade en besiktningssta-
tion i slutet av förra året, 
planeras det för öppet hus-fi-
rande lördagen den 7 mars.

JONAS ANDERSSON

Här, i Mekonomens lokaler på Rödjans väg i Nödinge, kommer ClearCar att öppna en ny besikt-
ningsstation i mitten av mars.

ClearCar öppnar ny 
besiktningsstation 
– Hyr lokal av Mekonomen i Nödinge

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:

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.

Med hjärtat
i Ale

Underhållsmekaniker/reparatör

Arbetet innebär förebyggande och avhjälpande underhåll. Vår underhållsavdelning
har som främsta uppgift att säkerställa en störningsfri produktion. Idag är vi 3
underhållstekniker med inriktning mekanik.

Dina arbetsuppgifter
Delta i och initiera underhållsförbättringar, utföra förebyggande underhåll av
processutrustning, rapportering i underhållssystem, visst arbete i projektform vid
nyanskaffning av teknisk utrustning.

Din profil
Du har en mekanisk/teknisk gymnasieutbildning med minst 5 års erfarenhet eller
motsvarande kunskaper förvärvade genom yrkeslivet. Du har utbildning i
förebyggande och avhjälpande underhåll samt goda kunskaper i felsökning,
pneumatik, plåt och svets, fräs och svarvning. Kunskaper inom el samt styr- och
reglerteknik är meriterande.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma. Tjänsten är på
dagtid, men viss inställelse kan ske på övrig tid. För mer information om tjänsten är
du välkommen att kontakta vår Underhållschef Thomas Molin 0303-33 25 44.
Vänligen sänd din skriftliga ansökan per e-mail senast den 25 februari 2015 till
vår Personalchef, Annika Thompson, annika.thompson@axelch.com

Axel Christiernsson är en privatägd företagsgrupp som utvecklar och tillverkar smörjfett.
Gruppen består av Axel Christiernsson AB i Sverige, Axel Christiernsson BV i Holland,
Axel France i Frankrike samt Axel Americas i USA. Vår affärsidé är att erbjuda
kundanpassade smörjfettslösningar till kunder med egna varumärken inom
smörjmedelsindustrin. Vi har en ledande position som smörjfettsproducent i Europa, baserat
på en hög teknisk kompetens och flexibla produktionsresurser. Våra produkter kombinerar
hög kvalitet och prestanda med miljöhänsyn. Vi finns i Nol, strax intill Göta älv, ca 25 km
norr om Göteborg. Vi är totalt ca 200 anställda inom koncernen, varav ca 70 i Nol.
Axel Christiernsson är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

AXEL Customised LabelTM

WWW.AXELCH.COM

LEDIGA TJÄNSTER
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 10 februari
Rattfylleri
Vid Systembolaget på Ale 
Torg kontrolleras en person-
bilsförare som medtas för 
provtagning. Föraren är en 
man född 1945.

Onsdag 11 februari
Drograttfylleri
På E45 vid Alvhem stop-
pas en bilist för kontroll. 
Föraren, en man i 50-års-
åldern, är tydligt påverkad 
av droger och tas med för 
provtagning. En rapport om 
drograttfylleri skrivs.

Busshållplatsen Gallåsvä-
gen i Nol utsätts för skade-
görelse. Ett antal bullerskydd 
mellan Nol och Nödinge 
krossas.

Bostadsinbrott i Älvängen. 
Läsplatta, kameror och 
smycken tillgrips.

Lördag 14 februari
Inbrott
Inbrott i Surte. Tjuven tar sig 
in via köksfönstret. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
två mobiltelefoner.

Den 94-årige man från 
Båljen i Hålanda som anmäls 
försvunnen på torsdags-
kvällen anträffas avliden 
utomhus. Ingen misstanke 
om brott.

Söndag 15 februari
Grov olovlig körning
En man, född 1987 och hem-
mahörande i Skepplanda, 
stoppas av polis i Nödinge 
och är misstänkt för grov 
olovlig körning.

NÖDINGE. Lika vass som 
han är i rollen som krö-
nikör på SVT-sporten, 
lika begåvad visade sig 
Jonas Karlsson vara när 
han intog scenen som 
föreläsare i Ale Kultur-
rum.

Kan vi lita på det vi 
ser? löd rubriken och 
syftade till huruvida 
elitidrottarna som vi ser 
på tv är dopade eller 
inte.

Karlssons tankeväck-
ande åsikter i detta 
ständigt aktuella ämne 
föregicks av Tommy 
Mobergs tydliga och 
ocensurerade bild av 
anabola steroiders 
biverkningar på männ-
iskan.

Besökarna till Ale Kulturrum 
fick uppleva en världspremi-
är när dopingexpert Tommy 
Moberg och sportjournalis-
ten Jonas Karlsson för första 
gången gjorde gemensam 
sak på temat doping.

– Det var när jag lyssnade 
på Jonas Karlsson i Skövde 
som jag tänkte att det kun-
de vara kul att göra något 
ihop. Sportfront, och dess 
samordnare Marie Clas-
gård, förankrade idén med 
Ale kommun och drogföre-

byggare Thomas Berggren 
som omedelbart nappade på 
förslaget, förklarar Tommy 
Moberg.

– Vi ska även till Kungälv 
i april och håller också på att 
diskutera om en föreläsning i 
Göteborg senare i vår.

Symbol
Tommy Moberg har blivit 
något av en symbol för det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale, då han fanns med som 
en nyckelperson redan för 
tio år sedan när Vakna drog 
igång sitt arbete med föräld-
raföreläsningar och annan 
informationskampanj.

– Det är fantastiskt att ar-
beta här, det görs många bra 
saker i Ale inom det här om-
rådet, betonade Moberg.

Tommy Moberg har un-
der många år, som föreläsare 
och författare, påtalat vikten 
av att arbeta förebyggan-
de mot anabola androgena 
steroider och riskerna med 
kosttillskott. 

– I Sverige är det lättare 
att få behandling för spel- 
och sexmissbruk än vad som 
är fallet om du är steroid-
missbrukare. Det är ett sam-
hällsproblem, konstaterade 
Tommy Moberg som varva-
de intressanta forskningsre-
sultat med tydliga exempel 
på vad för skador som krop-
pen tar av anabola androge-
na steroider.

TV-profil
Efter en kort bensträcka-
re var det Jonas Karlssons 

tur att stå i rampljuset, nå-
got han är van vid efter att 
jobbat som reporter, kröni-
kör och programledare på 
SVT-sporten sedan 1998.

– Men det här är faktiskt 
läskigare än att leda Vinter-
studion med en miljon titta-
re.

Jonas Karlssons ingång 
var att doping inte är svart 
eller vitt utan att det finns en 
stor gråzon däremellan.

– Ben Johnson som av-
slöjades för doping på OS i 
Soul 1988 och hockeyspe-
laren Nicklas Bäckström, 
som åkte fast efter att ha ta-
git sin allergimedicin i sam-
band med Vinter-OS i Sotji 
2014, står ganska långt ifrån 
varandra. Detta säger jag 
inte bara för att jag är svensk.

Jonas Karlsson berättade 
om det tveksamma nöjet som 
han hade att tillsammans 
med Anders Blomqvist 
kommentera tremilsloppet 
vid vinterspelen i Salt Lake 
City 2002 där Johann Müh-
legg krossade allt motstånd, 
inklusive dåvarande storfa-
voriten Per Elofsson.

– Det var osannolikt så 
som han åkte, men jag kun-
de inte säga till 2,8 miljoner 
tv-tittare att han var dopad. 
Faktum är att om Mühlegg 
inte varit så klantig hade han 
aldrig åkt fast.

Trovärdighetskris
Det finns en trovärdighets-
kris inom idrotten anser 
Jonas Karlsson och syftar i 
första hand på sporter som 
kräver kraft, explosivitet och 
uthållighet. Han tycker ock-
så att signalerna som sänds 
ut till våra ungdomar är värt 
att reflektera kring.

– När hockey- och fot-
bollsspelare på elitnivå kna-
prar voltaren som plockgodis 
för att klara av sin idrott. Det 
är ingen doping, men vad är 
det för signal? Gymmen bör 
tänka på sin marknadsföring, 
att man bygger hälsa inte 
muskler. Missbruket av do-
pingklassade preparat kryper 
lägre ner i åldrarna och når 
fler gym. Idag är kroppen en 
statuspryl.

– Femton procent av 
svenska killar i åldern 15-
25 år skulle ta ett piller som 
garanterade idrottslig succé, 
trots vetskapen om att de 
innebar en garanterad död 
inom 30 år. 

Jonas Karlsson ut-
manade också åhörarna 
genom att ställa frågan 
vilket ansvar vi tv-tit-
tare har? Det är tv som 
genererar pengar till 
idrotten, vilket gör att 
problematiken med do-
ping och fuskande utövare 
lär fortsätta.

– Det är många som har 
väldigt goda incitament för 
att fuska. Det finns ett ut-
tryck: Skammen är inte att 
fuska utan att bli avslöjad.

Tävling i genetik
Mot slutet av föreläsningen 
provocerade Jonas Karlsson 
publiken att slänga ut ett an-
tal frågor:

– Vill vi veta till varje pris? 
Var går gränsen mellan un-
derhållning och rättvisa?

– Jag vill hävda att idrott 
är en tävling i genetik för 
att kunna nå världstoppen. 
Ta fotbollsspelaren Lionel 
Messi. Som 11-åring blev 
Messi diagnostiserad med 
en hormonsjukdom, brist på 
tillväxthormon, vilket hin-
drar kroppen från att växa. 
Barcelona värvade honom 
från Argentina och betalade 
för en hormonbehandling. 
Är det doping? Eller ta Ma-
rit Björgen, som är supert-
revlig och en av de mest öd-
mjuka idrottspersonligheter 
som jag har träffat, som lider 
av astma och som tvingas ta 
medicin som i vanliga fall 
är förbjuden inom tävling-
sidrott eftersom det klassas 
som ett dopingpreparat. Vad 
jag vill säga är att doping inte 
är svart eller vitt, det finns en 
gråskala.

Tommy Moberg och Jo-
nas Karlsson avtackades med 
blommor för en berikande 
och i många hänseenden 
intressant, berikande och ef-
tertänksam onsdagskväll.

– Det var uppskattningsvis 
300 personer på plats. Vi 
hade hoppats på många 
besökare, men detta över-
träffade förväntningarna. 
Tyvärr fick en del perso-
ner vända i dörren, men 
dessa fångades upp av våra 
säljare som bokade in ett 
personligt möte.

Förklaringen till det 
stora intresset?

– Det är ett aktuellt 
ämne, folk har fått upp 
ögongen för fiber och ef-
terfrågan är stor. För någ-
ra år sedan visste man inte 
riktigt vad fiber var. Beho-
vet har ökat i takt med att 
vi konsumerar mer dator-
tjänster.

Hur var mötet upp-
lagt?

– Vi presenterade fö-
retaget, vår affärsidé och 
den satsning som vi av-
ser att genomföra i Ale. 
Kommunens bredbands-
samordnare Per Persson 
fanns också på plats. Mö-
tesdeltagarna fick chan-
sen att ställa frågor, bland 
annat om de tjänster som 
möjliggörs med fiber.

Vad blir nästa steg?
– Nu ska vi ut och prata 

med berörda hushåll, cir-
ka 1 000 besök är inplane-
rade under våren. Sedan 
hoppas vi att aleborna ska 
beställa fiber och att vi kan 
komma igång. Måndagens 
möte var ett bra avstamp 
och ett bevis på att sats-
ningen ligger helt rätt i ti-
den. Det tycks som om att 
aleborna är med på banan.

JONAS ANDERSSON

Kom det 
mycket folk?

HALLÅ DÄR...

…Malin Karlzén, regionchef 
för IP-Only Väst, som bjöd in 
till informationsmöte i Med-
borgarhuset i måndags med 
anledning av den planerade 
fiberutbyggnaden.

Berikande föreläsning om doping

Tommy Moberg inledde kvällen om doping i Ale Kulturrum. En skrämmande och helt ocensu-
rerad bild av anabola steroirders biverkningar.

TV-profilen Jonas Karlsson gav en 
målande bild av elitidrotten och 
dess förhållande till doping.

STC:s Sara Bohman om 
satsningen på schysta gym!
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Inne & utebelysning
Ale Lampan

STOR REA PÅ GRUND AV ÄGARBYTE

30-50%
RABATT PÅ HELA SORTIMENTET!

Vi kommer att  
utöka vår 

verksamhet med 
försäljningav 

värmepumpar.

Mer info kommer  
inom kort. Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54. 

Öppet vardagar 10-18 & lördagar 10-14

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

I Sverige är det 
lättare att få 
behandling för 
spel- och sex-

missbruk än vad som är 
fallet om du är steroid-
missbrukare. Det är ett 
samhällsproblem.
TOMMY MOBERG

Det var osan-
nolikt så som 
han åkte, men 
jag kunde inte 

säga till 2,8 miljoner 
tv-tittare att han var 
dopad. Faktum är att om 
Mühlegg inte varit så 
klantig hade han aldrig 
åkt fast.
JONAS KARLSSON OM ATT 
HAN INTE TRODDE VAD 
HAN SÅG I OS 2002.
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 10 februari
Rattfylleri
Vid Systembolaget på Ale 
Torg kontrolleras en person-
bilsförare som medtas för 
provtagning. Föraren är en 
man född 1945.

Onsdag 11 februari
Drograttfylleri
På E45 vid Alvhem stop-
pas en bilist för kontroll. 
Föraren, en man i 50-års-
åldern, är tydligt påverkad 
av droger och tas med för 
provtagning. En rapport om 
drograttfylleri skrivs.

Busshållplatsen Gallåsvä-
gen i Nol utsätts för skade-
görelse. Ett antal bullerskydd 
mellan Nol och Nödinge 
krossas.

Bostadsinbrott i Älvängen. 
Läsplatta, kameror och 
smycken tillgrips.

Lördag 14 februari
Inbrott
Inbrott i Surte. Tjuven tar sig 
in via köksfönstret. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
två mobiltelefoner.

Den 94-årige man från 
Båljen i Hålanda som anmäls 
försvunnen på torsdags-
kvällen anträffas avliden 
utomhus. Ingen misstanke 
om brott.

Söndag 15 februari
Grov olovlig körning
En man, född 1987 och hem-
mahörande i Skepplanda, 
stoppas av polis i Nödinge 
och är misstänkt för grov 
olovlig körning.

NÖDINGE. Lika vass som 
han är i rollen som krö-
nikör på SVT-sporten, 
lika begåvad visade sig 
Jonas Karlsson vara när 
han intog scenen som 
föreläsare i Ale Kultur-
rum.

Kan vi lita på det vi 
ser? löd rubriken och 
syftade till huruvida 
elitidrottarna som vi ser 
på tv är dopade eller 
inte.

Karlssons tankeväck-
ande åsikter i detta 
ständigt aktuella ämne 
föregicks av Tommy 
Mobergs tydliga och 
ocensurerade bild av 
anabola steroiders 
biverkningar på männ-
iskan.

Besökarna till Ale Kulturrum 
fick uppleva en världspremi-
är när dopingexpert Tommy 
Moberg och sportjournalis-
ten Jonas Karlsson för första 
gången gjorde gemensam 
sak på temat doping.

– Det var när jag lyssnade 
på Jonas Karlsson i Skövde 
som jag tänkte att det kun-
de vara kul att göra något 
ihop. Sportfront, och dess 
samordnare Marie Clas-
gård, förankrade idén med 
Ale kommun och drogföre-

byggare Thomas Berggren 
som omedelbart nappade på 
förslaget, förklarar Tommy 
Moberg.

– Vi ska även till Kungälv 
i april och håller också på att 
diskutera om en föreläsning i 
Göteborg senare i vår.

Symbol
Tommy Moberg har blivit 
något av en symbol för det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale, då han fanns med som 
en nyckelperson redan för 
tio år sedan när Vakna drog 
igång sitt arbete med föräld-
raföreläsningar och annan 
informationskampanj.

– Det är fantastiskt att ar-
beta här, det görs många bra 
saker i Ale inom det här om-
rådet, betonade Moberg.

Tommy Moberg har un-
der många år, som föreläsare 
och författare, påtalat vikten 
av att arbeta förebyggan-
de mot anabola androgena 
steroider och riskerna med 
kosttillskott. 

– I Sverige är det lättare 
att få behandling för spel- 
och sexmissbruk än vad som 
är fallet om du är steroid-
missbrukare. Det är ett sam-
hällsproblem, konstaterade 
Tommy Moberg som varva-
de intressanta forskningsre-
sultat med tydliga exempel 
på vad för skador som krop-
pen tar av anabola androge-
na steroider.

TV-profil
Efter en kort bensträcka-
re var det Jonas Karlssons 

tur att stå i rampljuset, nå-
got han är van vid efter att 
jobbat som reporter, kröni-
kör och programledare på 
SVT-sporten sedan 1998.

– Men det här är faktiskt 
läskigare än att leda Vinter-
studion med en miljon titta-
re.

Jonas Karlssons ingång 
var att doping inte är svart 
eller vitt utan att det finns en 
stor gråzon däremellan.

– Ben Johnson som av-
slöjades för doping på OS i 
Soul 1988 och hockeyspe-
laren Nicklas Bäckström, 
som åkte fast efter att ha ta-
git sin allergimedicin i sam-
band med Vinter-OS i Sotji 
2014, står ganska långt ifrån 
varandra. Detta säger jag 
inte bara för att jag är svensk.

Jonas Karlsson berättade 
om det tveksamma nöjet som 
han hade att tillsammans 
med Anders Blomqvist 
kommentera tremilsloppet 
vid vinterspelen i Salt Lake 
City 2002 där Johann Müh-
legg krossade allt motstånd, 
inklusive dåvarande storfa-
voriten Per Elofsson.

– Det var osannolikt så 
som han åkte, men jag kun-
de inte säga till 2,8 miljoner 
tv-tittare att han var dopad. 
Faktum är att om Mühlegg 
inte varit så klantig hade han 
aldrig åkt fast.

Trovärdighetskris
Det finns en trovärdighets-
kris inom idrotten anser 
Jonas Karlsson och syftar i 
första hand på sporter som 
kräver kraft, explosivitet och 
uthållighet. Han tycker ock-
så att signalerna som sänds 
ut till våra ungdomar är värt 
att reflektera kring.

– När hockey- och fot-
bollsspelare på elitnivå kna-
prar voltaren som plockgodis 
för att klara av sin idrott. Det 
är ingen doping, men vad är 
det för signal? Gymmen bör 
tänka på sin marknadsföring, 
att man bygger hälsa inte 
muskler. Missbruket av do-
pingklassade preparat kryper 
lägre ner i åldrarna och når 
fler gym. Idag är kroppen en 
statuspryl.

– Femton procent av 
svenska killar i åldern 15-
25 år skulle ta ett piller som 
garanterade idrottslig succé, 
trots vetskapen om att de 
innebar en garanterad död 
inom 30 år. 

Jonas Karlsson ut-
manade också åhörarna 
genom att ställa frågan 
vilket ansvar vi tv-tit-
tare har? Det är tv som 
genererar pengar till 
idrotten, vilket gör att 
problematiken med do-
ping och fuskande utövare 
lär fortsätta.

– Det är många som har 
väldigt goda incitament för 
att fuska. Det finns ett ut-
tryck: Skammen är inte att 
fuska utan att bli avslöjad.

Tävling i genetik
Mot slutet av föreläsningen 
provocerade Jonas Karlsson 
publiken att slänga ut ett an-
tal frågor:

– Vill vi veta till varje pris? 
Var går gränsen mellan un-
derhållning och rättvisa?

– Jag vill hävda att idrott 
är en tävling i genetik för 
att kunna nå världstoppen. 
Ta fotbollsspelaren Lionel 
Messi. Som 11-åring blev 
Messi diagnostiserad med 
en hormonsjukdom, brist på 
tillväxthormon, vilket hin-
drar kroppen från att växa. 
Barcelona värvade honom 
från Argentina och betalade 
för en hormonbehandling. 
Är det doping? Eller ta Ma-
rit Björgen, som är supert-
revlig och en av de mest öd-
mjuka idrottspersonligheter 
som jag har träffat, som lider 
av astma och som tvingas ta 
medicin som i vanliga fall 
är förbjuden inom tävling-
sidrott eftersom det klassas 
som ett dopingpreparat. Vad 
jag vill säga är att doping inte 
är svart eller vitt, det finns en 
gråskala.

Tommy Moberg och Jo-
nas Karlsson avtackades med 
blommor för en berikande 
och i många hänseenden 
intressant, berikande och ef-
tertänksam onsdagskväll.

– Det var uppskattningsvis 
300 personer på plats. Vi 
hade hoppats på många 
besökare, men detta över-
träffade förväntningarna. 
Tyvärr fick en del perso-
ner vända i dörren, men 
dessa fångades upp av våra 
säljare som bokade in ett 
personligt möte.

Förklaringen till det 
stora intresset?

– Det är ett aktuellt 
ämne, folk har fått upp 
ögongen för fiber och ef-
terfrågan är stor. För någ-
ra år sedan visste man inte 
riktigt vad fiber var. Beho-
vet har ökat i takt med att 
vi konsumerar mer dator-
tjänster.

Hur var mötet upp-
lagt?

– Vi presenterade fö-
retaget, vår affärsidé och 
den satsning som vi av-
ser att genomföra i Ale. 
Kommunens bredbands-
samordnare Per Persson 
fanns också på plats. Mö-
tesdeltagarna fick chan-
sen att ställa frågor, bland 
annat om de tjänster som 
möjliggörs med fiber.

Vad blir nästa steg?
– Nu ska vi ut och prata 

med berörda hushåll, cir-
ka 1 000 besök är inplane-
rade under våren. Sedan 
hoppas vi att aleborna ska 
beställa fiber och att vi kan 
komma igång. Måndagens 
möte var ett bra avstamp 
och ett bevis på att sats-
ningen ligger helt rätt i ti-
den. Det tycks som om att 
aleborna är med på banan.

JONAS ANDERSSON

Kom det 
mycket folk?

HALLÅ DÄR...

…Malin Karlzén, regionchef 
för IP-Only Väst, som bjöd in 
till informationsmöte i Med-
borgarhuset i måndags med 
anledning av den planerade 
fiberutbyggnaden.

Berikande föreläsning om doping

Tommy Moberg inledde kvällen om doping i Ale Kulturrum. En skrämmande och helt ocensu-
rerad bild av anabola steroirders biverkningar.

TV-profilen Jonas Karlsson gav en 
målande bild av elitidrotten och 
dess förhållande till doping.

STC:s Sara Bohman om 
satsningen på schysta gym!
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Inne & utebelysning
Ale Lampan

STOR REA PÅ GRUND AV ÄGARBYTE

30-50%
RABATT PÅ HELA SORTIMENTET!

Vi kommer att  
utöka vår 

verksamhet med 
försäljningav 

värmepumpar.

Mer info kommer  
inom kort. Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54. 

Öppet vardagar 10-18 & lördagar 10-14

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

I Sverige är det 
lättare att få 
behandling för 
spel- och sex-

missbruk än vad som är 
fallet om du är steroid-
missbrukare. Det är ett 
samhällsproblem.
TOMMY MOBERG

Det var osan-
nolikt så som 
han åkte, men 
jag kunde inte 

säga till 2,8 miljoner 
tv-tittare att han var 
dopad. Faktum är att om 
Mühlegg inte varit så 
klantig hade han aldrig 
åkt fast.
JONAS KARLSSON OM ATT 
HAN INTE TRODDE VAD 
HAN SÅG I OS 2002.
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NÖDINGE. Amelie 
Andersson har skrivit 
boken ”Cannabis – En 
olycklig kärlekshisto-
ria”.

Måndagen den 2 mars 
föreläser hon i Ale Kul-
turrum.

– Detta är en makalös 
möjlighet för oss i Ale 
att öka vår kunskap 
och samtidigt ta ett 
gemensamt krafttag 
mot denna lömska drog. 
Jag hoppas verkligen 
att alla vuxna tar sitt 
ansvar och kommer till 
Nödinge, säger drog-
förebyggare Thomas 
Berggren.

I Sverige är cannabis det 
vanligaste berusningsmed-
let efter alkohol. Idag finns 
cirka 200 000 regelbundna 
användare av drogen.

– I Ale kommun tar vi frå-
gan på allvar och försöker 
hitta olika sätt i det preventi-
va arbetet. Föreläsningen 
med Amelie Andersson den 
2 mars är ett sätt att öka på 
kunskapsförrådet om canna-
bis, som definitivt är en fråga 
som rör alla i samhället, sä-
ger Thomas Berggren.

Det var för snart ett år se-
dan som Thomas Berggren 

tog kontakt med Amelie An-
dersson efter att ha sett en 
intervju med henne på Kun-
skapskanalen.

– Vi beslutade att köpa in 
hennes bok som spreds bland 
vår personal som kommer i 
kontakt med ungdomar på 

olika sätt, alltifrån pedago-
ger till lokalvårdare. Totalt 
har vi distribuerat ut 450 
böcker, förklarar Berggren.

Berörd personal vida-
reutbildas med en separat 
föreläsning den aktuella 
måndagen och på kvällen 

välkomnas alla intresserade 
till teatersalongen.

– Det vore förenat med 
ångest om det skulle komma 
70 personer, då är det något 
som är galet. Vi utgår från 
att Ales föräldrar fattar all-
varet och fyller teaterns 279 

platser. Vi har många kloka 
vuxna i Ale och skall utbilda 
dem till att bli ännu smarta-
re. Ales föräldrar har möjlig-
het att bli bäst i Sverige på 
cannabis.

De 100 första besökarna 
är garanterade Amelie An-

derssons kritikerrosade bok. 
Amelie är socionom med 
lång erfarenhet av att arbeta 
med drogberoende ungdo-
mar och deras föräldrar.

– Arrangemanget i Ale 
Kulturrum är ett ypperligt 
forum där man kan sam-
la på sig information, men 
även ges möjlighet att väd-
ra sina åsikter, ställa frågor 
eller lämna synpunkter. Vi 
hoppas på ett givande och 
tagande denna kväll. Repre-
sentanter från kommunens 
olika sektorer medverkar, 
säger Birgitta Augustsson, 
utvecklingsledare för folk-
hälsofrågor.

Mats Barre, behandlare 
på kommunens öppna verk-
samhet MiniMilli, anser 
att kunskapen om cannabis 
måste vinnas varje dag, i 
skolan, i idrottsföreningen, 
bland föräldrar och så vidare.

– Styrkan i vårt svenska 
samhälle är att majoriteten 
av befolkningen anser droger 
vara hälsofarligt. Den inställ-
ningen riskerar att naggas i 
kanten när man hör röster 
som vill legalisera cannabis. 
Att motverka spridningen av 
cannabis är ett ansvar som 
ägs av alla kommuninvånare, 
avslutar Mats Barre.

JONAS ANDERSSON

– Föreläsning i Ale Kulturrum om  hur cannabis hotar
Slaget om våra ungdomar

Mats Barre, behandlare på kommunens öppna verksamhet MiniMilli, Thomas Berggren, drogförebyggare, Birgitta Augustsson, ut-
vecklingsledare för folkhälsofrågor och Malin Sörensen, fritidsassistent, välkomnar allmänheten till en gratis föreläsning om canna-
bis i Ale Kulturrum måndagen den 2 mars.
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www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Klädkällaren utsågs 2014 
till Årets Företag 

- nu vill vi ha er hjälp att 
finna årets kandidater...

VILKET ÄR ÅRETS 
FÖRETAG I ALE 2015?

Och vem eller vilka tycker 
ni ska utses till 

årets nyföretagare?

Maila era förslag till
ericson.barbro@gmail.com
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NÖDINGE. Sweden Emi-
lia Romagna Network 
(SERN) är ett nätverk 
av svenska offentliga 
organisationer och 
italienska organisatio-
ner från regionen Emilia 
Romagna.

Ale kommun deltar i 
energiprojektet 50/50.

– Det syftar till att 
minska energianvänd-
ningen med hjälp av 
ett förändrat beteende, 
säger kommunens ener-
gi- och klimatrådgivare 
Caroline Rundlöf.

Äppelgårdens förskola har bli-
vit utsedd att medverka i pro-
jektet och erfarenheterna ska 
man sedan dela med sig av till 
övriga verksamheter i kommu-
nen.

– Projektet, som är EU-fi-
nansierat via Intelligent Energy 
Europe, pågår fram till som-
maren 2016, förklarar Caroline 
Rundlöf.

Energimöten hålls en gång i 
veckan. Tio barn (3-4 år) träffar 
personal och driver projektet 
framåt i det som kallas energi-
barngruppen.

– Vi har valt den här barn-
gruppen eftersom den kom-

mer att vara med under hela 
projekttiden, säger förskole-
chef Agneta Lindfors. 

Lokaltidningen fanns med 
när det fjärde energimötet hölls 
på fredagseftermiddagen. Bar-
nen berättade entusiastiskt om 
sina kunskaper inom det aktu-
ella ämnet, som de införskaffat 
via pedagogiskt material från 
bland annat Utbildningsradion.

– Vattenkraft, vindkraft och 
solkraft är exempel på energi-
källor, förklarar barnen.

Om ett år ska Äppelgårdens 
förskola rapportera in sin ener-
giförbrukning för att jämföra 
med motsvarande period året 
innan.

– Det finns små energitju-
var lite varstans. Vattenkranen 
är ett tydligt exempel, stand 
by-produkter ett annat. Att få 
in ett energispartänk redan i 
förskoleåldern är positivt ur 
alla hänseenden, säger Caroline 
Rundlöf.

SERN kommer att sam-
manställa rapporten och räkna 
ut hur stor energibesparing 
Äppelgårdens förskola lyckats 
göra.

– Det ska omsättas i kronor 
och ören. 90 procent av kost-
nadsbesparingen tillfaller den 
aktuella skolans verksamhet, 
avslutar Caroline Rundlöf. 

JONAS ANDERSSON

Energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf.

Energibarngrupp på 
Äppelgårdens förskola
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NÖDINGE. Lördagen 
den 7 mars arrangeras 
lokal UKM-festival i Ale 
Kulturrum.

Sista chansen att 
anmäla sig är söndagen 
den 1 mars.

– Ju fler deltagare 
desto bättre och roli-
gare, konstaterar John 
Lindvall.

Sigrid Larsen Karlsson, 
Linn Costa, Johan Duar-
te, Pierre Nordefjäll och 
John Lindvall utgör arrang-
örsgruppen för den lokala 
UKM-festivalen.

– Vi välkomnar alla ung-
domar i åldern 13-20 år som 
vill synas på den här festiva-
len. Det är allt som har med 
kultur att göra. Det kan vara 

dans, teater, poesi, trolleri 
och så vidare. Förra året var 
majoriteten av de anmälda 
bidragen kopplade till mu-
sik, i år hoppas vi kunna få 
en större bredd på arrange-
manget, säger Pierre Norde-
fjäll.

Det är gratis anmälan och 
det är fullt möjligt att ställa 
upp inom olika genrer.

– Själv tänker jag att ställa 
ut konstverk samtidigt som 
jag ska uppträda med ett 
band, förklarar Sigrid Larsen 
Karlsson.

Arrangörsgruppen ordnar 
med all teknisk utrustning 
och ser till att det råder ord-
ning och reda under festival-
dagen, som inleds på efter-
middagen.

– Det här är en jättebra 
möjlighet att skaffa sig scen-

vana och få uppträda inför 
publik, säger Johan Duarte.

En urvalsgrupp utser de 
inslag som får plats i region-
festivalen i Alingsås. Senare 
arrangeras en fyra dagars 
riksfestival i Helsingborg 
med UKM-deltagare från 
hela landet.

JONAS ANDERSSON

Bjuder in till UKM
– Lokal festival i Nödinge

Arrangörsgruppen för den lokala UKM-festivalen, som äger rum i Ale Kulturrum lördagen den 7 
mars. Stående från vänster: John Lindvall, Johan Duarte, Pierre Nordefjäll. Sittandes från vänster: 
Linn Costa och Sigrid Larsen Karlsson.

UNG KULTUR MÖTS 

På UKM:s lokalfestival som 
arrangeras i Nödinge 7 mars 
får alla vara med. Anmälan 
görs på kulturungdom.se/
ukm. UKM Regionfestival 
äger rum i Alingsås 30-31 
maj. UKM Riksfestival 
arrangeras i Helsingborg, 
22-25 juni.
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NÖDINGE. Det har ny-
ligen byggts nya om-
klädningsrum i Nödinge 
idrottshall. 

Nu väntar ytterligare 
upprustning av hallen.

Nya väggar, golv och 
tak står på agendan.

Nödinge idrottshall har 
länge hört till inventarierna 
hos Kyrkby- och Nödinge-
skolan. Nyligen genomför-
des en större renovering av 
hallens omklädningsrum och 
ytterligare ombyggnationer 
är nu nödvändiga. Detta an-
ser Kultur- och fritidsnämn-

den som nu investerar 6,5 
miljoner kronor för att rusta 
upp hallen.

– Efter handbollssäsongen 
så kommer renoveringarna 
att börja. Vi ska ha nya vägg-
ar, nytt tak och nytt golv, sä-
ger Klas Arvidsson, fritidsin-
tendent i kommunen.

Kultur- och fritidsnämn-
den grundar sitt beslut i att 
takkonstruktionen måste gö-
ras om. Idag utsätts taket för 
fuktangrepp och har således 
tagit skada och nämnden är 
enig om att en renovering 
måste genomföras.

– Det här kommer att bli 
bra för skolorna och fören-

ingarna som använder hal-
len. Vi tror på det här, säger 
Arvidsson.

Förutom takrenovering-
en kommer man även byg-
ga sittplatser till en läktare 
i hallen samt en vikvägg. 
Renoveringen kommer att 
påbörjas till sommaren.

VIKTOR KARLSSON

Nödinge idrottshall renoveras – igen

Nödinge idrottshall.

ÖPPET HUS på Green Village  i helgen
Välkomna till  

Keillers damm i Surte  
Lördag och söndag  

kl 12:00-14:00

Vi visar våra radhus på 159 kvm, 
våra 4:or på 105 kvm och  
3:or på 88 kvm alla med  
terrasser på 30-34 kvm.

Kontakta gärna vår mäklare  
Ulla Andersson på m2 för personlig 

visning. 072-309 31 00.

Vi besöker dem nästa vecka 
– har du något att berätta?

Med en annons i Alekurirens
storupplaga når du 100%
av hushållen och företagen
i Ale och Lilla Edet.

Upplaga 20 000 ex.

Syns du inte – finns du inte

Kent Hylander
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Boka er
annons!

Björn Amneskog
0303-333 732
bjorn@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

alekuriren.se
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Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

BOAREA CA 101 & 120 M²  PRIS FRÅN 1 980 000 KR
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BOSTADSRÄTTSVILLOR - ÄLVÄNGEN
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med välplanerade bostadsrättsvillor i två storlekar;
101 och 120 kvm. Inflyttning hösten 2016.
Få mer information om projektet på Veidekkes hemsida:
http://veidekkebostad.se/skogsglantan

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

Café Molin firar 2-årsjubi-
leum, hur känns det?
– Det känns jättebra. Det offi-
ciella firandet äger rum mån-
dagen den 2 mars då vi kom-
mer att bjuda alla kunder på 
dubbel espresso samtidigt som 
det är gratis flipperspelande 
för den som vill.

Det ryktas om att du över-
givit caféet, stämmer det?
– Nej absolut inte, men min 
fru Rakel är den som sköter 
ruljansen på dagarna. Tyvärr 
tvingades vi ha stängt caféet 
under drygt två månader på 
grund av sjukdom, men nu 
är allt som vanligt igen vilket 
ortsborna uppskattar. Själv ar-
betar jag på Meca sedan en tid 
tillbaka, men har fortfarande 
hand om kvällsevent och annat 

som är knutet till caféet.

Vad är tjusningen med att 
vara verksam på en liten 
ort som Skepplanda?
– Det blir väldigt personligt, 
som att folk kommer hem till 
vårt vardagsrum. Vi kan nam-
nen på nästan samtliga våra 
kunder. Vi har förstått att café-
et spelar en oerhört viktig roll i 
samhället. Det känns kul!

Du var med och startade 
upp Skepplandaförening-
en?
– Det stämmer. Det var för 
cirka ett år sedan och söndag-
en den 1 mars har vi bjudit in 
till årsmöte här på Skepplanda 
bibliotek. Alla intresserade är 
välkomna, inte bara medlem-
mar. Tanken med föreningen 

är att göra Skepplanda trevli-
gare och tryggare för dem som 
bor här. 

Kan du ge något konkret 
exempel på vad Skepplan-
daföreningen åstadkom-
mit?
– Det har hänt en hel del, 
bland annat har vi med kom-
munens hjälp lyckats få en 
permanent scen till Albotorget 
som för övrigt har fräschats 
upp betydligt.

Skepplandadagen blev 
en succé i fjol, blir det en 
favorit i repris?
– Jajamän! Lördagen den 9 
maj kommer Skepplandadagen 
att äga rum. Frågan är om vi 
lyckas överträffa fjolårets ar-
rangemang som lockade ett 
par tusen besökare. Det var 
helt ofattbart!

Vem i hela världen skulle 
du helst vilja ta en fika 
med?
– Nelson Mandela hade varit 
roligt att få träffa, men jag sä-
ger Stephen Hawkins som vore 
intressant att samspråka med.

JONAS ANDERSSON

Jonas har blåst 
liv i Skepplanda

För två år sedan öppnade han Café Molin på Albotorget.
I fjol drog han igång Skepplandaföreningen.

Jonas Molin är utan tvivel en kraft som har sett till att blåsa liv i Skepplanda.

JONAS MOLIN

Ålder: 41.
Bor: Skepplanda.
Intressen: Flipper, hockeyspel, 
retrospel i övrigt, veteran-
moppar.
Godaste bakverk: Kanelbulle.
Så vill jag ha mitt kaffe: ”Det 

ska vara nymalt svart”.
Äter helst: ”Godsaker från 
delikatessen, bland annat 
parmaskinka och vällagrade 
ostar”.
Favoritmusik: ”Då är det 
hårdrock framförallt”.

VECKANS PROFIL

Din nya foderbutik 
i Älvängen

Vi har foder och tillbehör till

HÄST    HUND    KATT
FJÄDERFÄ     FÅR

Fabriksvägen 5, Älvängen  
mellan STC och Blåtunga

www.ljungbackensnatur.se Vi finns även på Facebook

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk- 
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
Ring 0303-74 86 11 eller 

besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALLT INOM BYGGNADS-
PLÅTSLAGERI!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

LEDIG 
ANNONSPLATS!
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Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

BOAREA CA 101 & 120 M²  PRIS FRÅN 1 980 000 KR
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BOSTADSRÄTTSVILLOR - ÄLVÄNGEN
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med välplanerade bostadsrättsvillor i två storlekar;
101 och 120 kvm. Inflyttning hösten 2016.
Få mer information om projektet på Veidekkes hemsida:
http://veidekkebostad.se/skogsglantan

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

Café Molin firar 2-årsjubi-
leum, hur känns det?
– Det känns jättebra. Det offi-
ciella firandet äger rum mån-
dagen den 2 mars då vi kom-
mer att bjuda alla kunder på 
dubbel espresso samtidigt som 
det är gratis flipperspelande 
för den som vill.

Det ryktas om att du över-
givit caféet, stämmer det?
– Nej absolut inte, men min 
fru Rakel är den som sköter 
ruljansen på dagarna. Tyvärr 
tvingades vi ha stängt caféet 
under drygt två månader på 
grund av sjukdom, men nu 
är allt som vanligt igen vilket 
ortsborna uppskattar. Själv ar-
betar jag på Meca sedan en tid 
tillbaka, men har fortfarande 
hand om kvällsevent och annat 

som är knutet till caféet.

Vad är tjusningen med att 
vara verksam på en liten 
ort som Skepplanda?
– Det blir väldigt personligt, 
som att folk kommer hem till 
vårt vardagsrum. Vi kan nam-
nen på nästan samtliga våra 
kunder. Vi har förstått att café-
et spelar en oerhört viktig roll i 
samhället. Det känns kul!

Du var med och startade 
upp Skepplandaförening-
en?
– Det stämmer. Det var för 
cirka ett år sedan och söndag-
en den 1 mars har vi bjudit in 
till årsmöte här på Skepplanda 
bibliotek. Alla intresserade är 
välkomna, inte bara medlem-
mar. Tanken med föreningen 

är att göra Skepplanda trevli-
gare och tryggare för dem som 
bor här. 

Kan du ge något konkret 
exempel på vad Skepplan-
daföreningen åstadkom-
mit?
– Det har hänt en hel del, 
bland annat har vi med kom-
munens hjälp lyckats få en 
permanent scen till Albotorget 
som för övrigt har fräschats 
upp betydligt.

Skepplandadagen blev 
en succé i fjol, blir det en 
favorit i repris?
– Jajamän! Lördagen den 9 
maj kommer Skepplandadagen 
att äga rum. Frågan är om vi 
lyckas överträffa fjolårets ar-
rangemang som lockade ett 
par tusen besökare. Det var 
helt ofattbart!

Vem i hela världen skulle 
du helst vilja ta en fika 
med?
– Nelson Mandela hade varit 
roligt att få träffa, men jag sä-
ger Stephen Hawkins som vore 
intressant att samspråka med.

JONAS ANDERSSON

Jonas har blåst 
liv i Skepplanda

För två år sedan öppnade han Café Molin på Albotorget.
I fjol drog han igång Skepplandaföreningen.

Jonas Molin är utan tvivel en kraft som har sett till att blåsa liv i Skepplanda.

JONAS MOLIN

Ålder: 41.
Bor: Skepplanda.
Intressen: Flipper, hockeyspel, 
retrospel i övrigt, veteran-
moppar.
Godaste bakverk: Kanelbulle.
Så vill jag ha mitt kaffe: ”Det 

ska vara nymalt svart”.
Äter helst: ”Godsaker från 
delikatessen, bland annat 
parmaskinka och vällagrade 
ostar”.
Favoritmusik: ”Då är det 
hårdrock framförallt”.

VECKANS PROFIL

Din nya foderbutik 
i Älvängen

Vi har foder och tillbehör till

HÄST    HUND    KATT
FJÄDERFÄ     FÅR

Fabriksvägen 5, Älvängen  
mellan STC och Blåtunga

www.ljungbackensnatur.se Vi finns även på Facebook

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk- 
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
Ring 0303-74 86 11 eller 

besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.
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Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732
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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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ALAFORS. Världseliten i 
snowboard är på väg till 
Alebacken.

Nu finns det ingen 
återvändo och inte ens 
snöbristen verkar oroa 
arrangören.

– Allt löser sig, frågan 
är bara på vilket sätt, 
säger Kevin Bäckström.

Ale Invite, en snowboard Big 
Air festival, med världens 
främsta utövare är nu bara 
elva dagar borta. De tidigare 
landslagsåkarna, Kevin Bäck-
ström och Tor Lundström, 
som tillsammans med Ale 
kommun och en rad spon-
sorer ansvarar för arrange-
manget gick i måndags ige-
nom de sista detaljerna. Nu 
återstår bara det praktiska – 
ord ska bli till handling.

– Det är en härlig käns-
la när alla pusselbitar börjar 
falla på plats. Det är vårt för-
sta egna event, men inte ens 
snöbristen skrämmer oss. Vi 
har varit med om liknande 
situationer och på något kre-
ativt sätt löser vi det oavsett, 
säger Kevin bestämt.

Hur då, undrar vän av 
ordning?

– Vi kommer att bygga 
stommen till hoppet av con-
tainrar som vi sedan snöbe-
lägger. Kan vi inte spruta 
snön här får vi hämta den nå-
gonstans, svarar Kevin vars 
pappa kommer att ansvara 
för hoppbygget.

Tävlingen ingår i världs-
touren och kommer att 
streamas i en mängd olika 
mediakanaler jorden runt. 
Att ingå i touren sätter lite 
extra krydda på eventet, men 
ställer också ökade krav.

– Vi har lite mer att leva 
upp till nu, men det är bara 
positivt. Åkarna hade kom-
mit ändå. Inom snowboard 
är vi som en enda stor familj 
och säger vi att vi har ett 
grymt event på gång i Göte-
borg så kommer man, säger 
Tor.

Bland de 20 deltagar-
na finns bland annat den 
finländske och regerande 
världsmästaren i Big Air 
Roope Tonteri, kanaden-
saren Sebastien Toutant, 
som vunnit X-games i slope-
style 2013, Sven Thorgren, 
svensken som kom fyra i 
OS förra året, kanadensa-

ren Maxence Parrot, guld-
medaljör i X-games Big Air 
2014, islänningen Halldor 
Helgason, guldmedaljör i 
X-games 2010.

Världseliten
– Det är den yttersta världs-
eliten som kommer. Vi har 
haft några återbud, men så är 
det alltid. Det är ett mycket 
starkt startfält ändå, det star-
kaste som tävlat i Sverige nå-
gonsin, menar Tor.

Han och Kevin kommer 
själva också att medverka.

– Det blir speciellt. Vi 
kommer ha mycket att tän-
ka på den dagen, men efter 
allt arbete kommer det att 
kännas som en befrielse att 
få göra några hopp, säger 
Kevin.

Tävlingsformatet har an-
passats till just Ale Invite, nå-
got som inte är helt ovanligt.

– Det finns inga givna 
regler, men kan du hoppa 
spelar formatet ingen roll. Vi 
har bestämt oss för att bjuda 
publiken på något extra och 
därför ställer vi krav på del-
tagarna. För att vinna den 
åtråvärda checken på 10 000 
dollar kommer det att krävas 
två bra hopp.

– Det medför att du måste 
variera dig och visa upp två 
olika trick, förklarar Tor.

Huvuddomare är svenske 
Fredrik Westman och han 
har två meriterade assisten-
ter.

– Ingenting är definitivt, 
utan när alla är på plats, do-
mare och åkare, går vi ige-
nom förutsättningarna. I 
snowboard Big Air ska alla 
vara överens och det brukar 
vi vara, beskriver Kevin den 
något annorlunda tävlingen.

Syftet med Ale Invite är 

betydligt större än att visa 
upp världseliten i snowboard.

– Det ska vara en familje-
fest med underhållning och 
aktiviteter för besökare i alla 
åldrar, säger Kevin.

Eftersom det är fri en-
tré finns det inga förköp att 
beräkna publiken efter. Det 
spekuleras om allt mellan 
1000 och 3000 personer.

– Intresset har varit stort 

på Facebook, men man vet 
aldrig. Vi hoppas på en folk-
fest, säger Kevin och Tor.
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Om en vecka börjar bygget av det jättelika hoppet som 
ska stå färdigt för provhoppning två dagar senare. Exakt 
hur detta ska gå till i snöbristens Alafors funderar projekt-
ledningen på nu. Tor Lundström och Kevin Bäckström som 
bjudit in världseliten till Ale Invite vet bara en sak: att allt 
löser sig på något sätt.

Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Den populära kampanjen  
pågår t o m 30 april!

PASSA PÅ!

•  MÖBLER

• BREDBAND

• KONFERENSRUM

• KÖK

•  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

Förutom att göra nya affärer och  
få trevliga arbetskamrater så  
ingår dessutom:

Endast 

750:-/mån  

de 6 första 
månaderna
om du tecknar dig innan 30/4

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

Lördag 7 februari spelade 
Surte BK:s bandyskola (föd-
da 07,08,09,10) sina första 
matcher någonsin på Åby 
isstadion i Mölndal. Surte 
ställde upp med två lag. 
Varje lag spelade tre match-
er mot lag som Kungälv, 
Kareby, Mölndal, Höjden 
och Frillesås. Det blev totalt 
fyra segrar, en oavgjord och 
en förlust. Barnen kämpade 
på hela dagen och belönades 
efteråt med en egen medalj 
att hänga om halsen. Tack 
allihop för en kanondag!

 Ledarna
 Surte BK:s bandyskola har spelat sina första matcher. 

Bandyskolans första matcher

Inte ens snöbrist oroar

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

HOPPET

Satssträcka: 200 meter.
Hoppets längd: 100 meter.
Flygsträcka: 20 meter.
Hastighet: 80 km/h.
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Surte räds 
inga kval

– Mot Finspång trillade bollarna in och formen är god
Martin Östling är äntligen tillbaka efter en lång frånvaro på grund av en fingerskada. Med Östling får Surte BK en helt annan fart och skridskoåkning av bästa märke. Till skillnad från många andra ser 
Surte fram mot kvalet. Finspång slogs tillbaka med betryggande 9-2 och bevisar att formen trots allt är god hos ”Vildkatterna”.

BOHUS. En omgång 
återstår av årets bandy-
allsvenska.

Surte BK tvingas 
kvala för att rädda kon-
traktet.

Mot Finspång visade 
man att formen trots 
allt är mycket god.

Det fanns stora förväntning-
ar inför årets säsong, även 
om tränare Jonny Samuels-
son hela tiden sagt att målet 
har varit att hänga kvar. Me-

riterade nyförvärv som Olle 
Hultqvist från Gais och 
Mattias Timan från Gri-
pen. Mängder av skador för-
störde dock möjligheten att 
spela samman laget och först 
när ikonen, Lasse Karls-
son, bestämde sig efter en 
viss tids övertalande, att göra 
comeback fick Surte ordent-
lig spets. Försprånget till en 
plats ovanför kvalstrecket 
har inte gått att hämta in och 
nu förlängs säsongen med 
två avgörande kvalmatcher. 

På skadelistan finns fort-
farande Daniel Bengtsson, 
Daniel Rydén, Aldin Cir-
kic och Jonas Tell kvar. De 
är inte att räkna med denna 

säsongen, däremot var Mar-
tin Östling äntligen tillbaka 
och återfanns bland målskyt-
tarna i lördagens drabbning 
med Finspång.

– Hans skridskoåkning är 
en tillgång för vilket ban-
dylag som helst, men han 
har mer att ge. Det blev en 
konstig match, där vi istället 
för att lyfta med ett tidigt 
ledningsmål av Lasse tap-
pade tempo och inställning. 
Vi trodde det skulle lösa sig 
av sig själv, men det är hårt 
jobb i 90 minuter som gäller 
i alla matcher och det fick vi 
komma överens om i halvtid, 
säger Johan Larsson, som 
fick ta över ansvaret i båset 
när huvudtränaren Jonny 
Samuelsson låg hemma i 
influensa.

Bättre fart
Det blev bättre fart i andra 
halvlek och när Surte gick 
från 4-2 till 7-2 på fem mi-
nuter var spänningen över.

– Finspång kände säkert 
lite vittring efter första halv-
lek, men när vi fick utdelning 
så tidigt försvann deras mo-
tivation, menar Larsson.

Han gladde sig särskilt 
åt Alexander Wetterbergs 
målvaktsspel, Johan Jane-
brinks pigga ben och Lasse 
Karlssons målmedvetenhet.

– Alex gjorde en viktig fri-
lägesräddning i första halvlek 
och har verkligen spelat upp 
sig de senaste matcherna. En 
målvakt med bra självförtro-
ende är välkommet i kvalet, 
säger Larsson.

Surte har seriesegrande 
Gripen-Trollhättan kvar att 
möta borta på lördag, sen 
väntar två veckors vila innan 
första kvalmatchen.

– Vi ska ha respekt för 

kvalet, men det är med ett 
ganska stort självförtroende 
som vi kommer att ta oss 
an den uppgiften. Det har 
sett allt bättre ut och vi har 
utmanat de bästa lagen i se-
rien, men haft både skador 
och marginaler emot oss. Nu 
hoppas jag att vi kan hålla oss 
hela de återstående veckorna 
för då vet jag att vi löser det 
här, säger Jonny Samuelsson.

Seriesegrarna i de fem 

division ett serierna samt de 
tre bästa tvåorna gör först 
upp om fyra allsvenska plat-
ser. Sedan får förlorande lag 
kvala mot något av de fyra 
allsvenska kvallagen. Vin-
narna i de dubbelmötena tar 
plats i allsvenskan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Allsvenskan södra
Surte BK – Finnspångs AIK 9-2 (4-2)

BANDY

Lasse Karlsson gjorde fyra nya mål för Surte mot Finspång. På Lasses sex matcher har det blivit 
13 mål. Han är den målskytt laget saknat.

Jens Samuelsson på utflykt. Säsongen  
förlängs nu med två kvalmatcher, men först väntar seriesegran-
de Gripen-Trollhättan.
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Surte räds 
inga kval

– Mot Finspång trillade bollarna in och formen är god
Martin Östling är äntligen tillbaka efter en lång frånvaro på grund av en fingerskada. Med Östling får Surte BK en helt annan fart och skridskoåkning av bästa märke. Till skillnad från många andra ser 
Surte fram mot kvalet. Finspång slogs tillbaka med betryggande 9-2 och bevisar att formen trots allt är god hos ”Vildkatterna”.
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när huvudtränaren Jonny 
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lek, men när vi fick utdelning 
så tidigt försvann deras mo-
tivation, menar Larsson.

Han gladde sig särskilt 
åt Alexander Wetterbergs 
målvaktsspel, Johan Jane-
brinks pigga ben och Lasse 
Karlssons målmedvetenhet.

– Alex gjorde en viktig fri-
lägesräddning i första halvlek 
och har verkligen spelat upp 
sig de senaste matcherna. En 
målvakt med bra självförtro-
ende är välkommet i kvalet, 
säger Larsson.
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Gripen-Trollhättan kvar att 
möta borta på lördag, sen 
väntar två veckors vila innan 
första kvalmatchen.

– Vi ska ha respekt för 

kvalet, men det är med ett 
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som vi kommer att ta oss 
an den uppgiften. Det har 
sett allt bättre ut och vi har 
utmanat de bästa lagen i se-
rien, men haft både skador 
och marginaler emot oss. Nu 
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hela de återstående veckorna 
för då vet jag att vi löser det 
här, säger Jonny Samuelsson.
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Lasse Karlsson gjorde fyra nya mål för Surte mot Finspång. På Lasses sex matcher har det blivit 
13 mål. Han är den målskytt laget saknat.
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FOTBOLL I ALE

Ons 18 feb kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Nol

Lör 21 feb kl 12.00
Forsvallen
SBTK– IFK Trollhättan

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

1. Lilly Karlbom/Ronny Andersson     108
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        99
3. Ole J Jensen/Kjell Andersson           98
4. Åke Wänström/Conny Törnberg        92

BRIDGE

BANDY
Allsvenskan södra
Surte BK – Finspångs AIK 9-2 (4-2) 
Mål SBK: Lasse Karlsson 4, Magnus 
Karlsson, Martin Östling, Olle Hultqvist, 
Alexander Bergbacka, Johan Janebrink. 
Matchens kurrar: Johan Janebrink 3, 
Lasse Karlsson 2, Alexander Wetterberg 1.

Gripen-Trollhättan 21 104 40
Jönköping Bandy 21 32 31
Nässjö IF 21 78 29
Lidköpings AIK 21 0 25
IFK Motala 21 46 24
Tranås BOIS 21 -4 23
IF BolticGöta 21 -12 21
Blåsut-Vänersborg 21 7 20
Surte BK 21 -13 17
Skirö-Nävelsjö BS 21 -46 10
Frinspångs AIK 21 -110 8
Otterbäckens BK 21 -82 4

Division 3 Göteborg
Burås IK – Surte IS IBK 7-3 
(3-2, 3-1, 1-0) 
Mål SIS: Richard Rydell, Daniel 
Antonsson, Toni Hilkamo. Matchens 
kurrar: Toni Hilkamo 3, Juha Hinkkanen 
2, Christoffer Ahlström 1. 

Herrestads AIF – Ale IBF 5-5 
(0-2, 1-2, 4-1) 
Mål Ale: Martin Eriksson 3, Christian 
Hansson, Mattias Hansson. Matchens 
kurrar: Martin Eriksson 3, Mattias 
Hansson 2, Hampus Sahlback Nilsson 1.

Älvstranden 16  82 44
Burås 16  70 40
Ale IBF 16  11 29
Myggenäs IBK 16  24 27
FBC Lerum 16  -9 27
Surte IS IBK 16  4 26
IBK Walkesborg 15 -13 19
Herrestads AIF 15  -5 16
Partille IBS 16 -40 15
Västra Frölunda 15 -46 13
Pixbo Wallenstam 16 -24 12
IBF Göteborg 15 -54 3

Division 2 västsvenska västra
Göteborg Finest – Nödinge SK 21-20 
(10-8) 
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, Jessica 
Petersson 3, Emelie Larsson 2, Emma 
Dillner, Sofia Ström 4, Josefin Stemer, 
Lisa Mattiasson 2. Matchens kurrar: 
Elina Mathiasson 2, Johanna Hansson 1.

HK Aranäs 19  131 30
ÖHK Göteborg 17  167 33
Alingsås HK 17   81 25
Stenungsunds HK 18   50 24
Borås HK 18  -20 21
IK Baltichov 19    7 19
Kv IK Sport 17 -13 17
415 Östra Göteborg 17    0 16
Torslanda HK 18  -53 11
Göteborg Finest IK 17  -53 10
Nödinge SK 18  -38 9
Kärra HF 18  -84 9
HK Varberg 17 -175 2

Division 4 Göteborg damer
TAIK-tjejerna – Ale HF 14-18 
Kommentar: Med en match mer spelad 
toppar Ale HF:s damer division fyra, en 
poäng före Mölndal. Torsdag 19 mars 
möts lagen i en match som kan bli 
helt avgörande om båda gör vad som 
förväntas innan dess.

NSK föll i sekunddrama
GÖTEBORG.Nödinge SK:s 
handbollsdamer förlo-
rade den första av flera 
stundande nyckelmat-
cher om ett nytt kon-
trakt i division två.

Med bara två sekun-
der kvar satte Göteborg 
Finest segermålet.

– Fruktansvärt tungt, 
vi var så otroligt nära 
en värdefull och väl-
förtjänt poäng, säger 
NSK-tränaren Mikael 
Wahlgren.

Göteborg Finest är ett av 
de lag som Nödinge SK har 
framför sig i tabellen. Efter 
söndagens möte fanns en 
möjlighet för NSK att ta sig 

förbi och kravla sig ovanför 
nedflyttningsstrecket. För 
att klara det krävdes en se-
ger. Med nyvunnet självför-
troende efter hemmasegern 
mot Varberg fanns det skäl 
till optimism.

– Det märktes att match-
en var betydelsefull. Det var 
spänt och nervöst i båda la-
gen. Efter tio minuter stod 
det bara 2-2. Vi följdes åt 
under hela halvleken och det 
kunde lika gärna varit vi som 
ledde med två mål i paus, be-
rättar Mikael Wahlgren.

I andra halvlek gjorde 
hemmalaget ett ryck och 
ledde ett tag med fyra bollar. 
Efter en timeout hämtade 
Nödinge SK in avståndet 
och resultattavlan visade 15-
15.

– Det kändes bra därifrån 
och med två minuter kvar 
att spela var vi i ledningen. 

Plötsligt tappar vi konceptet 
och Göteborg Finest vänder 
tillbaka, men när det återstår 
30 sekunder får vi en straff. 
Elina Mathiasson kvitterar 
och det ser ut att sluta oav-
gjort. Med två sekunder kvar 
kommer de igenom och gör 
21-20, blytungt, säger Mika-
el Wahlgren.

Förlusten till trots åter-
står det flera ödesmatcher 
mot lagen som är inblandade 
i streckdramat.

– Vi ska göra allt vi kan för 
att greja det här. Idag tving-
ades vi spela utan Michaela 
Sjöstrand (ryggont), Anna 
Mattisson och Johanna 
Kristensson som alla var 
framgångsrika när vi vann 
senast, menar Mikael Wahl-
gren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra dam
Göteborg Finest – Nödinge SK 21-20

HANDBOLL

Emelie Larsson kastade in två bollar från linjen, men Nödinge 
åkte på en blytung uddamålsförlust mot Göteborg Finest som 
avgjorde med blott två sekunder kvar att spela. 
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Burås tog revansch på Surte IS IBK
GÖTEBORG. Det skulle 
inte gå, men det gick ju 
sist.

Surte IS IBK hopp-
ades att kunna skrälla 
på nytt mot topplaget 
Burås IK.

Denna gång var göte-
borgarna bättre förbe-
redda och tog en rättvis 
seger.

Tobbe Engström, Surtes 
tränare och en sann optimist, 
trodde in i det sista på seger. 
Inte ens vid underläge 6-3 
slutade han tro på ett mira-
kel.

– Jag hade en positiv mag-
känsla både före och under i 
princip hela matchen. Den 

brukar inte lura mig, men 
det är bara att erkänna att vi 
inte räckte till, säger han.

Annars var det Surte som 
inledde bäst. Richard Ry-
dell gjorde 0-1 redan efter 
två minuter, men Svingelns 
hjältar kom snabbt tillbaka. 
Efter tio minuter var de i 
ledningen, 2-1.

– Men vi fick dit en kvit-
tering lite turligt och då kän-
des det återigen som om det 
här var en sådan match, där 
bollarna skulle stutsa vår väg, 
menar Tobbe Engström.

I första periodvilan låg 
Surte under med ett mål och 
pratade mycket om att kyla 
ner sig. Spelet var påtagligt 
stressat. I mitten på andra 
perioden reducerade Surte 
till 4-3 genom Toni Hilka-
mo och matchen står och vä-
ger när en matchavgörande 

situation uppstår. Domaren 
tvekar inte utan visar ut Sur-
tes Daniel Dahlman i fem 
minuter.

– Jag ser inte situationen 
och vill egentligen inte ut-
tala mig, men självklart litar 
jag på killarna. De hävdar 
bestämt att Buråsspelaren 
filmar till sig en utvisning 
framför Dahlman som blir 
förbannad. Under utvisning-
en gör Burås tre mål och 
ridån går ner, säger Tobbe 
Engström.

På lördag gäller det att 
ladda om, då gästar Pixbo 
Wallenstam Bohushallen i 
en match som definitivt kan 
skära av banden till botten-
regionen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surte IS IBK sattes på plats av Burås IK som tog revansch för för-
lusten i höstas. Daniel Dahlman symboliserar fallet...
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Trendbrott för Ale IBF
UDDEVALLA. Efter tre 
raka förluster blev det 
ett trendbrott för Ale 
IBF:s herrar.

En poäng borta mot 
Herrestad var dock en 
mager utdelning med 
tanke på att Ale ledde 
med hela 5-1 en bit in i 
tredje perioden.

Förklaringen kan 
vara att skyttekungen 
Fredrik Herlogsson inte 
fanns med på grund av 
skada.

Ale IBF:s herrar har hamnat 
i ingenmansland i tabellen 
och får enbart försöka rikta 
in sig på att spetsa formen till  
den 21 mars, då Ale Kultur-
rum gästas av Surte IS IBK. 
Ett derby som kan avgöra 
vilken av klubbarna som kan 
titulera sig bäst i Ale.

Bortamatchen mot Her-
restad kontrollerade Ale. 
Dominansen gav en 4-0-led-
ning efter halva matchen och  
när Mattias Hansson satte 
5-1 i början av slutakten såg 
poängfördelningen klar ut.

Det var den inte.

Hemmalaget reducerade 
tre gånger och kvitterade när 
blott fyra minuter återstod. 
Ale fick en gyllene chans att 
avgöra i numerärt överläge 
den återstående tiden, men 
förmådde inte överlista sin 
motståndare.

Martin Eriksson stänkte dit tre fullträffar i bortamatchen mot 
Herrestad, där Ale IBF tappade en 5-1-ledning till 5-5.

Div 3 Göteborg
Burås IK – Surte IS IBK 7-3

INNEBANDY

HERRAR DIV 3 
LÖR 21 FEB BOHUSHALLEN

KL 12.30

SURTE IS IBK
VS PIXBO WALLENSTAM IBF

Div 3 Göteborg
Herrestad – Ale IBF 5-5

INNEBANDY

Träningsmatch
IF Väster – Skepplanda BTK 2-2 (0-0)
Mål SBTK: Niclas Hylander, Christian 
Rönkkö.

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY
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www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
ALE KULTURRUM

21 FEBRUARI KL 14.30
ALE IBF – IBK ÄLVSTRANDEN

eibf.se

DAMER DIV. 3 
RUM

2 KL 14.30
ALE VSTRANDENN

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3 
ALE KULTURRUM

21 FEBRUARI KL 12.15
ALE IBF – MYGGENÄS IBK

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HELGENS
MATCH

F04 KL 14.55

NÖDINGE SK
VS IK SÄVEHOF

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 22 FEB

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

ALE HF– JÄRNVÄGEN FF
Div 4 dam

SÖNDAG 22 FEBRUARI KL 12.35 
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

ALE HF– CHALMERS HK
Div 4 herr

SÖNDAG 22 FEBRUARI KL 16.45 
ALE KULTURRUM, NÖDINGE

Matchsponsorer:

EL FIXARNA I ALE

Derbyfinal! Madenskolans klass 4A gick segrande ur Skolcupens 
mest dramatiska final. Motståndarlaget kom från samma skola, 
klass 4B, och fick se sig besegrade efter straffar... 

Aroseniusskolan vann även finalen för årskurs nio. Ahlafors Fria 
Skola fick ge sig i finalen som slutade 2-0 till eleverna från Äl-
vängen.

När Älvängenskolans klass 2B fick sina medaljer väntade lagfo-
tografering med legenderna Andreas och Thomas Ravelli. Gissa 
om det jublades! 

Madenskolans klass 5 Blå vann finalen över Bohusskolan klass 
5A med knappa 1-0. 

Vaknafonden fortsätter stötta föreningslivet och det drogföre-
byggande arbetet gillas av Göteborgsföretaget Prové som årli-
gen stöder Stödföreningen Vaken ekonomiskt. I samband med 
Skolcupen överlämnade företagets Seppo Vaihela en check om 
65 000 kronor fondens ordförande Per-Anders Klöversjö.

En cup med 
bara vinnare
NÖDINGE. Ale IBF:s 
skolcup i innebandy 
blev myndig den gång-
na helgen.

41 lag gjorde upp i en 
turnering som kopplat 
nya grepp.

I de yngre årskurser-
na utsågs inga vinnare 
och alla deltagare fick 
medalj.

Ale IBF valde i år att följa 
förbundets riktlinjer som vill 
skjuta fram själva tävlings-
momentet. Det viktigaste 
ska vara att delta. Den första 
finalen spelades därför först 
mellan elever i årskurs fyra.

– Jag var skeptisk till en 
början, men jag får säga att 
det blev väldigt bra. Prisut-
delningen på lördagen med 

bröderna Ravelli var fantas-
tisk. De tog sig tid och pra-
tade med varje unge. Det var 
härligt att se, säger Ale IBF:s 
Jerry Frii.

Skolcupen som i år ar-
rangerades för 18:e gången 
hade en ny huvudsponsor i 
Ale El. Nytt var också att ar-
rangemanget kryddades med 
två starka idrottsprofiler, 
nämligen bröderna Andreas 
och Thomas Ravelli.

Sportsligt dominerade Äl-
vängen totalt. Bara Nolsko-
lan lyckades spräcka gulds-
viten, då klass 6A vann sin 
final. Annars var det storslam 
för Madenskolan och Arose-
niusskolan.

Fler bilder från evene-
manget hittar ni på alekuri-
ren.se.

Nolskolan klass 6A besegrade Madenskolan klass 6C med 3-1 i fi-
nalen och blev så här glada över prischecken.

Aroseniusskolan gjorde upp internt om segern. Klass 7C slog 7D 
med 2-1.

– Skolcupen firade 18 år

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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Ale Torg

HELGENS
MATCH

F04 KL 14.55

NÖDINGE SK
VS IK SÄVEHOF

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 22 FEB

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

ALE HF– JÄRNVÄGEN FF
Div 4 dam

SÖNDAG 22 FEBRUARI KL 12.35 
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

ALE HF– CHALMERS HK
Div 4 herr

SÖNDAG 22 FEBRUARI KL 16.45 
ALE KULTURRUM, NÖDINGE

Matchsponsorer:

EL FIXARNA I ALE

Derbyfinal! Madenskolans klass 4A gick segrande ur Skolcupens 
mest dramatiska final. Motståndarlaget kom från samma skola, 
klass 4B, och fick se sig besegrade efter straffar... 

Aroseniusskolan vann även finalen för årskurs nio. Ahlafors Fria 
Skola fick ge sig i finalen som slutade 2-0 till eleverna från Äl-
vängen.

När Älvängenskolans klass 2B fick sina medaljer väntade lagfo-
tografering med legenderna Andreas och Thomas Ravelli. Gissa 
om det jublades! 

Madenskolans klass 5 Blå vann finalen över Bohusskolan klass 
5A med knappa 1-0. 

Vaknafonden fortsätter stötta föreningslivet och det drogföre-
byggande arbetet gillas av Göteborgsföretaget Prové som årli-
gen stöder Stödföreningen Vaken ekonomiskt. I samband med 
Skolcupen överlämnade företagets Seppo Vaihela en check om 
65 000 kronor fondens ordförande Per-Anders Klöversjö.

En cup med 
bara vinnare
NÖDINGE. Ale IBF:s 
skolcup i innebandy 
blev myndig den gång-
na helgen.

41 lag gjorde upp i en 
turnering som kopplat 
nya grepp.

I de yngre årskurser-
na utsågs inga vinnare 
och alla deltagare fick 
medalj.

Ale IBF valde i år att följa 
förbundets riktlinjer som vill 
skjuta fram själva tävlings-
momentet. Det viktigaste 
ska vara att delta. Den första 
finalen spelades därför först 
mellan elever i årskurs fyra.

– Jag var skeptisk till en 
början, men jag får säga att 
det blev väldigt bra. Prisut-
delningen på lördagen med 

bröderna Ravelli var fantas-
tisk. De tog sig tid och pra-
tade med varje unge. Det var 
härligt att se, säger Ale IBF:s 
Jerry Frii.

Skolcupen som i år ar-
rangerades för 18:e gången 
hade en ny huvudsponsor i 
Ale El. Nytt var också att ar-
rangemanget kryddades med 
två starka idrottsprofiler, 
nämligen bröderna Andreas 
och Thomas Ravelli.

Sportsligt dominerade Äl-
vängen totalt. Bara Nolsko-
lan lyckades spräcka gulds-
viten, då klass 6A vann sin 
final. Annars var det storslam 
för Madenskolan och Arose-
niusskolan.

Fler bilder från evene-
manget hittar ni på alekuri-
ren.se.

Nolskolan klass 6A besegrade Madenskolan klass 6C med 3-1 i fi-
nalen och blev så här glada över prischecken.

Aroseniusskolan gjorde upp internt om segern. Klass 7C slog 7D 
med 2-1.

– Skolcupen firade 18 år

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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SKEPPLANDA. Spänning 
både ovan och under 
vattenytan.

För första gången stod 
Skepplanda simhall som 
värd för en barnteater.

Publiken fick uppleva 
när Silla tog sina första 
simtag och som sena-
re avslutades med en 
spännande skattjakt.

Det låg förväntan i luften. 
Iförda badkläder tog åskå-
darna plats på ena kortsidan 
av simhallen. Skådespelarna 
från Pantomimteatern häl-
sades välkomna med en varm 
applåd och sedan kunde fö-
reställningen ta sin början.

Pappa (Hannu Böök) 
ska jobba och Silla (Alice 
Hillbom Rudfeldt) ska häl-
sa på farfar Kaptenen (Bo 
W Lindström). Äntligen 
ska hon få lära sig att sim-
ma. Förväntningarna glim-
rar som vattendropparna på 
ytan, men rädslorna kryper 
fram när oväntade gäster 
kommer på besök.

”Kapten Smajling och Sil-
la vågar” är en mimbaserad 

föreställning, som sponsras 
av Allmänna Arvsfonden.

– Syftet är att inspirera 
barn till att lära sig simma. 
Det ska vara en lustfylld 
känsla att vara i vattnet och 
poängen är att om det bara 
finns en vilja att lära sig sim-
ma så går det, säger Alice 
Hillbom Rudfeldt.

I slutet av föreställningen 
får publiken hoppa ner i bas-
sängen för att tillsammans 

med Silla leta efter den skatt 
som ska finnas gömd någon-
stans på botten. Således blev 

det en spännande avslutning 
på denna pedagogiska sport-
lovsteater.

– Sportlovsteater 
i simhallen

Spänning under vattnet

Silla och hennes farfar blick-
ar ut över havet. I det här 
fallet Skepplanda simhall där 
det bjöds på sportlovsteater i 
onsdags.

Föreställningen ”Kapten Smajling och Silla vågar” föll publiken 
i smaken.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Tvärballa Bankoma-
ten-projektet La Liga Cup 
blev en stor succé. 15 lag an-
mälde sig i de tre klasserna. 

Klockan åtta körde 
tjejklassen igång. Många 
spännande matcher utspela-
des och till slut stod Jossans 
änglar som segrare efter 
en hård final som vanns i 

sudden death. 
Direkt efter finalen körde 

klassen P00/01 igång. Läk-
tarna fylldes och vi bjöds på 
härlig fotboll. Vinnare blev 
till slut FC Nödinge med ett 
rent 01-lag.

I den tredje och sista 
åldersklassen 98/99 drog sig 
tyvärr ett lag från Kungälv 

ut, men arrangörerna löste 
detta på ett bra sätt. Här 
märktes det att det stod 
mycket prestige på spel 
och många hårda bataljer 
utspelades på plan. I finalen 
möttes FC Bohus mot Team 
Jonas där det senare laget 
stod som segrare med 2-1. 

Domare under turnering-

en var äldre ungdomar, som 
skötte detta med bravur och 
höll en jämn och bra nivå 
under hela turneringen.

Arrangörerna (Johanna, 
Michaela, Hanna, Nicolin 
och Daniella) var väldigt 
nöjda och trötta efter sista 
matchen.

Julle

La Liga Cup – en succé!

TAG DET RÄTTA TAG CLOETTA

Tisdag 10 mars kl 19.00

 Teatern, Ale Kulturrum

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

En underhållande och musikalisk
berättarresa genom 50/60-talet. 

Upplev Ditmarsken
4 dagar i St. Michaeli sdonn, Nordtyskland

Ringhotel Landhaus Gardels ★★★★

Vid den tyska nordsjökusten i den lilla staden St. Michaelisdonn lig-
ger ditt hotel mitt i Ditmarsken, präglat av historiska minnesmärken, 
idylliska småstäder och inte minst av det unika marsklandskapet. 

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

Pristillägg 1/4-31/10: 150:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 26/6 och 4/9-18/12. Valfri 1/7-29/8 2015.  

1 barn 0-5 år gratis 

Konstnärernas Skagen
3 dagar i Danmark

Color Hotel Skagen ★★★★ 
Idylliska Skagen med de vita staket, låga gula hus med röda tegel-
tak och dansk traditionell fiskekultur. Hotellet ligger mellan ham-
nen och Gl. Skagen med stigar till stranden och till restaurangerna 
på hamnen.                                               Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

Ankomst: 
Valfri 30/3-1/7 2015.

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

3 nätter 1.799:- 

Sommarsemester vid
Zell am See
8 dagar i Pies endorf, 
Österrike

★★★

Mitt bland badsjöar, glaciär-
er och bergstoppar laddade 
med stärkande energi, lig-
ger Gasthof Waidachhof nära 
staden Piesendorf, där familjen 
Passrugger hälsar dig välkommen 
med traditionell österrikisk gäst-
frihet, god mat och ett fantastiskt 
läge i Salzburgerland, med ome-
delbar närhet till den världsberöm-
da staden Zell am See (10 km). 

Ankomst: Lördagar i perioden 2/5-
17/10 2015. 
Kuravgift EUR 1,50 per person/dygn.

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-9 år gratis. 
2 barn 10-15 år ½ priset. 
Max. 2 extrasängar per rum Barn gratis 

Pris per person i dubbelrum 

2.999:-

www.happydays.nu
eller ring  

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:
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NÖDINGE. 150 personer.
Så många kom till Ale 

Kulturrum för att se 
söndagseftermiddagens 
show med Carl-Einar 
Häckner.

Det bjöds en timmes 
lustfylld underhållning 
med musik och trolleri-
konster.

Som ett inslag i uppmärk-
samhetsveckan kring hjärtat, 
”Med hjärtat i Ale”, gästade 
Carl-Einar Häckner teater-
salongen i Nödinge. Det har 
han gjort ett par gånger tidi-
gare genom åren.

– Skratt, glädje och ge-
menskap är viktigt, inte bara 
för hjärtat, utan för vår häl-
sa i allmänhet, förklarade 
kommunens dietist, Jenny 

Sallander, när hon hälsade 
välkommen.

Carl-Einar Häckner in-
ledde med gitarrspel och 
sång innan han plötsligt bör-
jade trolla fram ägg ur skäg-
get. De efterföljande rep-
tricken fick många i publiken 
att fundera på vad som hände 
och hur det gick till? 

Häckner är en allkonstnär 
som låter publiken vara en 
självklar del i föreställning-
ens olika nummer. Skratten 
duggar tätt när Carl-Einar 
ger uttryck för den kändi-
sepidemi som han anser råda 
i landet.

När publikens ovationer 
fått Carl-Einar Häckner att 
inta scenen för ett extranum-
mer låter han också berätta 
om sin barndom.

– Vet ni om att jag bodde 
tre år i Nol som liten?

Jodå, Häckners granne 
från åren på Kärrvägen vi-
sade sig finnas på plats i sa-
longen varför det blev en 
personlig avrundning på en 
hjärtligt rolig show utförd av 
en professionell och synner-
ligen begåvad artist.  

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ale har fått 
sin första naturlekplats.

Den lär följas av fler.
– Detta vill vi utveckla 

även på andra orter, 
säger Jenny Sallander 
som jobbar med folkhäl-
sa i Ale kommun.

Ekskogen mellan Nödinge 
och Nol har berikats med en 
naturlekplats. Invigningen 
ägde rum i lördags förmid-
dag. Intresset var stort.

– Vi uppskattar besöksan-
talet till 300-400 personer, 
barn och vuxna. Det blev 
som en enda stort familje-
fest, förklarar Sallander.

Naturlekplatsen består 
bland annat av en hinderba-
na, ett rör att åla sig igenom 
och en bil gjord av en stor 
stock. Dessutom har områ-
dets försetts med bord och 
bänkar som lämpar sig ut-
märkt för fikastunden.

– Ekskogens naturlek-

plats kommer att utvecklas. 
Vi efterlyste förslag på fler 
aktiviteter och fick in önske-
mål om bland annat träkojor, 
fågelholkar, lianer och så vi-
dare.

Nödinge SK ansvarade 
för korvgrillningen och hade 
fullt upp med att serva besö-
karna. Karin Sillberg agera-
de sagoberättare till barnens 
stora förtjusning.

– Vi vill passa på att tacka 
parkförvaltningen och ar-
betslaget i Häljered som med 
relativt enkla medel utfor-
mat en populär mötesplats. 
Konceptet är helrätt, säger 
Jenny Sallander.

En tipspromenad med 
frågor om hjärtat finns upp-
satt i Ekskogen till och med 
april månad ut. De som vill 
kan lämna in sina svar till 
biblioteket i Nödinge och 
vara med i utlottningen av 
diverse priser.

JONAS ANDERSSON

– Carl-Einar Häckner sjöng och trollade

Hjärtligt roligt i Ale Kulturrum

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

Söndag 22 feb kl 15  Matiné 60 kr

Onsdag 25 feb kl 19 Entré 80 kr
Söndag 1 mars kl 18 Entré 80 kr

Onsdag 4 mars kl 19 Entré 80 kr

Cirkeln 

Svampbob fyrkant (i 2D)

Theory of everything 

The wedding ringer

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!

Skratten duggade bitvis tätt när Carl-Einar Häckner släpptes loss i Ale Kulturrum.

Carl-Einar Häckner bjöd på 
musiknummer och trolleri-
tricks i en salig blandning.
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Naturlekplats invigd

Korv och dricka smakade gott tyckte Cecilia Larsson med Julia 
samt Emma Lundblad med döttrarna Leah och Vera.

Invigningsbesökare. Elin Johansson, 2 år, målar ett hjärta till-
sammans med mamma Emma.Karin Sillberg läste saga vid lägerelden. 
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Man blir så trött när 
man konstaterar 
denna meningslö-

sa skadegörelse av krossade 
bullerskydd som kostar 
stora pengar. Förövarna förstår 
tydligen inte att när de blir 
infångade kommer att få leva 
på existensminimum resten av 
sitt liv. Tydligt är att de inte 
har något att tänka med. Det 
är ju konstigt att ingen har sett 
något. Samtidigt läser man om 
en stor inbrottsvåg som pågått 
(pågår) inom kommunen.

Man kan fråga sig hur 
mycket brottslighet man kan 
acceptera utan att något görs. 
Polisens bidrag är att dela ut 
”polisens informationsfolder”. 
Hur vore det om de kom hit 

och gjorde sitt jobb. Enligt 
GW Persson har man rätt 
med en polis för var 500:e 
invånare. I Ale skulle det 
innebära att vi har rätt med 
cirka 56 poliser. Då är det väl 
inte för mycket begärt om våra 
politiker hävdade denna rätt, 
de skulle kunna ge lite rabatt 
och nöja sig med tio.

Ingen vill bo i en kommun 
där tjuvar och hänsynslösa 
förstörare kan verka fritt utan 
risk att åka fast. Om vi inte kan 
ändra på detta kommer våra 
försäkringspremier att stiga 
våldsamt och färre vill flytta 
hit. Brottsligheten kommer 
inte att minska om något 
trodde det.

C Carlsson

Man blir så trött

Först av allt vill jag säga att 
det är jättebra att det in-
rättas ett motivationsbo-

ende i Ale. Detta förutsatt att 
det hanteras på ett demokra-
tiskt sätt, då jag som granne får 
möjlighet att påverka lokalise-
ringen av missbruksboendet.

Jag tog över föräldrahem-
met på 90-talet och nyligen 
gick jag i pension och vill leva 
ett lugnt liv. Jag har även arbe-
tat med att renovera huset en 
tid. Utanför mitt hus passerar 
en strid ström av barn och 
ungdomar på väg till och från 
fritidsaktiviteterna i Jennylund 
med ridning, bandy, fotboll, 
friidrott, scouting med mera.

Jag blev mycket chockad 
och upprörd när jag läste i 
Alekuriren att det är beslu-
tat att det skall byggas ett 
missbruksboende precis intill 
mitt hus. Inför byggnationen 

av Bohushöjd blev jag lovad av 
kommunen att ingen bygg-
nation kommer att ske på 
den aktuella platsen. Man blir 
förvånad att ingen har pratat 
med mig som är fastighetsägare 
och boende och kommer att 
i allra högsta grad bli direkt 
berörd av det planerade bygget. 
Mitt hus kommer att vara cirka 
30-50 meter från det planerade 
boendet.

När jag hört mig för hur 
det normalt brukar gå till när 
man bygger hus blir jag mycket 
fundersam över att Ale kom-
mun verkar ha gjort allt för att 
ingen boende i området skall få 
komma till tals.

Normalt brukar man 
detaljplanelägga byggnatio-
nen med bland annat ett mer 
omfattande samråd om hur 
den kommande byggnatio-
nen påverkar närområdet. 

Nu har kommunen valt att 
inte detaljplanelägga, vilket 
kommunen själva beslutar 
om, det så kallade kommunala 
planmonopolet. Detta innebär 
istället att den som skall bygga 
skall söka bygglov hos kom-
munen. Nu är det alltså så att 
kommunen skall söka bygglov 
hos kommunen. Under ett 
normalt bygglovsförfarande 
skall sakägare (grannar och öv-
riga sakägare) höras och lämna 
eventuellt godkännande. Nu är 
det så att kommunen kommer 
söka ett tillfälligt bygglov 
som innebär att bara de allra 
närmaste grannarna får lämna 
synpunkter.

Det är uppenbart att kom-
munen vill ha så lite synpunk-
ter som möjligt vid valet av 
plats och har tagit beslutet i 
kommunstyrelsen innan man 
överhuvudtaget har pratat med 

några utav oss närmast berörda. 
Hade det varit Ryssland hade 
jag inte blivit förvånad att jag 
inte blivit tillfrågad innan, men 
i Sverige tror man att det bör 
gå någorlunda demokratiskt 
tillväga.

I kommunens förra 
misslyckade försök att placera 
motivationsboendet har jag 
förstått att man kallade till 
ett informationsmöte om 
den planerade byggnatio-
nen i Skepplanda. Detta var 
hedervärt då kommunstyrelsen 
inte hade tagit beslutet om 
lokaliseringen ännu, utan ville 
höra vad de berörda hade att 
säga. Nu ställdes detta möte in, 
oklart av vilken anledning. Tro-
ligtvis var de så att represen-
tanter i de beslutande organen 
i samhällsbyggnadsnämnden 
hade beslutat att inte gå vidare 
med det förslaget, mig veterli-

gen finns inget dokumenterat 
beslut i frågan. Här finns det 
säkerligen underlag för Upp-
drag Granskning att botanisera 
i detta ärende.

Ej heller finns det några 
skriftliga beslutsunderlag som 
visar på att platsen utanför 
mitt hus jämfört med andra 
föreslagna (Skepplanda, Nol, 
Alafors, Nödinge och Äl-
vängen) är det bästa i hela Ale 
kommun. Hur kan man tillåta 
kommunen att ta ett sådant 
viktigt beslut om lokaliseringen 
på så dåliga grunder?

Jag är även orolig för att 
missbruksboendet kommer 
att innebära otrygghet och 
medföra inbrott i mitt hem. 
För mig känns detta inte alls 
tryggt.  Jag känner stor oro 
över detta. Samtidigt kan man 
läsa i Alekuriren att brotten har 
ökat mest i Bohus av alla orter i 

hela Ale kommun. Jag har själv 
råkat ut för inbrott för några 
år sedan.

Det har flyttat in många 
barnfamiljer i området på sena-
re tid. Jag känner sympati över 
oron hos föräldrar i området 
vars barn och ungdomar som 
kommer att passera boendet till 
och från Jennylund.

Man kan även läsa i Alekuri-
ren att byggnationen planeras 
att färdigställas under 2015. 
Det finns tillräckliga grunder 
utöver ovan nämnda att över-
klaga det tillfälliga bygglovet i 
många år framöver, så vill kom-
munen ha boendet klart inom 
överskådlig tid bör ni fundera 
på att hitta en annan plats.

Rune Andersson
Bohus

Öppet brev till kommunstyrelsen gällande motivationsboende i Bohus

Det krävs inte mycket 
fantasi för att ana en 
konspiration bakom 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga ett motivationsbo-
ende i direkt anslutning till 
ett barnrikt villaområde, en 
stor idrottsanläggning och en 
ridhusanläggning i Bohus, där 
många ungdomar rör sig dag-
ligen. Dessutom är det avsedda 
markområdet giftbemängt och 
direkt olämpligt för all form av 
byggnation.

Tidigare beslöts att lägga 
detta motivationsboende i 
Skepplanda, men ledande 
politiker från Skepplanda 
protesterade högljutt, vilket 
ledde till att beslutet revs upp. 
På grund av närhet till barnrikt 

område? Ärendet sopandes 
under mattan.

Så beslöts den 13 januari 
2015 att lägga boendet på 
denna ytterst olämpliga plats i 
Bohus. Detta är kommunägd 
mark som inte är detaljplane-
lagd. Då behöver man inte ta 
upp ärendet i kommunfull-
mäktige och inte rådslå med de 
boende i närheten. Dessutom 
finns det inte någon represen-
tant från Bohus i Kommun-
styrelsen som kan protestera. 
Ingen information överhuvud-
taget till de boende i Bohus, 
utan endast på kommunens 
hemsida och senare en artikel i 
Alekuriren. Demokrati á la Ale!

Thomas Sundberg

Först vill jag poängtera 
att jag står fullt bakom 
Föreningen Regional 

Motström i deras kamp mot 
en helt felplacerad ny kraftled-
ning, men jag kan inte låta bli 
att tycka att det känns märkligt 
att ordföranden i föreningen 
dessutom är en av företrädarna 
för Vind i Ale som fått sina 
planer på vindkraft spolierade. 
Ett av argumenten som Svenska 
Kraftnät framför är ju att led-
ningen behövs för att kunna ta 
hand om vindkraftsel från bland 
annat Västergötland. Samma 
typ av el som ordföranden själv 
vill tillverka. Än mer höjer jag 
på ögonbrynen när jag läser det 
öppna brevet. Hur var det nu 
egentligen Majvor, ”Man måste 
ju lita på myndigheterna…”?

Du skriver om hur det kän-
des att få brevet från Svenska 
Kraftnät. Då kanske du nu 
förstår hur vi kände oss våren 
2011, när vi fick ett brev om att 
du och dina kamrater plane-
rade för att bygga vindkraft på 
Alefjäll? 

Du skriver om din oro över 
att behöva bo nära en kraftled-
ning och om det är du eller dina 
barn som ska drabbas av cancer. 
Nu kanske du förstår den oro 
som vi har känt inför de bevisa-
de problem med sjukdomar och 
sömnsvårigheter som vindkraf-
ten medför för närboende? 

Du skriver om den påverkan 
ledningen kommer göra för 
dina möjligheter att använda din 

mark. Nu kanske du förstår hur 
vi kände oss när vi helt plötsligt 
fick stora markarealer belagda 
med byggförbud på grund av 
ett eventuellt byggandes av 
vindkraftverk?

Du skriver om att fastighe-
ternas värde kommer att sjunka 
i närheten av kraftledningen. 
Nu kanske du förstår den oro 
vi har haft för den bevisade 
värdesänkningen av fastigheter i 
närheten av vindkraftverk? 

Du skriver om att berörda 
lever under ovisshet om fram-
tiden som är psykiskt tungt att 
bära. Nu kanske du förstår hur 
vi känner oss när du så sent som 
i oktober 2014 skickade in din 
överklagan till förvaltningsrät-
ten över antagandet av den nya 
vindbruksplanen? 

Kanske ska jag vara stolt 
över att de argument som vi 
som kämpat emot vindkraften 
i område C, D och E tidigare 
framfört nu också verkar ha 
anammats av även en företräda-
re för Vind i Ale? 

För det kan väl inte helt 
enkelt vara så att denna 
kraftledning effektivt kommer 
att spoliera Vind i Ales planer 
på framtida vindkraftverk på 
egna marker? Eller det faktum 
att en kraftledningsstolpe på 
er mark inte ger er mer än en 
engångssumma för intrånget 
motsvarande ca en fjärdedel av 
vad ni fått per år för att ha ett 
vindkraftverk där istället? 

Mattias Andersson

Just eftersom vi i alliansen 
också tycker att samverkan 
och en god ton är det bästa 

för Ale är det obegripligt varför 
nya majoriteten blir så upprör-
da över en insändare som lyfter 
de positiva utredningar som 
tillkom på alliansens initia-
tiv. Vi var ju överens om de 
förslagen som röstades igenom, 
men eftersom de var alliansens 
tilläggsförslag så är det givetvis 
så att vi också skriver om det i 
tidningen. Precis så som ma-
joriteten agerade själva under 
förra mandatperioden.

Samverkan och god ton 

borde inte påverka att vi i 
oppositionen använder ett av 
de få verktyg vi har – att skriva 
insändare. Om detta upplevs 
som så besvärande av den nya 
majoriteten så vill vi hälsa att vi 
gärna byter plats med er vilken 
dag som helst, så kan vi driva 
politik och ni istället skriva 
insändare. Det skulle vi inte 
se som ett problem, utan som 
en självklarhet. För säkerhets 
skull, för att undvika missför-
stånd i framtiden, kan vi ju 
tala om att det kommer skrivas 
många insändare från oss i 
fortsättningen, både då vi får 

igenom förslag och då vi inte 
får det. Detta får ni helt enkelt 
hantera.

Vad gäller ansvar för Ale är 
det också dags att nya majori-
teten slutar jämföra den budget 
som ligger idag med den som 
alliansen inte fick igenom i 
fullmäktige. Att säga till tjäns-
temännen och våra invånare 
att de bör vara glada över 5 
miljoner i besparing, istället för 
vad det hypotetiskt hade kun-
nat vara, är inte att ta ansvar 
för det som är här och nu. 

Att dessutom jämföra den 
politik som förs nu av majori-

teten med vad som inte hände 
under förra mandatperioden är 
ungefär lika konstruktivt som 
att vi skulle fokusera på allt 
som de rödgröna misslyckades 
med under de 16 år ni hade 
makten innan 2010. Politik-
utveckling sker kontinuerligt 
och nya förslag kommer alltid 
komma upp. Annars hade vi 
väl löst alla problem för länge 
sedan och politiker idag hade 
varit överflödiga. Det löser ing-
enting att prata om vad den ena 
eller andra inte gjorde förr. Det 
gör inte att vi kommer vidare 
med förbättringar i verksamhe-

terna, något åtminstone jag är 
väldigt angelägen om ska ske.

Ni har ju tur i den nya 
majoriteten som har en AD 
representant med er, som före-
gående period satt på en nyck-
elposition i nämnden. Hennes 
erfarenhet måste ju komma väl 
till pass. Lite förvånande är det 
dock då hon deltar i kritiken 
mot hur förra majoriteten, 
alltså hon själv, agerade.

Vi i alliansen vill också här 
uttrycka vår önskan om att 
nämnden kan samverka i den 
mån det går för att göra Ale till 
en plats där våra invånare har 

det bra. Att majoriteten inte 
blir upprörda över insändare 
som är helt naturliga att skriva 
då vi segrar eller förlorar i 
sakfrågor, och att härskartekni-
ker och dylikt under samman-
trädena upphör. Det borde inte 
vara för mycket begärt. 

Isabell Korn (M)
Vice ordförande i omsorgs-  

och arbetsmarknadsnämnden

I november 2013 beslutade 
omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden att lägga ned 

den dåvarande korttidsenheten 
på Vikadamm. Korttidsbo-
endeplatserna är sedan dess 
fördelade över samtliga av 
kommunens särskilda boenden. 
I den granskningsrapport som 
berör vårdplanering för äldre 
som delgavs ifrån kommun-
revisionen i januari framgår 
att kommunen ibland tvingas 
köpa externa korttidsboende-
platser. Med anledning av den 
rapporten ville vi veta mer vad 
som försiggår. Vid en dykning 
i frågan framkommer att 
kommunen under 2014 ganska 
systematiskt både nyttjat ett 
privat bolag i Rävlanda men 
även låtit vårdtagare ligga kvar 
på regionens sjukhus i väntan 
på kommunal insats.

Kommunen har ett ansvar 
att efter upprättad vårdplan 
ordna med kommunal insats 
inom en angiven tid. Om inte 
kommunen ordnar med insats 
efter upprättad vårdplan har 
kommunen ett betalningsan-
svar gentemot regionen för 
färdigvårdade patienter efter 
den angivna tiden. Kommu-
nen har under 2014 tvingats 
betala regionen för 184 dygn 
vilket har kostat kommunen ca 
700.000kr.

Samtidigt har kommunen 
under 2014 tvingats köpa in 
platser av det privata bola-
get Casparssons vårdhem i 
Rävlanda. Från och med maj 
månad har kommunen köpt 

en plats per dygn, totalt 242 
dygn under 2014. Att vårdas 
utanför kommunen och långt 
ifrån hemorten förändrar totalt 
vardagen för den som har sitt 
hem i kommunen sedan länge. 
Att det dessutom för de anhö-
riga blir väldigt långt att åka 
innebär kanske en ännu större 
inskränkning i den enskildes 
vardag. De anhöriga tvingas då, 
att istället för att titta in efter 
jobbet, lägga om planeringen 
till att bli en halvdagsutflykt. 
Under den tid som vårdtagaren 
tvingas bo utanför kommunen 
kan det innebära än mer social 
isolering för den enskilde

Med anledning av kommu-
nens uppenbara problem med 
organiseringen av korttids-
vården har jag nu ställt en 
interpellation till ansvarig ord-
förande Monica Samuelsson 
om vad dessa externa platser 
kostar jämfört med egna bo-
endeplatser. I frågeställningen 
ingår också vilka åtgärder som 
är planerade för att undvika att 
köpa in platser utanför kom-
munen samt vilka åtgärder som 
planeras för att minska antalet 
betalda vårddygn till regio-
nen. Jag hoppas få ett svar på 
kommunfullmäktiges möte den 
23 februari. Tills dess kvarstår 
frågan om det är lätt att leva i 
Ale som äldre?

Robert Jansson (SD)
Gruppledare

Demokrati á la AleFundering angående
det öppna brevet i
veckans Alekuriren

Är det lätt att leva
i Ale som äldre? 

Den upprörda insändare som kom från nya majoriteten i förra veckan är helt omöjlig att förstå
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Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

Gratis 
läxhjälp

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

För dig i årskurs 4-9
Drop in torsdagar 15.30–17.30
Start 26/2  Gratis fika och wifi

BAKDAG 
Starrkärrs församlingshem

Torsdag 19 februari kl. 16-20

Drop-in! 
Vi bakar kyrkkaffebrödet tillsammans.  

Ta med dina vänner och kom! 

Församlingen står för inköpen. NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff  ”I väntan på våren” Visor och tankar med Åke Andreasson  
och Bertil Bryngelsson. Fika och trevlig gemenskap. 
ONSDAG 25 FEBRUARI KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Seurat  Puhujat suomesta. Sakari Kalliomaa, Kari Teikari. Tervetuloa.
LAUANTAINA 21/2, 21/3 KL 17, SURTEN SKL

Gemenskapsträff  Duo Lars underhåller. Fika och trevlig gemenskap.
TORSDAG 26 FEBRUARI KL 15 I BOHUS SERVICEHUS

SKEPPLANDA. Vem kan 
sitta still när melodier 
av självaste Sven-Ing-
vars spelas upp?

Då är det inte konstigt 
att spontandans upp-
står.

Lars-Eric Frendberg 
var den som förgyllde 
torsdagseftermiddagen 
med härlig musik på 
Klockareängen.

Brukarrådet hade bjudit in 
till fikastund med tillhörande 
underhållning. Precis som 
förra året vid den här tiden 
hälsades Lars-Eric Frend-
berg välkommen till en full-

satt salong. Trollhättesonen 
är en synnerligen uppskattad 
trubadur.

– Nu på torsdag får jag 
äran att komma tillbaka till 
Ale. Jag ska tillsammans med 
min son, Johan, uppträda på 

Repslagarmuseet i Älvängen. 
Vi var där i fjol och fick upp-
leva en fantastisk spelning.

På Klockareängen serve-
rades en blandad repertoar 
där flera välkända artister 
hyllades.

– Lasse Dahlqvist skulle 
fyllt 105 i år, Frank Sinatra 
100 år, Elvis 80 år och Gun-
nar Wiklund likaså. Dessa 
fantastiska sångare måste vi 
hedra, förklarade Lars-Er-
ic som varvade sång med 
skrattframkallande historier.

– Mötet mellan människor 
är viktigt, att få umgås en 
stund gör att vi mår lite bätt-
re.

Det fanns inget att invän-
da mot ett sådant påstående. 
Alla, såväl brukare som per-
sonal, såg ut att stortrivas. 
Musiken fortsatte även ef-
ter kaffetåren och Lars-Eric 
Frendberg lär med all sanno-
likhet återvända till Klocka-
reängen vad det lider.

När Lars-Eric Frendberg framförde Sven-Ingvars populära låt ”Min gitarr” uppstod dans på Klock-
areängen.

Publiken på Klockareängen stortrivdes.

Dansen gick på Klockareängen

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 21 feb kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

•  Vissångaren Pär Sörman.   
• Sångerskan Monica Robertson. 
  Ack. Peter Linde och Klas Insulan. 
•  Vissångarna och musikanterna 
  Ann-Catrine Persson och Ingmarie Romell.

•  Emil, Hanna och Terese från Nordiska Visskolan.

•   Kungälvs Dragspelsklubb.                
Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 21/2 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 
Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

Fredagen den 13 febru-
ari hade Pro Lödöse-Ny-
gård vårfest i Alegården. 
Trots dåligt väder sken 
alla som solar, mer vår 
inne än ute. Kvällen 
började med en räksmör-
gås och därefter blev det 
dans till Hobbygänget. I 

pausen serverades kaffe 
med bakelse och så blev 
det dragning på lotteri-
et. Dansen tog slut vid 
21-tiden och då drog vi 
hem. Tack festkommittén 
för en trevlig kväll! 

Pia Ek

Vårfest i Alegården
Ale Torg

PANTA FÖR
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 18/2 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Askonsdagsmässa, 
Andersson. Tors 19/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom. Sön 22/2 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson Holmgren-Mar-
tinsson. Älvängens kyrka 
kl 11, Familjegudstjänst, 
Andersson. Kilanda kyrka 
kl 18, Kvällsmässa, Anders-
son. Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson.

Guntorps missonskyrka
Ons 18/2 kl 18.30, Spårar- 
UpptäckarScout. Ons 25/2 
kl 18.30, Tonår - Äventyrar 
Scout.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Sön 22/2 kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Sön 22/2 
kl 14, Finsk högmässa, Ole-
nius. Tis 24/2 kl 09, Mässa i 
förs hem, Isacson. Ons 25/2 
kl 18.30, Mässa, Nordblom.

Surte missionsförsamling, 
en del av Equmeniakyrkan
Ons 18/2 kl 15, Onsdags-
träff: Sångskatten, med Mar-
gareta Herngren. Ons 18/2 
kl 17.30, Sånglek för barn, 
4-6 år. Terminsavgift 100:- 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 18/2 kl 
18.30, Tonår. Ons 18/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 22/2 kl 
11, Gemensam gudstjänst i 
Pingstkyrkan, Bohus. Åke 
Andreasson. Mån 23/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar.
Ons 25/2 kl 17, Sånglek för 
barn, 4-6 år. Terminsavgift 
100:- Anmälan och frågor 
till Lisa, 0707-51 82 47.Ons 
25/2 kl 18.30, Tonår.Ons 
25/2 kl 19, Gemensam bön i 
Missionskyrkan. Ons 25/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 

Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Nödinge församling
Tors 19/2 kl 17, Nödinge 
kyrka: Utvalda delar ur kon-
sertföreställning ”Hopp”. 
Barnkörerna Singing Angels, 
Young Voices, Popkören, 
Singing Kids och kören 
Vokalerna samt Johanna 
Werder och Simon Ljung-
man. Sön 22/2 kl 11, Bohus 
pingstkyrka: Ekumenisk 
gudstjänst, Åke Andreasson, 
Per Kjellberg, Leif Karlsson. 
Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling och 
Surte missionskyrka. Kl 17, 
Nödinge kyrka: Söndags-
mässa, Åke Andreasson. 
Gospelkören Blue N Joy, 
sång. Ons 25/2 kl 19, Surte 
missionskyrka: Gemensam 
bön. Per Kjellberg, Leif 
Karlsson, Henny Forsberg, 
Åke Andreasson med flera. 
Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling och 
Surte missionskyrka.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 18/2 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sön 22/2 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst i 
Bohus, Åke Andreasson. Ons 
25/2 kl 19, Bibelläsning och 
bön.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Ons 18/2 kl 19, Vinterkväll 
inför ordet: ”Som Fadern 
har sänt mig, sänder jag er”                        
Sara Möller, Servering. Sön 
22/2 kl 11, Gudstjänst Leif 
Jöngren, kören, servering 
Årsmöte. Kl 19, Tonårscafé.
Mån 23/2 kl 18.30, Upp-
täckarscout.Tis 24/2 kl 10,  
Tisdagsbön. Ons 25 febr kl 
19, Bibelkväll runt Filipper-
brevet.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA TACK

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

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

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

Solveig Ahlzén, Surte har 
avlidit. Född 1933 och efter-
lämnar döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Sven-Åke Engelin, Ryd har 
avlidit. Född 1938 och efter-
lämnar makan Anna-Lisa, 
och barnen Patrik, Maria 
med familjer som närmast 
sörjande.

Marianne Svensson. I 
Hålanda kyrka hölls torsda-
gen 12 februari begravnings-
gudstjänst för Marianne 
Svensson, Torpa, Hålana. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

Anna-Stina Karlsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
13 februari begravnings-
gudstjänst för Anna-Stina 
Karlsson, Surte. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Vår kära 
Mamma, Mormor 

Farmor och Svärmor

Ulla Magnusson
* 26 april 1926

har i dag stilla insomnat,
sörjd och saknad av oss,

syskon, övrig släkt 
och vänner.

Låcktorp, Nygård
 8 februari 2015

Kerstin

Agneta, Görel
Per-Göran 

och Ann-Marie

Anders, Karin

Ett verksamt liv har
slocknat ut

En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått 
    sitt slut
Och i Guds hand Du

somnat
Din kära stämma 
    tystnat har
Men vackert står Ditt

minne kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 4 mars
kl. 11.00 i Ale-Skövde
kyrka. Efter akten in-
bjudes till minnesstund i
församlingshemmet. Svar
om deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå telefon 0520-650139
senast fredag 27 februari.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden telefon
0200-882400.

Ett varmt tack till
personalen på avd.
Hemtrevnaden, Soläng för
god och kärleksfull vård.
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SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Självhjälpsgruppen gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en 
möjlighet att spara pengar tillsammans, ta små lån och ge 
sina barn mat. Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 
och ge 50 kronor för att starta fler självhjälpsgrupper.
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Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

Gratis 
läxhjälp

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

För dig i årskurs 4-9
Drop in torsdagar 15.30–17.30
Start 26/2  Gratis fika och wifi

BAKDAG 
Starrkärrs församlingshem

Torsdag 19 februari kl. 16-20

Drop-in! 
Vi bakar kyrkkaffebrödet tillsammans.  

Ta med dina vänner och kom! 

Församlingen står för inköpen. NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff  ”I väntan på våren” Visor och tankar med Åke Andreasson  
och Bertil Bryngelsson. Fika och trevlig gemenskap. 
ONSDAG 25 FEBRUARI KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Seurat  Puhujat suomesta. Sakari Kalliomaa, Kari Teikari. Tervetuloa.
LAUANTAINA 21/2, 21/3 KL 17, SURTEN SKL

Gemenskapsträff  Duo Lars underhåller. Fika och trevlig gemenskap.
TORSDAG 26 FEBRUARI KL 15 I BOHUS SERVICEHUS

SKEPPLANDA. Vem kan 
sitta still när melodier 
av självaste Sven-Ing-
vars spelas upp?

Då är det inte konstigt 
att spontandans upp-
står.

Lars-Eric Frendberg 
var den som förgyllde 
torsdagseftermiddagen 
med härlig musik på 
Klockareängen.

Brukarrådet hade bjudit in 
till fikastund med tillhörande 
underhållning. Precis som 
förra året vid den här tiden 
hälsades Lars-Eric Frend-
berg välkommen till en full-

satt salong. Trollhättesonen 
är en synnerligen uppskattad 
trubadur.

– Nu på torsdag får jag 
äran att komma tillbaka till 
Ale. Jag ska tillsammans med 
min son, Johan, uppträda på 

Repslagarmuseet i Älvängen. 
Vi var där i fjol och fick upp-
leva en fantastisk spelning.

På Klockareängen serve-
rades en blandad repertoar 
där flera välkända artister 
hyllades.

– Lasse Dahlqvist skulle 
fyllt 105 i år, Frank Sinatra 
100 år, Elvis 80 år och Gun-
nar Wiklund likaså. Dessa 
fantastiska sångare måste vi 
hedra, förklarade Lars-Er-
ic som varvade sång med 
skrattframkallande historier.

– Mötet mellan människor 
är viktigt, att få umgås en 
stund gör att vi mår lite bätt-
re.

Det fanns inget att invän-
da mot ett sådant påstående. 
Alla, såväl brukare som per-
sonal, såg ut att stortrivas. 
Musiken fortsatte även ef-
ter kaffetåren och Lars-Eric 
Frendberg lär med all sanno-
likhet återvända till Klocka-
reängen vad det lider.

När Lars-Eric Frendberg framförde Sven-Ingvars populära låt ”Min gitarr” uppstod dans på Klock-
areängen.

Publiken på Klockareängen stortrivdes.

Dansen gick på Klockareängen

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 21 feb kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

•  Vissångaren Pär Sörman.   
• Sångerskan Monica Robertson. 
  Ack. Peter Linde och Klas Insulan. 
•  Vissångarna och musikanterna 
  Ann-Catrine Persson och Ingmarie Romell.

•  Emil, Hanna och Terese från Nordiska Visskolan.

•   Kungälvs Dragspelsklubb.                
Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 21/2 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 
Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

Fredagen den 13 febru-
ari hade Pro Lödöse-Ny-
gård vårfest i Alegården. 
Trots dåligt väder sken 
alla som solar, mer vår 
inne än ute. Kvällen 
började med en räksmör-
gås och därefter blev det 
dans till Hobbygänget. I 

pausen serverades kaffe 
med bakelse och så blev 
det dragning på lotteri-
et. Dansen tog slut vid 
21-tiden och då drog vi 
hem. Tack festkommittén 
för en trevlig kväll! 

Pia Ek

Vårfest i Alegården
Ale Torg

PANTA FÖR
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 18/2 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Askonsdagsmässa, 
Andersson. Tors 19/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom. Sön 22/2 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson Holmgren-Mar-
tinsson. Älvängens kyrka 
kl 11, Familjegudstjänst, 
Andersson. Kilanda kyrka 
kl 18, Kvällsmässa, Anders-
son. Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson.

Guntorps missonskyrka
Ons 18/2 kl 18.30, Spårar- 
UpptäckarScout. Ons 25/2 
kl 18.30, Tonår - Äventyrar 
Scout.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Sön 22/2 kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Sön 22/2 
kl 14, Finsk högmässa, Ole-
nius. Tis 24/2 kl 09, Mässa i 
förs hem, Isacson. Ons 25/2 
kl 18.30, Mässa, Nordblom.

Surte missionsförsamling, 
en del av Equmeniakyrkan
Ons 18/2 kl 15, Onsdags-
träff: Sångskatten, med Mar-
gareta Herngren. Ons 18/2 
kl 17.30, Sånglek för barn, 
4-6 år. Terminsavgift 100:- 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 18/2 kl 
18.30, Tonår. Ons 18/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 22/2 kl 
11, Gemensam gudstjänst i 
Pingstkyrkan, Bohus. Åke 
Andreasson. Mån 23/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar.
Ons 25/2 kl 17, Sånglek för 
barn, 4-6 år. Terminsavgift 
100:- Anmälan och frågor 
till Lisa, 0707-51 82 47.Ons 
25/2 kl 18.30, Tonår.Ons 
25/2 kl 19, Gemensam bön i 
Missionskyrkan. Ons 25/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 

Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Nödinge församling
Tors 19/2 kl 17, Nödinge 
kyrka: Utvalda delar ur kon-
sertföreställning ”Hopp”. 
Barnkörerna Singing Angels, 
Young Voices, Popkören, 
Singing Kids och kören 
Vokalerna samt Johanna 
Werder och Simon Ljung-
man. Sön 22/2 kl 11, Bohus 
pingstkyrka: Ekumenisk 
gudstjänst, Åke Andreasson, 
Per Kjellberg, Leif Karlsson. 
Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling och 
Surte missionskyrka. Kl 17, 
Nödinge kyrka: Söndags-
mässa, Åke Andreasson. 
Gospelkören Blue N Joy, 
sång. Ons 25/2 kl 19, Surte 
missionskyrka: Gemensam 
bön. Per Kjellberg, Leif 
Karlsson, Henny Forsberg, 
Åke Andreasson med flera. 
Arr: Bohus pingstkyrka, 
Nödinge församling och 
Surte missionskyrka.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 18/2 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sön 22/2 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst i 
Bohus, Åke Andreasson. Ons 
25/2 kl 19, Bibelläsning och 
bön.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Ons 18/2 kl 19, Vinterkväll 
inför ordet: ”Som Fadern 
har sänt mig, sänder jag er”                        
Sara Möller, Servering. Sön 
22/2 kl 11, Gudstjänst Leif 
Jöngren, kören, servering 
Årsmöte. Kl 19, Tonårscafé.
Mån 23/2 kl 18.30, Upp-
täckarscout.Tis 24/2 kl 10,  
Tisdagsbön. Ons 25 febr kl 
19, Bibelkväll runt Filipper-
brevet.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA TACK

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

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

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

Solveig Ahlzén, Surte har 
avlidit. Född 1933 och efter-
lämnar döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Sven-Åke Engelin, Ryd har 
avlidit. Född 1938 och efter-
lämnar makan Anna-Lisa, 
och barnen Patrik, Maria 
med familjer som närmast 
sörjande.

Marianne Svensson. I 
Hålanda kyrka hölls torsda-
gen 12 februari begravnings-
gudstjänst för Marianne 
Svensson, Torpa, Hålana. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

Anna-Stina Karlsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
13 februari begravnings-
gudstjänst för Anna-Stina 
Karlsson, Surte. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Vår kära 
Mamma, Mormor 

Farmor och Svärmor

Ulla Magnusson
* 26 april 1926

har i dag stilla insomnat,
sörjd och saknad av oss,

syskon, övrig släkt 
och vänner.

Låcktorp, Nygård
 8 februari 2015

Kerstin

Agneta, Görel
Per-Göran 

och Ann-Marie

Anders, Karin

Ett verksamt liv har
slocknat ut

En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått 
    sitt slut
Och i Guds hand Du

somnat
Din kära stämma 
    tystnat har
Men vackert står Ditt

minne kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 4 mars
kl. 11.00 i Ale-Skövde
kyrka. Efter akten in-
bjudes till minnesstund i
församlingshemmet. Svar
om deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå telefon 0520-650139
senast fredag 27 februari.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden telefon
0200-882400.

Ett varmt tack till
personalen på avd.
Hemtrevnaden, Soläng för
god och kärleksfull vård.
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SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Självhjälpsgruppen gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en 
möjlighet att spara pengar tillsammans, ta små lån och ge 
sina barn mat. Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 
och ge 50 kronor för att starta fler självhjälpsgrupper.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med 
beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk 
kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni  
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

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

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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor, Superpre-
sentkort. Även kort datum.
Tel. 0735-01 45 63

Bil köpes privat, akut!
Citroën Berlingo eller Peugeot 
Partner årsm. 2000-2007
Citroën Evarson/C8 eller Peu-
geot 806/807 årsm. 2000-
2006, 5-7 sits.
Tel. 0705-67 54 44

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

Hö säljes. Hårdpressat.
Tel. 0704-61 71 17

UTHYRES
Rum och kök 45kvm, Lilla Edet 
centrum, balkong. Hyra 4400 
kr/mån.
Tel. 0760-75 88 80 

ÖNSKAS HYRA
Par med vuxna barn önskar 
hyra villa i Ale, Älvängen med 
omnejd helst med garage 
för en långsiktig lösning från 
februari / mars 2015, är hän-
diga, bor i ale nu, vi jobbar i 
chefsbefattning och egenföre-
tagare. Kan betala minst 2 hyra 
i förskott vid tillträde. Ev. kan 
det finnas intresse att senare 
överta huset. Alla svar beaktas. 
Tel. 0705262390

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

Bytesdag/Barmloppis i Ala-
fors Medborgarhuset (Biogra-
fen) Välkomna att fynda skor, 
kläder stl. 50-170 cl, leksaker, 
babyartiklar, spel m.m. Lörda-
gen den 28/2 kl. 9-16.  
OBS! Emdast öppet en dag.

Marknad och loppis i Bohus 
Centru. Lördag 28 februari kl 
10.00-15.00 (säljare 9-15).  
Privat, hantverk, företag, för-
eningar m.m. Bara inomhus. 
Förbokning och info 
Tel. 070-567 54 44 
(kl. 17-20.00) eller via email: 
bohusmarknaden@hotmail.
com

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

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
Vem känner du

som snart fyller år?
Skicka in din

grattisannons 
idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Grattis vår älskade 
Joel 

som har fyllt 7 år den 7/2
Många kramar

Mamma & pappa, Emma
Mormor & Morfar 

Grattis vår solstråle
Maja

som fyller 3 år den 20/2
Pussar och kramar
Mamma & pappa

Busungarna 
Julia och Anton 
fyller 5 och 2 år
Grattis önskar 

Mormor & Morfar!

Grattis Julia  som fyllde
5 år den 9/2 och Anton som 

fyller 2 år den 19/2.
Önskar Mormor & Morfar

TACK

STORT TACK till Thore och 
Robert på Ahlafors Fria 
Skola, då ni med Roberts 
bil, drog upp min bil som 
hamnat i diket vid skolans 
parkering den 30/1.
Tack för att ni finns.
Isabella och Julias mormor

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/gyllenbruna. Vita tassar 
och ½ bakben. Om Du sett eller vet något – snälla hör av 
Dig! All info är av stor vikt! Senaste tips kom från området 
Dammen, Nödinge - 23/1. Enligt person kan hon även ha 
halsbandet kvar!
Ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNAVIGSEL

Vi har gift oss!
Lennart Lindberg
Karin Hultbrand

Västra Tunhems Kyrka
14/2 2015

Ale Torg

PANTA FÖR
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

VECKA 08         NUMMER 06|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 

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
Resia, Fritidsresor, Superpre-
sentkort. Även kort datum.
Tel. 0735-01 45 63

Bil köpes privat, akut!
Citroën Berlingo eller Peugeot 
Partner årsm. 2000-2007
Citroën Evarson/C8 eller Peu-
geot 806/807 årsm. 2000-
2006, 5-7 sits.
Tel. 0705-67 54 44

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

Hö säljes. Hårdpressat.
Tel. 0704-61 71 17

UTHYRES
Rum och kök 45kvm, Lilla Edet 
centrum, balkong. Hyra 4400 
kr/mån.
Tel. 0760-75 88 80 

ÖNSKAS HYRA
Par med vuxna barn önskar 
hyra villa i Ale, Älvängen med 
omnejd helst med garage 
för en långsiktig lösning från 
februari / mars 2015, är hän-
diga, bor i ale nu, vi jobbar i 
chefsbefattning och egenföre-
tagare. Kan betala minst 2 hyra 
i förskott vid tillträde. Ev. kan 
det finnas intresse att senare 
överta huset. Alla svar beaktas. 
Tel. 0705262390

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

Bytesdag/Barmloppis i Ala-
fors Medborgarhuset (Biogra-
fen) Välkomna att fynda skor, 
kläder stl. 50-170 cl, leksaker, 
babyartiklar, spel m.m. Lörda-
gen den 28/2 kl. 9-16.  
OBS! Emdast öppet en dag.

Marknad och loppis i Bohus 
Centru. Lördag 28 februari kl 
10.00-15.00 (säljare 9-15).  
Privat, hantverk, företag, för-
eningar m.m. Bara inomhus. 
Förbokning och info 
Tel. 070-567 54 44 
(kl. 17-20.00) eller via email: 
bohusmarknaden@hotmail.
com

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

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
Vem känner du

som snart fyller år?
Skicka in din

grattisannons 
idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Grattis vår älskade 
Joel 

som har fyllt 7 år den 7/2
Många kramar

Mamma & pappa, Emma
Mormor & Morfar 

Grattis vår solstråle
Maja

som fyller 3 år den 20/2
Pussar och kramar
Mamma & pappa

Busungarna 
Julia och Anton 
fyller 5 och 2 år
Grattis önskar 

Mormor & Morfar!

Grattis Julia  som fyllde
5 år den 9/2 och Anton som 

fyller 2 år den 19/2.
Önskar Mormor & Morfar

TACK

STORT TACK till Thore och 
Robert på Ahlafors Fria 
Skola, då ni med Roberts 
bil, drog upp min bil som 
hamnat i diket vid skolans 
parkering den 30/1.
Tack för att ni finns.
Isabella och Julias mormor

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hemmakär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart halsband med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfärgade/gyllenbruna. Vita tassar 
och ½ bakben. Om Du sett eller vet något – snälla hör av 
Dig! All info är av stor vikt! Senaste tips kom från området 
Dammen, Nödinge - 23/1. Enligt person kan hon även ha 
halsbandet kvar!
Ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNAVIGSEL

Vi har gift oss!
Lennart Lindberg
Karin Hultbrand

Västra Tunhems Kyrka
14/2 2015

Ale Torg
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BARN OCH 
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I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR
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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 06         VECKA 08| 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

ÖPPET HUS
Gratis provträning

för hela familjen

under vecka 9! 


