
Hemma hos 
Stefan Hagman

Det byggs i 
Lödöse

Det är bråda dagar i Alebacken. John Hansson och föreningens eldsjälar kämpar inte bara mot vädrets makter utan löper 
också en kamp mot klockan. På torsdag ska hoppet vara klart för de första övningshoppen och på lördag kommer världseli-
ten samt tusentals åskådare till den storslagna vinterfesten.

Det är bråda daggararar iii AAlebababackckckeen. John Hansson och föreningens eldsjälar kämpar inte bara mot vädrets makter utan löper

Hoppas hinna klart!
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HEMMAPLAN!

Ledetv. 3, Alafors • 0303-74 26 80 • www.aleveterinaren.se

LÖRDAGSÖPPET 
VARJE
VECKA!
TELEFONEN ÄR ÖPPEN 
FÖR TIDSBESTÄLLNING  

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

RABATT
MASSOR AV 

VÅRNYHETER

VÅRKÄNSLOR
Vi vill locka fram våren!

Gäller på ordinarie priser.

PÅ ALLA VAROR I BUTIK

Torsdag 26/3 - Söndag 1/3

20%



Förutsatt att världs-
eliten i snowboard 
hoppar i Alebacken 

på lördag ser jag det som 
närmast självklart att Ale 
kommun omgående instiftar 
ett eget bragdguld. I samma 
stund ska det lika självklart 
delas ut till John Hans-
son som lär få tillbringa 
hela veckan i pisten för att 
överhuvudtaget göra det 
omöjliga möjligt. Jag fick 
en åktur i den moderna 
pistmaskinen upp och ner 
för en backe där jord och 
lera är mer synligt än det 
efterlängtade snötäcket. Inte 
en enda gång ger han sken 
av att ”det här kommer inte 
att gå”, bara att det kommer 
att kräva mer resurser i tid, 
pengar och kraft. Ale Invite 
ska genomföras och inte ens 
14 dagars mildväder fick 
arrangören att tänka om. 

Det må vara modigt, men 
utan en lösningsorienterad 
och allkunnig John Hansson 
hade jag kallat det för ren 
och skär idioti. Nu kommer 
hoppet sannolikt att stå 
där när lördagen kommer, 
oavsett regn och antalet 
plusgrader. Hur osannolikt 
det än kan verka. Flera 
experter har varit på plats, 
David som var med och 
byggde OS-hoppen i Sotji 
förra året, satt med i pistma-
skinen i måndags. Han log 
hela tiden och kallade det 
för ”världens cirkus” och det 

är nog precis vad som krävs 
för att göra det omöjliga 
möjligt. All magi ligger i 
John Hanssons händer som 
förutom vädrets makter 
löper en kamp mot klockan. 
Det är han som tänker, pla-
nerar och genomför. I denna 
vinterfestliga föreställning 
måste alla trix fungera. Om 
det gör det så ska Ales första 
bragdguld omgående delas 
ut.

Våren är i antågande, 
visste ni det? Det kvittras 
nämligen som aldrig förr, 
men då menar jag inte i 
skogen. Det talas om nya 
etableringar och lösningar 
för att trots myndigheters 
ovilja ändå komma igång 
med viss central byggnation 
i Älvängen. Personligen tror 
jag att det är helt avgörande. 
Vi måste få se lite byggkra-
nar i Ale igen. Det ena ger 
det andra. Om någon bara 
tar initiativet är jag över-
tygad om att fler kommer 
att se möjligheterna i Ale. 
Då krävs självklart att det 
finns juridiska förutsätt-
ningar och en tillåtelse 
att få bygga. Det utgår 
jag från att man snart 
har hittat en definitiv 
lösning på. Allt annat 
vore ett hån mot alla 
samhällsplanerare, 
staten som satsat mil-
jarder infrastruktur och 
inte minst mot skattebe-

talarna som ytterst har stått 
för finanserna.

I en förödande skadegö-
relse krossades 141 buller-
skydd längs E45 för ett par 
veckor sedan. Händelsen 
har upprört många alebor, 
för att inte säga alla, och när 
Trafikverket nu ska åtgärda 
sabotaget växer ilskan. Det 
lär nämligen ta tid. Om 
de inte får lov att kringgå 
lagen om offentlig upp-
handling kan det dröja till 
hösten-vintern innan de nya 
bullerskydden är på plats. 
Dessutom ser prislappen 
ut att landa på mellan 5-6 
miljoner kronor. Tänk 
vad mycket bra saker som 
kunnat genomföras för detta 
gigantiska belopp. 

Bragdguldet?

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott
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läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)
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         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
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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

ande. 
kra-
ger
ara 
r-

mer
le.
et 
-

-

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

PROFIL-& REKLAMARTIKLAR
S

Se vår webbshop/hemsida

eller ring 0303-33 85 86

juhani.vesisto@telia.com

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

VI FIXAR TELEFONEN!

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:

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

helenasmassageterapi.bokadirekt.se
helenasmassageterapi@gmail.com

Jag tar emot friskvårdskuponger 
och friskvårdscheckar 

tar även emot kortbetalningar.

FÖRETAGS-, KLASSISK- 
& BINDVÄVSMASSAGE

CATERING
FÖR ALLA

festliga tillfällen
HEMMA ELLER PÅ JOBBET!

0701-44 35 31 / HENRIKDANIEL.SE

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

ALLT INOM 
BYGGNADS-

PLÅTSLAGERI!
Vi hjälper dig även med rotavdraget

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

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se
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Vi bjuder på kaffe och semla
Välkomna!
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ALAFORS. Ale Invite, en 
vinterklassiker som går 
till historien oavsett.

Antingen som ett 
helgalet projekt eller 
som en bejublad publik 
vinterfest.

– Visst känns det som 
ett omöjligt uppdrag, 
men alla har bestämt sig 
för att det ska gå och då 
gör det väl det, säger 
förste pistmaskinist 
John Hansson.

Termometern visar på plus-
grader och nederbörd i form 
av snö och regn hela veckan, 
men John Hansson i Aleback-
en har slutat oroa sig. Nu är 
det hårt arbete som gäller och 
varje timme som går handlar 
det om att vara lösningsori-
enterad. Självklart hade han 
hoppats på att vädergudarna 
skulle varit mer generösa och 
barmhärtiga med minusgra-
der.

– Vi hade behövt 15 tim-
mar med ett par minusgrader 
så hade vi löst mycket av snön. 
Nu får vi köra hit den från is-
hallar i närområdet och från 
Landvetter flygplats. Proble-
met är att den är så tung att 
vi inte får med oss så mycket 
som vi önskat, säger han.

Lokaltidningen får åka med 
när grunden till hoppen läggs. 
Det är snudd på mer lera och 
jord än snö i Alebacken. De 
senaste dagarnas mildväder 
har tagit styggt på pisten.

– Vi behöver 3000 kubik-
meter snö och tillgången är 

egentligen inte problemet. 
Snön finns i området, men 
det är tiden att frakta hit den 
som bekymrar mig. På något 
sätt ska vi väl lösa det, vi har 
ju inget val. På lördag smäller 
det, säger Hansson och berät-
tar att evenemangsområdet 

som idag ser ut som en leråker 
kommer att beläggas med flis.

Det är bråda dagar i Ale-
backen. Tanken är att arrang-
örens frontfigurer Tor Berg-
ström och Kevin Bäckström 
ska kunna genomföra ett par 
provhopp redan på torsdag. 

– Det är dygnet runt som 
gäller nu. Containrarna hjäl-
per oss en del. Nu ska vi täcka 
över dem med så mycket snö 
som möjligt. Kvalitén på den 
behöver inte vara bästa tänk-
bara, däremot vill vi ha ren 
och fin snö överst. Den hopp-

as vi kunna hämta i Ale Arena, 
säger Hansson innan det bär 
uppför pisten igen.

Alebacken har inget eko-
nomiskt åtagande i projektet, 
utan ansvarar bara för att ha 
en backe i ordning till på lör-
dag. Ett uppdrag som heter 
duga!
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Visste du att nio av tio företag som startas i Ale kommun i samverkan med arbetsförmed-
lingen lever vidare efter två år? Bär du på en idé du tror att du kan förverkliga  genom att 
starta företag? Här finns de resurser som du behöver för att ta nästa steg.

Välkommen till starta eget-mingel med Nyföretagarcentrum, Almi, Ale kommuns närings-
livsenhet, arbetsförmedlingen samt lokala entreprenörer och banker.

Uppfyll dina drömmar

När?
5 mars, kl 17.30–20.00

 

Var?
Arbetsförmedlingen Ale 
torg, Nödinge

Anmälan
E-post jagkommer@ale.se

Kämpar mot vädret och klockan

Snön som sparats i backen körs 
ner till det blivande hoppet.

John Hansson pistar på.

AMELIE ANDERSSON

CANNABIS
en olycklig kärlekshistoria

MÅNDAG 2 MARS KL 18.00
TEATERN, ALE KULTURRUM
FRI ENTRÉ

föreläsning

En skepp kommer lastat. All snö koncentreras nu till hoppet, men när snökanonerna inte kan användas får arrangören lita till ishal-
larna i närområdet. Lastbilarna går nu i skytteltrafik. Alebacken har inget ekonomiskt åtagande i projeket.

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

– Bygger jättehopp med containrar och snö från ishallar i närområdet
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www.ale.se 
0303-33 00 00

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

2
MARS

9
MARS

11
MARS

4
MARS

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.

På gång

Hyra av container
Från och med den 1 mars 2015 är det Renova AB som 
tar emot containerbeställningar från dig som bor i 
Ale kommun. Fakturan kommer även fortsättningsvis 
att skickas ut av Ale kommun renhållning. Pris och 
sorteringsinstruktioner för container finns på Ale 
kommuns hemsida. I de fall du som beställer har ett 
kundnummer hos Ale kommun renhållning kommer du 
bli ombedd att uppge detta vid beställning. Kundnumret 
kan du hitta längst upp till höger på din faktura. 
Beställ din container i god tid, minst tre dagar före 
önskat utsättningsdatum. På höst och vår råder det stor 
efterfrågan och leveranstiderna kan då vara längre.

Beställ din container hos Renova AB tel: 031-618505 

Öppettider Skepplanda simhall
Onsdag kl 07.00-09.00 och 17.00-20.00,  
vattengympa kl 20.00-21.00
Torsdag kl 17.00-21.00, vattengympa  
kl 16.00-17.00, varmbad 33-34 grader
Fredag kl 17.30-21.00,  
(OBS! 17.30-18.15 inga banor för  
motionssimning)
Lördag kl 11.00-15.00

SVENSKAR I SHANGHAI 
Livsöden, svensk historia, kinesisk 
historia. kl. 19.00. Föreläsare är Bengt 

Johansson från Tängevallen i Ryk, Skepplanda. Han 
har varit generalkonsul i Shanghai och har samlat 
uppgifter i olika arkiv om svenskar verksamma i 
Shanghai. 

Skepplanda bibliotek 
Entré inklusive fika 
och mingel: 40 kr. Arr: 
Skepplanda Bibliotek, 
Bibliotekets Vänner 
och Studieförbundet 
Vuxenskolan

FEMALE-TRÄFF 
Sälj dig själv och våga ta rätt betalt! 
Föreläsning av Ulla-Lisa Thordén som 
är en av Sveriges bästa säljtränare och 
inspiratör.

 

5
MARS

E-HANDEL PÅ EXPORT, 
WORKSHOP OCH SEMINARIUM
Focus på e-handel över gränserna, vilka 
är lagarna och vad finns det för sedvanor 
och trender.

 

5
MARS

STARTA EGET-MINGEL
Bär du på en idé du tror att du kan 
förverkliga genom att starta företag?

 

Har din partner drabbats av stroke?
Säkert uppstår många frågor och funderingar. Då är det är bra att få 
mer kunskap och att träffa andra i liknande situation! Inbjudan till 
anhörigträffar för make/maka/sambo/särbo. Vi kommer att starta 
en serie träffar under våren 2015.  Gruppen kommer att bestå av 
6-8 deltagare. Vi som leder träffarna är anhörigkonsulent Ann-Mari 
Thunberg och erfaren anhörig Kaisa Nyberg. Start TISDAG 17 MARS KL 
13.30-15.30 i lokalen Älven, Vikadamm, Älvängen .
                                                         
Ingen kostnad. Fika ingår. För mer information och intresseanmälan 
kontakta Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent,  
telefon 0303-37 12 54, e-post ann-marie.thunberg@ale.se

Har du en närstående med  
minnesproblematik?
Då är du välkommen till informations-/
utbildningsträffar under fyra tillfällen med olika 
teman. Vi startar två olika grupper under våren. 
Vi startar en grupp för make/maka/sambo/särbo i 
Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, MÅNDAG 
16 MARS KL 14.30–16.30.
    
Vi startar också en grupp på kvällstid med 
samma teman för ”vuxna barn” vars föräldrar har 
minnesproblem ONSDAG 25 MARS  KL 18.00 – 20.00. 
Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång 
Eken.
 
Är du intresserad av att deltaga eller har frågor 
och funderingar? Kontakta Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent, telefon 0303-37 12 54, e-post 
ann.marie.thunberg@ale.se, eller Marita Olsson, 
demenssjuksköterska, e-post marita.olsson@ale.se

Neuropsykiatriska diagnoser  
Tematräff för anhöriga
ONSDAG 18 MARS KL 18.00–20.00
Tema för kvällen: Bemötande och förhållningssätt
Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4. Kvällen kommer att 
innehålla både föreläsning och möjlighet att samtala i mindre grupper. 
Jenny Lomfors, verksamhetspedagog inom funktionshinderenheten i 
Ale kommun, kommer att hålla i trådarna under kvällen. Fika till billig 
penning. Välkommen! Frågor och anmälan: Ann-Mari Thunberg, 
anhörigkonsulent, telefon 0303-37 12 54 senast 13 mars. I samarbete 
med Anhörigföreningen Omtanken samt Studieförbundet Vuxenskolan

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

Du vet väl om att du kan kontakta 
kommunens energi- och klimatrådgivare 
för kostnadsfri och opartisk rådgivning 
kring din energianvändning? 
Rådgivningen riktar sig till 
privatpersoner, små och medelstora 
företag och föreningar i kommunen.

Telefon: 0303-33 03 33 
Mail: caroline.rundlof@ale.se
Webb: www.ale.se/energi

Kostnadsfri och opartisk energi-  
och klimatrådgivning

 
NÄRINGSLIVSKALENDARIET

Tid, plats och mer information på www.ale.se. 
Anmälan till jagkommer@ale.se
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NÖDINGE. Nästa år 
får Dennis Ljunggren 
mottaga sin första guld-
klocka för 25 aktiva år 
inom Alepolitiken.

Det andra är också 
inom räckhåll från ar-
betsgivaren Akzo Nobel 
i Bohus.

Utbildningsnämndens 
nya ordförande i Ale, 
Dennis Ljunggren (S), 
har mycket att vara 
stolt över, men väljer 
ändå att berätta om ett 
liv som under ungdoms-
åren var allt annat än 
exemplariskt.

– Jag är inte rädd för att prata 
om det som har varit. Vi le-
ver här och nu. Erfarenhet-
erna från livet i gråzonen har 
gjort mig till den jag är och 
vissa livserfarenheter, som 
jag förvisso gärna hade varit 
utan, hjälper mig idag att fat-
ta kloka beslut. Jag vet hur 
det är på andra sidan, säger 
Dennis Ljunggren.

Samhället var tufft, ung-
domsarbetslösheten hög. 
Nödinge var inte förskonat 
på tidigt 90-tal. Dennis, som 
kommit in i politiken via 
Unga Örnar och SSU, fick 
1991 en ersättarplats i Nö-
dinge kommundelsnämnd. 
Politiken fick plötsligt ett allt 
större utrymme i livet och 
tur var det berättar Dennis 
knappt 25 år senare.

– Det är små marginaler 
i livet. Vi var ett gäng som 
inte riktigt gjorde allt enligt 
regelboken. Det var inbrott 
i skolor, mycket bus och al-
kohol under tonåren. Det är 
inget jag är stolt över idag, 
men jag skulle aldrig förneka 
det. Däremot är det viktigt 
att fundera över vad som tog 
mig ur det. Politiken och för-
troendet från partiet är abso-
lut ett av de starkaste skälen. 
När kompisarna trampade 
allt djupare i träsket och även 
narkotika blev en del av var-
dagen gick jag åt andra hål-
let, berättar han ärligt.

Det har bara gått några 
månader sedan han var på 
en av sina ungdomskompi-
sars begravning. En händel-
se som har påverkat honom 
starkt. Tårarna kan inte hål-

las tillbaka och rösten börjar 
darra.

– Det kunde varit jag. Han 
dog av en överdos och för en 
tid sedan frågade jag honom 
faktiskt varför de aldrig hade 
erbjudit mig narkotika. ”Vi 
ville inte ha med dig i ski-
ten”. De skyddade mig av nå-
gon anledning. Jag hoppades 
in i det sista att det skulle lösa 
sig även för honom, men när 

du står där på begravningen 
inser du att vi inte har lyck-
ats, säger Dennis.

1996 hade han istället 
vunnit så stort förtroende 
hos Nödinges socialdemo-
krater att han 23 år gammal 
valdes till ordförande för 
kommundelsnämnden.

– Precis som nu var kön 
till barnomsorgen ett stort 
problem. Jag vet att jag för-
vånades över att det plötsligt 
kunde finnas 27 ungar i kö? 

Jag krävde månadsrapporter 
efter det och vi fick snabbt 
avsätta pengar till baracker 
som senare blev Lillgårdens 
förskola. Idag är det Äppel-
gårdens förskola och det 
känns bra att veta att man 
varit med och lagt grunden 
för den, redogör Dennis som 
också fick problemet med 
nynazister i Nödinge på sitt 
bord.

– Vi skapade ett BRÅ-sam-
arbete med representanter 
från skola, fritid, socialtjänst, 
polis och kommunledning. 
Uppföljning på individnivå 
gällde och parallellt försökte 
vi lyfta alternativa verksam-
heter. Det goda segrade till 
sist.

Förutom ett 21 månader 
långt uppehåll på grund av 
ändrade arbetsförhållanden 
har han ingått i Alepolitiken. 
Uppdrag inom vård- och 
omsorg samt utbildning i 
kombination som ledamot 
i kommunfullmäktige har 
engagerat honom. Efter val-
förlusten 2010 blev han vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden, men det var också 
under den mandatperioden 
han var med och fattade ett 
avgörande beslut.

– Skolöverenskommelsen 
är ett utmärkt exempel på po-

litisk samverkan. Jag önskar 
att fler nämnder gjorde som 
vi. Vi fokuserar på det som är 
bra och det vi är överens om. 
Vi letar inte efter olikheter, 
utan tvärtom efter likheter 
som vi kan driva igenom. Ut-
bildningsnämnden om-
sluter 738 miljoner 
kronor, det är 
en stor sum-
ma pengar 
och därför 
är det inte 
svårt att inse 
fördelarna 
med att vara 
överens. En 
så stor verk-
samhet driver 
man lättare tillsam-
mans, menar Dennis som 
tog över ordförandeklubban 
efter Elena Fridfeldt (C).

– Det har gått väldigt bra. 
Självklart är vi oense emel-
lanåt, men vi är båda överens 
om att komma överens och 
då brukar det lösa sig. Det 
har det gjort hittills i alla fall.

Varför är du rätt man 
för uppdraget som Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de?

– Jag har en bred kom-
petens inom utbildning och 
har varit med ganska länge, 
dessutom är jag lyhörd och 

försöker alltid förstå varför 
man vill göra en förändring. 
Jag köper inte grisen i säcken 
och jag vill också veta varför 
grisen är där.

I det civila livet är han 
ordförande för industrifacket 

på Akzo Nobel i Bohus. 
Ett arbete som 

ställer krav på 
samarbete och 

förhandlings-
förmåga.

– Jag har 
stor nytta av 
detta även 
i politiken. 

När jag mö-
ter företagsled-

ningen är målet 
att nå samförstånd i 

olika frågor. Samma inställ-
ning har vi i Utbildnings-
nämnden idag. Det handlar 
om att ge och ta – att komma 
överens, inte att alltid få ex-
akt så som man själv önskar, 
förklarar Dennis.

Sin politiska drivkraft 
hämtar han återigen från sin 
egen uppväxt där han upp-
levde att många var i utan-
förskap och han har sett vad 
det har lett till.

– Jag vill göra det bättre 
för andra. Vi måste visa en 
större solidaritet än vi gör 
idag. Jag tror inte någon av 
tiggarna utanför ICA sitter 
där för att de vill det. Det 
krävs ett enormt mod bara 
att sjunka så lågt att sätta sig 
där. De gör det för att de inte 
har något val. Jag ger alltid 
allt löst jag har i fickan till 
tiggarna och skäms när jag 
hör hur folk resonerar om 
dem. Att de inte tar emot 
mat förstår jag. Med tanke på 
vad många säger om tiggare 
skulle jag inte heller våga ta 
emot en baguette på gatan. 
Den kan ju i princip inne-
hålla vad som helst.

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

Politiken räddade Dennis
från livet i gråzonen

Dennis Ljunggren (S) är ny ordförande i Utbildningsnämnden och berättar i en öppenhjärtlig inter-
vju om hur politiken har räddat honom från ett liv i utanförskap.

DENNIS LJUNGGREN

Ålder: 42
Bor: Nödinge
Familj: Gift med Sonja, söner-
na Gabriel, 17, Eric 14 år.
Utbildning: Bagare.
Yrke: Ordförande för IF Metall 
på Akzo Nobel.
Uppdrag: Utbildningsnämn-
dens ordförande, ersättare i 
Kommunstyrelsen, ledamot i 
kommunfullmäktige.
Förebild: Ingvar Carlsson. 
”Han var aldrig ifrågasatt”.
Utmaning som ordförande: 

”Att alltid försöka vara över-
ens med oppositionen är en 
utmaning”.
Bästa beslutet: ”Det har jag 
inte tagit än, men skolöver-
enskommelsen med allians-
partierna är bra”.
Lagar helst: ”Egna hambur-
gare på italienskt bröd som 
serveras med rå och stekt lök 
samt ananas i sötsur sås”.
Last: ”Jag säger för mycket 
innan jag tänkt klart”.

Med tanke på 
vad många sä-
ger om tiggare 
skulle jag inte 

heller våga ta emot en 
baguette på gatan. Den 
kan ju i princip innehålla 
vad som helst.
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SEX SNABBA
Glas eller Plank

Kamerabevakning eller 
Integritet

Schwarzwald eller Marsipan
Skriva eller Tala

Pizza eller Gymma
Städa eller Diska

ORDFÖRANDE UTBILDNINGSNÄMNDEN

E-handel på export, workshop och seminarium 
Ett eftermiddagsseminarium med focus på e-handel över  
gränserna. Vi får svar på vilka lagar och tullregler som gäller  

DATUM OCH TID: 5 mars kl. 14–17
PLATS: Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, Surte
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se

Ale - en uppstickare  
i svenskt näringsliv

 MARS

5
2015

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

Starta-eget kurs 
En kurs för dig som funderar på att starta eget företag. Du får 
under kursen även två enskilda rådgivningstimmar.

DATUM OCH TID: lördag 21 mars, kl. 9–16 och 
söndag 22 mars, kl. 9–13.
PLATS: Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, Surte
PRIS: 500 SEK inkl. moms
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se  

www.businessregion.se 
Antalet platser är begränsat.
FRÅGOR: Maria Lindström, 031-367 61 66.

 MARS

21–22
2015
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Dennis Ljunggren.

Samhället var tufft, ung-
domsarbetslösheten hög. 
Nödinge var inte förskonat 
på tidigt 90-tal. Dennis, som 
kommit in i politiken via 
Unga Örnar och SSU, fick 
1991 en ersättarplats i Nö-
dinge kommundelsnämnd. 
Politiken fick plötsligt ett allt 
större utrymme i livet och 
tur var det berättar Dennis 
knappt 25 år senare.

– Det är små marginaler 
i livet. Vi var ett gäng som 
inte riktigt gjorde allt enligt 
regelboken. Det var inbrott 
i skolor, mycket bus och al-
kohol under tonåren. Det är 
inget jag är stolt över idag, 
men jag skulle aldrig förneka 
det. Däremot är det viktigt 
att fundera över vad som tog 
mig ur det. Politiken och för-
troendet från partiet är abso-
lut ett av de starkaste skälen. 
När kompisarna trampade 
allt djupare i träsket och även 
narkotika blev en del av var-
dagen gick jag åt andra hål-
let, berättar han ärligt.

Det har bara gått några 
månader sedan han var på 
en av sina ungdomskompi-
sars begravning. En händel-
se som har påverkat honom 
starkt. Tårarna kan inte hål-

las tillbaka och rösten börjar 
darra.

– Det kunde varit jag. Han 
dog av en överdos och för en 
tid sedan frågade jag honom 
faktiskt varför de aldrig hade 
erbjudit mig narkotika. ”Vi 
ville inte ha med dig i ski-
ten”. De skyddade mig av nå-
gon anledning. Jag hoppades 
in i det sista att det skulle lösa 
sig även för honom, men när 

du står där på begravningen 
inser du att vi inte har lyck-
ats, säger Dennis.

1996 hade han istället 
vunnit så stort förtroende 
hos Nödinges socialdemo-
krater att han 23 år gammal 
valdes till ordförande för 
kommundelsnämnden.

– Precis som nu var kön 
till barnomsorgen ett stort 
problem. Jag vet att jag för-
vånades över att det plötsligt 
kunde finnas 27 ungar i kö? 

Jag krävde månadsrapporter 
efter det och vi fick snabbt 
avsätta pengar till baracker 
som senare blev Lillgårdens 
förskola. Idag är det Äppel-
gårdens förskola och det 
känns bra att veta att man 
varit med och lagt grunden 
för den, redogör Dennis som 
också fick problemet med 
nynazister i Nödinge på sitt 
bord.

– Vi skapade ett BRÅ-sam-
arbete med representanter 
från skola, fritid, socialtjänst, 
polis och kommunledning. 
Uppföljning på individnivå 
gällde och parallellt försökte 
vi lyfta alternativa verksam-
heter. Det goda segrade till 
sist.

Förutom ett 21 månader 
långt uppehåll på grund av 
ändrade arbetsförhållanden 
har han ingått i Alepolitiken. 
Uppdrag inom vård- och 
omsorg samt utbildning i 
kombination som ledamot 
i kommunfullmäktige har 
engagerat honom. Efter val-
förlusten 2010 blev han vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden, men det var också 
under den mandatperioden 
han var med och fattade ett 
avgörande beslut.

– Skolöverenskommelsen 
är ett utmärkt exempel på po-

litisk samverkan. Jag önskar 
att fler nämnder gjorde som 
vi. Vi fokuserar på det som är 
bra och det vi är överens om. 
Vi letar inte efter olikheter, 
utan tvärtom efter likheter 
som vi kan driva igenom. Ut-
bildningsnämnden om-
sluter 738 miljoner 
kronor, det är 
en stor sum-
ma pengar 
och därför 
är det inte 
svårt att inse 
fördelarna 
med att vara 
överens. En 
så stor verk-
samhet driver 
man lättare tillsam-
mans, menar Dennis som 
tog över ordförandeklubban 
efter Elena Fridfeldt (C).

– Det har gått väldigt bra. 
Självklart är vi oense emel-
lanåt, men vi är båda överens 
om att komma överens och 
då brukar det lösa sig. Det 
har det gjort hittills i alla fall.

Varför är du rätt man 
för uppdraget som Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de?

– Jag har en bred kom-
petens inom utbildning och 
har varit med ganska länge, 
dessutom är jag lyhörd och 

försöker alltid förstå varför 
man vill göra en förändring. 
Jag köper inte grisen i säcken 
och jag vill också veta varför 
grisen är där.

I det civila livet är han 
ordförande för industrifacket 

på Akzo Nobel i Bohus. 
Ett arbete som 

ställer krav på 
samarbete och 

förhandlings-
förmåga.

– Jag har 
stor nytta av 
detta även 
i politiken. 

När jag mö-
ter företagsled-

ningen är målet 
att nå samförstånd i 

olika frågor. Samma inställ-
ning har vi i Utbildnings-
nämnden idag. Det handlar 
om att ge och ta – att komma 
överens, inte att alltid få ex-
akt så som man själv önskar, 
förklarar Dennis.

Sin politiska drivkraft 
hämtar han återigen från sin 
egen uppväxt där han upp-
levde att många var i utan-
förskap och han har sett vad 
det har lett till.

– Jag vill göra det bättre 
för andra. Vi måste visa en 
större solidaritet än vi gör 
idag. Jag tror inte någon av 
tiggarna utanför ICA sitter 
där för att de vill det. Det 
krävs ett enormt mod bara 
att sjunka så lågt att sätta sig 
där. De gör det för att de inte 
har något val. Jag ger alltid 
allt löst jag har i fickan till 
tiggarna och skäms när jag 
hör hur folk resonerar om 
dem. Att de inte tar emot 
mat förstår jag. Med tanke på 
vad många säger om tiggare 
skulle jag inte heller våga ta 
emot en baguette på gatan. 
Den kan ju i princip inne-
hålla vad som helst.

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

Politiken räddade Dennis
från livet i gråzonen

Dennis Ljunggren (S) är ny ordförande i Utbildningsnämnden och berättar i en öppenhjärtlig inter-
vju om hur politiken har räddat honom från ett liv i utanförskap.

DENNIS LJUNGGREN

Ålder: 42
Bor: Nödinge
Familj: Gift med Sonja, söner-
na Gabriel, 17, Eric 14 år.
Utbildning: Bagare.
Yrke: Ordförande för IF Metall 
på Akzo Nobel.
Uppdrag: Utbildningsnämn-
dens ordförande, ersättare i 
Kommunstyrelsen, ledamot i 
kommunfullmäktige.
Förebild: Ingvar Carlsson. 
”Han var aldrig ifrågasatt”.
Utmaning som ordförande: 

”Att alltid försöka vara över-
ens med oppositionen är en 
utmaning”.
Bästa beslutet: ”Det har jag 
inte tagit än, men skolöver-
enskommelsen med allians-
partierna är bra”.
Lagar helst: ”Egna hambur-
gare på italienskt bröd som 
serveras med rå och stekt lök 
samt ananas i sötsur sås”.
Last: ”Jag säger för mycket 
innan jag tänkt klart”.

Med tanke på 
vad många sä-
ger om tiggare 
skulle jag inte 

heller våga ta emot en 
baguette på gatan. Den 
kan ju i princip innehålla 
vad som helst.
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SEX SNABBA
Glas eller Plank

Kamerabevakning eller 
Integritet

Schwarzwald eller Marsipan
Skriva eller Tala

Pizza eller Gymma
Städa eller Diska

ORDFÖRANDE UTBILDNINGSNÄMNDEN

E-handel på export, workshop och seminarium 
Ett eftermiddagsseminarium med focus på e-handel över  
gränserna. Vi får svar på vilka lagar och tullregler som gäller  

DATUM OCH TID: 5 mars kl. 14–17
PLATS: Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, Surte
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se

Ale - en uppstickare  
i svenskt näringsliv

 MARS

5
2015

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

Starta-eget kurs 
En kurs för dig som funderar på att starta eget företag. Du får 
under kursen även två enskilda rådgivningstimmar.

DATUM OCH TID: lördag 21 mars, kl. 9–16 och 
söndag 22 mars, kl. 9–13.
PLATS: Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, Surte
PRIS: 500 SEK inkl. moms
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se  

www.businessregion.se 
Antalet platser är begränsat.
FRÅGOR: Maria Lindström, 031-367 61 66.

 MARS

21–22
2015

Torsdagar 14-18 Tel. 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors E-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

Läs mer om kampanjen på contura.se 
Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin 
(gäller hela sortimentet) och Premodul skor-
sten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen.

CONTURA 520T
Ord. pris 23.500:-

JUST NU 20.500:-
Spara 

3.000:-
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SPARA 
upp till 7.000:-

GÄLLER T O M 28 FEBRUARI 2015

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

SE KAMPANJEN  
PÅ  JOTUL.SE

SPARA 
UPP TILL
8 000:-

Just nu får du 1000 Kr i rabatt på spiskassetter från Keddy

Rek pris från 13.990 Kr. Gäller Keddy SK100/200 och Keddy SK1000/2000  t o m 28 februari 2015

Svensk gjutjärnstradition.

JUST NU!

Spara
1.000:-

Thermia Aura
Luft/luftvärmepump

Rekordlåga räntor, ROT-avdrag
och 48-tums TV på köpet.

Dags att installera bergvärmepump.
Argumenten för att installera värmepump har aldrig varit fler. Eller

tyngre. Trots det har vi bestämt oss för att ge dig ett till : beställ
installation av villavärmepump från oss senast 31 mars, så får du

en 48-tums smart-TV på köpet.

Köp en Thermia Aura 
- få en surfplatta eller 
Aura remote på köpet!

Gäller leverans under mars månad 2015. (Erbjudandet gäller till  
13 mars 2015). Kan inte kombineras med andra erbjudande.

Lunnavägen 6 Alafors

Öppet: Måndag-torsdag 09-18 
Fredag 09-16 Lunchstängt 12-13

INSTALLERAT OCH KLART 

16.995:-
Standardinstallation efter beviljat ROT-avdrag.

INKLUSIVE

6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Standardinstallantion 5m RÖR/kabel mellan innedel och utedel

Elmatning till utedel tillkommer.

Beställ installation av 

villavärmepump från oss  

senast 31 mars, så får du en 

48-tums 
smart-TV 
på köpet!
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Priset för att vara 
en kundägd bank 

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

NÖDINGE. ”Nej tack till 
kärnkraft” blev ja tack 
till politik för Stefan 
Hagman (S).

Nu har han fått upp-
draget att leda Kultur- 
och fritidsnämnden.

– Det är en förmån 
eftersom våra frågor 
ofta handlar om verk-
samheter som sätter 
guldkant på tillvaron för 
aleborna, säger han.

Lokaltidningen hälsar på 
hemma hos Stefan Hagman 
på Bräckans väg i Nödinge. 
En skylt med ”Bergslyckan” 
pryder huset och det går 
inte att ta miste 
på att familjen 
Hagman trivs 
i bostaden 
som har fått 
växa i takt 
med famil-
jen.

– Ur-
sprungligen 
är huset 100 
år gammalt och 
vi har försökt beva-
ra de unika dragen när vi 
renoverar och bygger ut. Vi 
hittade till exempel en gam-
mal altandörr på Kilanda Sä-
teri till vårt nya uterum och 

fönstrena kommer från SK-
F:s gamla fabriker. Vi flyt-
tade hit 1993 och är väldigt 
förtjusta, säger Stefan när 
han visar runt i hemmet.

Nödinges expansion får 
gärna fortsätta, men områ-
det runt Bräckans väg och 
Dammekärr hoppas han får 
förbli tämligen orört.

– Alla samhällen behöver 
en grön lunga och det är 
många nödingebor som pro-
menerar och har detta som 
sin plats för rekreation.

Stefan är uppväxt på or-
ten och beskriver sina barn-
domsår som en tid då han 
mest läste serietidningar 
och cyklade runt i samhället. 
Hans första minne från poli-
tik är från 1976 när borgarna 
tog makten. Hemmet hade 

socialdemokratiska vär-
deringar, även om 

mor och far inte 
var poltiskt 

aktiva. Det 
var däremot 
förfäderna 
och Stefan 
tror att det 
har sipprat 

igenom en 
del från den 

generationen.
– Vid folkomröst-

ningen om kärnkraft var jag 
tolv år och fast bestämd över 
åsikten ”Nej tack till kärn-
kraft”. Där startade mitt en-
gagemang och fyra år senare 

gick jag med 
i SSU. Av 
någon an-
ledning slu-
tade alla när 
jag började, 
så jag blev 
ordförande. 
I valet 1985 
var jag bara 
17 och fick 
inte rösta. 
Det minns 
jag med viss 
b i t t e r h e t , 
d ä r e m o t 
löste det sig 
ganska bra. 
Partiet fick 
ett avhopp i 
Miljö- och 
b y g g n a d s -
n ä m n d e n 
och jag val-
des in som 

ersättare när jag fyllt 18 året 
efter, berättar Stefan.

I det civila livet förverkli-
gade han en barndomsdröm 
och blev brevbärare, men 
när posten började rationali-
sera blev han ett offer. Han 
bestämde sig för att sadla om 
och började läsa till lärare. 
Idag är han anställd på Kom-
vux och undervisar i svenska 
och svenska som andra språk.

– Jag trivs som fisken i 
vattnet. Det är oerhört gi-
vande.

Efter att ha tagit en paus 
från politiken 1997 började 
Stefan engagera sig på nytt 
vid valförlusten på riks 2006. 
Fyra år senare tog Alliansen 
över även i Ale och han in-
gick därefter i analysgruppen 
med sikte på valseger 2014. 
Så blev det och då kom frå-
gan om en ordförandepost 
som ett brev på posten.

– Att få leda Kultur- och 
fritidsnämnden känns ytterst 
förmånligt. Det handlar om 
allt som gör livet lite roli-
gare. Fullmäktige har bland 
annat givit oss i uppdrag att 

etablera ett centralt bibliotek 
i Älvängen, renovera ridhu-
set på Jennylund, utveckla 
en friidrottanläggning, byg-
ga näridrottsplatser i Surte 
och Skepplanda samt en ny 
konstgräsplan i Nödinge. 
Det är positiva satsningar 
som gagnar alla, säger Stefan 
glatt.

Desstuom har en större 
renovering och ombyggnad 
av Nödinge idrottshall precis 
tillkommit, då både tak och 
väggar visade sig ha stora 
brister.

På agendan står också att 
fortsätta utveckla Ale Kul-
turrum till ett riktigt kultur-
hus.

– Det är en viktig balans-
gång att få huset att funge-
ra både som högstadieskola 
och en allmän träffpunkt. I 
nämnden diskuterar vi just 
nu hur vi ska få det till ett 
mer levande kulturhus – en 
mötesplats för alla genera-
tioner, säger Stefan.

En översyn av förenings-
stödet pågår och syftet är 
solklart.

– Vårt fokus är att skapa 
ett ännu mer jämställt och 
jämlikt stöd till föreningsli-
vet. Vi vill också uppmuntra 
de som har ett tydligt genus 
och integrationsperspektiv.

Av mer känslig karaktär är 
förslaget som nämnden an-
tagit om att starta en utred-
ning beträffande framtidens 
simhall i Ale kommun. Var 
ska den ligga, vad ska den 
innehålla och vad kommer 
det att kosta?

– Det är ett första litet 
steg till att börja tänka på 
detta. Skepplanda simhall 
är oerhört välskött, men har 
trots allt åldern emot sig. 
Vi måste ha en plan för var 
våra barn ska lära sig simma i 
framtiden och var vi ska kun-
na erbjuda kvalitativ rehab-
träning. Det är en gigantisk 
investering så därför gäller 
det att vi börjar planera i tid, 
avslutar Stefan Hagman.
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SEX SNABBA

Stefan Hagman (S), ny ordförande i Kultur- och fritidsnämnden:

”Vi sätter guldkant på tillvaron”

STEFAN HAGMAN

Ålder: 47
Bor: Nödinge
Uppdrag: Ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden, ersättare 
i Kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige.
Intressen: ”Jag äter gärna 
middag med ett par vänner 
eller grejar med huset”.
Yrke: Lärare i svenska och 
svenska som andraspråk på 
Komvux i Ale.
Om att se sig själv i tidning-
en: ”Det är på gott och ont”.

Förebild: ”Ingvar Karlsson och 
Anna Lindh, lugna, kloka och 
sansade politiker”.
Dröm som liten: ”När jag gick 
på mellanstadiet ville jag bli 
lärare, men några år senare 
ville jag bli brevbärare – 
vilket jag också blev – och till 
sist blev jag också lärare!”.
Politisk drivkraft: ”Jag är 
stolt över Sverige och vårt 
samhälle och vill gärna vara 
med och bidra”.

Stefan Hagman utanför ”Bergslyckan” på Bräckans väg där han bott sedan 1993. Huset däremot har en stomme som är hundra år 
gammal.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Städa - Diska
Vandra  - Stranda

Integritet -  Kamerabevakning
Traditionella - Sociala medier

Kalla - Zlatan
Bugga - Jogga

ORDFÖRANDE KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Årsmöte  
Vision i Ale

Torsdag 12/3 kl 17:00
Ale Kulturrums matsal

Anmälan till vision@ale.se
 eller till 0704-320 095
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SEX SNABBA

Stefan Hagman (S), ny ordförande i Kultur- och fritidsnämnden:

”Vi sätter guldkant på tillvaron”

STEFAN HAGMAN

Ålder: 47
Bor: Nödinge
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TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Städa - Diska
Vandra  - Stranda

Integritet -  Kamerabevakning
Traditionella - Sociala medier

Kalla - Zlatan
Bugga - Jogga

ORDFÖRANDE KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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Vision i Ale

Torsdag 12/3 kl 17:00
Ale Kulturrums matsal

Anmälan till vision@ale.se
 eller till 0704-320 095
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Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ADRESS IDROTTSVÄGEN 13A, VÅN 1/3 BOAREA CA 54 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 890 000 KR AVGIFT 2 300
KR/MÅN VISAS TI 3/3 17.00-18.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - SURTE
Nu kan vi erbjuda denna trevliga och inflyttningsklara
lägenhet i norra Surte. Nyrenoverat kök från 2010 och
helkaklat badrum från 2013. Välkomna på visning!

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

ALE. Det har skett ett 
ordförandeskifte i Nä-
ringslivsrådet.

Stefan Brandt träder 
tillbaka och Helena 
Björklund tar vid.

Det formella över-
lämnandet skedde vid 
Näringslivsrådets möte 
i Nödinge kommunhus i 
tisdags.

Näringslivsrådet började sitt 
arbete 2012, men först i slu-
tet av 2013 beslutades i kom-
munfullmäktige att rådet 
formellt skulle instiftas.

– Näringslivsrådet är en 
remissinstans för frågor som 
rör näringsliv och företagan-
de. Näringslivsrådet är tänkt 
som en kommunikationslänk 
mellan företagare och kom-
munen och syftar till att öka 
företagares möjlighet till 
inflytande över sin vardag. 
Rådet ska även fungera som 
inspiration och rådgivare för 
politiska beslut, säger Pia 
Areblad, näringslivschef.

Tre övergripande strate-
giska mål har tagits fram för 
näringslivsarbetet i kommu-

nen under 2015:
•  Stärka och utveckla de fö-

retag som finns i Ale idag
•  Skapa förutsättningar för 

fler företagsetableringar
•  Öka antalet nya företag i 

Ale.
– Vi kommer att starta ar-

betet med formandet av en 
vision för näringslivet på ett 
arbetsmöte i slutet av mars. 
Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) och Närings-
livsrådet kommer arbeta 
fram detta tillsammans, sä-
ger Pia Areblad.

Näringslivsrådet håller 
också på att ta fram en folder 
som ska rikta sig mot företag 
som vill etablera sig i kom-
munen. 

Näringslivsrådet för 2015 
har följande utseende: Hele-
na Björklund (ordförande), 
Christian Kjellberg, Dick 
Sporre, Göran Tilly, Kent 
Hylander, Bengt Borg-
ström, Lenny Berglund, 
Lisa Esberg, Pernilla Fa-
gerholm, Stefan Brandt, 
Tobias Håkansson.

JONAS ANDERSSON

Ordförandeskifte i Näringslivsrådet
– Björklund tar över 
efter Brandt

Näringslivschef Pia Areblad avtackar Stefan Brandt och välkomnar Helena Björklund till ny ordförande i Näringslivsrådet.
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i Ale 2015

Marie och Peter Lindberg på Klädkällaren utsågs 
2014 till Årets Företagare i Ale - nu vill vi ha er 

hjälp att fi nna årets kandidater!

VEM ÄR 
ÅRETS FÖRETAGARE 

I ALE 2015?
Och vem eller vilka tycker ni 

ska utses till årets nyföretagare?

Maila ditt förslag senast den 10 mars till
ericson.barbro@gmail.com
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Gör vardagen
grönare

EKOLOGISK LÖVBIFF
Ursprung Sverige. Ca 375 g.

Av nötinnanlår.

189ª/kg

Ale Torg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

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

ANNIKAS PALEOKÖK
Ord pris 299ª

199ª/st

Annika Sjöö
signerar sin bok
lördag 28 februari
kl 11-13.

SNACKMORÖTTER I PÅSE
ICA. Danmark. 200 g. Klass 1.

Jfr pris 37:50/kg.

15ª
2 för

Det perfekta mellan- 
målet! Lätta att bära
med sig på vägen
eller i matlådan.

CLEMENTINER
NADORCOTT
ICA. Spanien. Klass 1.

20ª/kg

LIME, EKOLOGISK KIWI,
SHARONFRUKT

Lime. Brasilien. 80-110 g. Klass 1.
Ekologisk Kiwi. ICA I love eco. Italien. 90 g. Klass 1.

Sharonfrukt. Israel. 100-110 g. Klass 1.
Jfr pris 22:73-31:25/kg.

Max 2 köp/hushåll.

10ª
4 för

varje dag!
Matglädje

Gäller v 9 • 25/2–1/3

Utvalt kött
från svenska gårdar

NÖTSTEK
Ursprung Sverige. Ca 1220 g.

Av nötfransyska.

79ª/kgKALVFÄRS
Ursprung Sverige. Ca 500 g.

Max 14% fetthalt.

89ª/kg

svenskt

kött
Vi gillar

svenskt

kött
Vi gillar

svenskt

kött
Vi gillar
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NÖDINGE. Daglig verk-
samhet har inspirerats 
av uppmärksamhets-
veckan ”Med hjärtat i 
Ale”.

Brukarna utmanas 
genom att utföra fysisk 
aktivitet under ett antal 
gånger i vår.

– De som är intres-
serade får en lapp där 
man fyller i ett kryss. 
Ett kryss i rutan får 
man om man gör något 
som är bra för hjärtat, 
förklarar socialpedagog 
Anna-Lill Andersson.

Det var Jenny Sallander i 
projektgruppen för ”Med 
hjärtat i Ale” som sådde ett 
frö hos ledningen för daglig 
verksamhet.

– Eftersom vi utövar frisk-
vård i olika former så tog vi 
tillfället i akt att hänga på den 
här kampanjen. Alla har olika 
förutsättningar, men var och 
en är med på det sätt som 
passar den personen bäst, sä-
ger Anna-Lill Andersson.

Det är brukarnas respek-
tive huvudarbetsplats som 
kommer att ansvara för de 
aktivitetslappar som tagits 
fram. 

– Vad man kan göra för 

att få ett kryss i rutan varie-
rar från person till person. 
Det kan exempelvis vara en 
promenad eller en avslapp-
ningsövning. Det kan vara 
en aktivitet om dagen eller 
en aktivitet i veckan. Vårt 
projekt kommer att fortgå 
under hela våren. Deltagar-

na får pris efter att ha delta-
git på fem aktiviteter, säger 
Anna-Lill Andersson.

Studiecirkel
Parallellt kommer också 
brukarna bjudas in till en 
studiecirkel – ”Fokus Hälsa”. 
Det är totalt tio träffar med 

olika tema. Cirkelledare blir 
Eva Borgede.

– Det är en cirkel som jag 
tänker vara med på. Även 
aktiviteterna ska jag delta 
i. Jag är inne på mitt eget 
hälsospår nu med mycket 
träning, berättar Frida Sch-
neider på Mediaverkstaden.

Utöver regelbundna trä-
ningspass är Frida dessutom 
engagerad i en musikgrupp.

– Vi har ett band som 
heter The Angels där jag är 
sångerska. För att kunna ge 
järnet på scenen gäller det 
att vara i form, avslutar Frida 
Schneider.

Frida Schneider på Mediaverkstaden och Anna-Lill Andersson, socialpedagog, har låtit sig inspireras av uppmärksamhetsveckan ”Med 
hjärtat i Ale”.

Fokus hälsa på daglig verksamhet

ssson.n

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Jagar kryss för hjärtat under våren
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 folksjuk- 
domar. 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

Ta med dina bilder på ett USB, DVD-skiva eller minneskort. 
Du kan också mejla info@alekuriren.se

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

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

Gilla oss på  
Facebook

Besök oss i Alebacken 
under Ale Invite  
den 28 februari!

Vi finns på plats hela dagen  
tillsammans med världsstjärnor  

och välkända artister!
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FYRA RAKA
Stad eller Landsbygd

PC eller Mac

Göta kanal eller Göta älv

Kött eller Fisk

Utbildning: Dataingenjör.
Intresse: ”Det mesta inom 
teknik, men just nu är det 
mycket videoredigering”.
Smultronställe: Sjötorp.

Hoppas lyfta 
med multikopter!

I grunden är Erik Karlsson 
”tekniknörd” och var tidigt 
dataintresserad. När kompi-
sarna mest använde datorn 
till att spela med började 
han bygga hemsidor. Han 
var tidigt ute på IT-markna-
den, men kunderna var inte 
mogna för den nya tekniken. 
Istället försörjde han sig som 
lärare och höll kurser i pho-
toshop och programmering. 
Efter datakraschen 2002 fick 
han en förfrågan om att vara 
med i uppstarten av en ny 
verksamhet. Han blev en av 
två delägare i Devello Sys-
temutveckling AB. Företaget 
är kort uttryckt en webbyrå 
som erbjuder både enkla och 
avancerade hemsidor samt 
digitala systemlösningar.

– Vi breddar vårt utbud 
ständigt. Idag handlar väl-
digt mycket om att mobilan-
passa och sökmotoroptimera 
befintliga hemsidor, men 
dessutom har vi börjat er-
bjuda flygfotografering med 
hjälp av en multikopter som 
i folkmun kallas ”drönare”. 
Det är dock något vi utför 
professionellt. Till skillnad 
från hobbyfotograferna har 
vi tillstånd från både Trans-
portstyrelsen och Försvars-

makten att både ta bilder och 
sprida dem vidare, berättar 
Erik Karlsson engagerat.

Radiostyrd flygfotogra-
fering, är det framtiden?

– Just nu är rörlig bild 
väldigt intressant och många 
vill ha det på sina hemsidor, 
därför kompletterar det vår 
befintliga verksamhet bra. 
Kvalitén på dagens digital-
kameror är imponerande. 
För till exempel mäklare och 
kommuner är flygfotografe-
ring en stor möjlighet för att 
ge en bra bild av ett område 
eller en fastighet. Du får en 
helt annan känsla uppifrån, 
säger Erik.

Hur snöa du in på det 
här?

– Äsch, det är sån jag är. 
Det är kul med ny teknik och 
det ena ger det andra. Nu 
har jag blivit väldigt nyfiken 
på vad man kan göra när fil-
men är tagen. Videoredige-
ring är otroligt kul och det 
finns inga gränser för vad du 
kan göra.

Vilka är fördelarna med 
att vara egen företagare?

– Bra fråga! Det är en livs-
stil, men visst det är på både 
gott och ont. Strular tekni-
ken för en kund på nyårsaf-

ton är det bara att rycka ut. 
Fast visst är det också skönt 
att mestadels kunna styra sin 
egen tid och ta sig en halv-
dag om man vill.

IT-tekniken utvecklas 
i en rasande takt. Hur 
hänger ni med i utveck-
lingen?

– Det gör man inte. Du 
är nästan alltid ett steg efter, 
men det gör inget. Du behö-
ver inte vara först bara man 
är lyhörd för att upptäcka 
alla nya lösningar som dyker 
upp. Jag kompetensutveck-
lar mig mest genom on-li-
ne-kurser på nätet. Det finns 
ett stort urval, många är både 
bra och billiga.

Du är en av eldsjälarna 
till det årliga stubb-racet 
i Uspastorp som numera 
lockar tusentals åskådare 
varje år. Vad är det som 
driver dig?

– Det är en annan form av 
entreprenörskap. Man gör 
något gemensamt och har 
kul tillsammans samtidigt 
som du ger ett mervärde till 
väldigt många andra. Det är 
en go känsla i magen och den 
gillar jag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Favorithemsida: Google.
Favoritprogram: Adobe Premiere Pro 
(videoredigering).
Viktigaste ägodelen: Mobilen.

Ålder: 42
Bor: Villa i Hålan, Uspas-
torp.
Yrke: Egen företagare 
inom IT.

FÖRETAGARE I FOKUS ERIK KARLSSON

Erik Karlsson är entreprenören personifierad.
Han ser en kreativ möjlighet i det mesta.
Allt från flygfotografering med ”drönare” till traktorrace inför tusentals åskådare 
långt ut på landsbygden.

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 3 februari 2015 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 17 februari 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

BUSSRESA 
TILL

ULLARED 
LÖR 28 FEB

Avgång Lilla Edet - Älvängen 
- Nödinge - Bohus

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

GÖTEBORG. I förra veckan 
arrangerade Arbetsförmed-
lingen i Göteborgsområdet 
en Jobbmässa. Cirka 8 500 
besökare räknades in i Svens-
ka Mässan under dagarna 
två, onsdag och torsdag.

– 94 utställare som till-
sammans erbjöd 3 900 lediga 
jobb, varav 1 500 sommar-
jobb, förklarar Reimond 
Ardner på Arbetsförmed-
lingen Ale/Lilla Edet.

Av utställarna noterades 
två företag från Göta älvda-
len, BS Elcontrol och Solha-
ga by.

– Det var en stor sprid-
ning på utställarna, alltifrån 
industriföretag till vård- och 
omsorg samt utbildningsfö-

retag, berättar Reimond.
Hur bedömer du läget 

på arbetsmarknaden just 
nu?

– Det är drag. Det är 
många som går ut i arbete, så 
det är positivt på det sättet.

I förra veckan genomför-
des också en så kallad speed-
dejting för Unga Jobb i Ale, 
ett samarbete mellan Swed-
bank och Arbetsförmedling-
en. 21 företag medverkade.

– Det resulterade i att sex 
ungdomar ska ut i praktik på 
fyra olika företag. Fler är på 
gång, avslutar Reimond Ard-
ner.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt jobbmässa

Reimond Ardner och Bernt Källgren från Arbetsförmedling-
en Ale/Lilla Edet gästade Jonas Kewenter på BS Elcontrol som 
medverkade på Jobbmässan i Göteborg. 

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA
FÖR BARN
OCH UNG-

DOMAR
I ALE!

– Erik Karlsson lever på tekniken

Onsdag 18 mars, kl 18.00
Göteborgsvägen 94, Alekurirens lokaler

Bidragsansökningar måste vara oss tillhanda 
senast måndag 16 mars, se www.vakna.ale.se

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

NUMMER 07         VECKA 09| 15

Kom och låt dig inspireras av resor i Amerika!
2/3  Ö. Hamng. 35  kl. 11:00–18:30 Tel: 031-17 68 60
3/3  Västra Frölunda  kl. 11:00–18:00 Tel: 031-49 88 40
Välkommen till Ticket Göteborg!  www.ticket.se

AMERIKADAGAR

Rundresor i Amerika 700–1.000:- rabatt
Dubbel rabatt om du rest med Swanson’s tidigare.  
Gäller flertalet rundresor i Amerika och avser fullt betalande 
vuxen. Begränsat antal platser. Boka hos Ticket senast 9/3.

Prata pension med oss.

Ale Torg
0303-33 67 30
handelsbanken.se/ale_torg

Vi går igenom hur den minskade avdragsrätten påverkar dig 
och ditt sparande, hur du undviker dubbelbeskattning och vilka 
sparalternativ du kan välja mellan.

Välkommen att boka ett möte.

Sarah Charlotte

 ale@klockmaster.com Ale Torg 0303-972 76

NÖDINGE. I Sverige är 
cannabis det vanligaste 
berusningsmedlet efter 
alkohol.

Ale kommun tar frå-
gan på allvar och bjuder 
in till en gratis föreläs-
ning.

Måndag 2 mars kliver 
Amelie Andersson upp 
på scenen i Ale Kultur-
rums teatersalong för 
att dela med sig av sina 
kunskaper.

Amelie Andersson är soci-
onom och har arbetat med 
ungdomar och missbruks-
problematik sedan början 
av 1990-talet. Hon bedriver 
bland annat utbildning i nar-
kotikafrågor, till olika yrkes-
kategorier som möter unga 
människor i sitt arbete.

Amelie började sin yrkes-
bana med ett ungdomspro-
jekt på Rosengård i Malmö, 
där hon hjälpte unga utan 
sysselsättning och försörj-
ning till en mer skälig till-
varo. Därefter arbetade hon 
som gruppterapeut för miss-
brukande kvinnor i olika åld-
rar på Sofia behandlingshem, 
också det i Malmö.

Mellan 2004 och 2012 var 
Amelie Andersson verksam 

på Rådgivningsbyrån i nar-
kotikafrågor i Lund, där hon 
mötte ungdomar och deras 
familjer samt unga vuxna 
och arbetade också med kun-
skapsspridning. ”Cannabis – 
en olycklig kärlekshistoria” 
är hennes första bok och gavs 
ut förra året.

– Vi har använt boken i 
utbildningssyfte för personal 
i Ale kommun som kommer 
i kontakt med ungdomar på 
olika sätt, förklarar drogföre-

byggare Thomas Berggren.
– Cannabis finns i dag väl-

digt nära många av våra ung-
domar. Cannabis är en drog 
som finns i alla samhällsklas-
ser, det måste vi vuxna förstå. 
Jag hoppas alla tar chansen 
att lära sig mer om denna 
lömska drog, säger Berggren.

Föreläsningen är gratis 
och det är först till kvar som 
gäller.

JONAS ANDERSSON

Cannabis – en lömsk drog
– Amelie 
Andersson 
föreläser i Ale

Amelie Andersson är socionom och har arbetat med ungdomar 
och missbruks problematik sedan början av 1990-talet. Måndag 
2 mars föreläser hon i AleKulturrum.

FO
TO

: J
O

SE
FI

N
E
 S

ID
H

U



VECKA 09         NUMMER 07|14

FYRA RAKA
Stad eller Landsbygd

PC eller Mac

Göta kanal eller Göta älv

Kött eller Fisk

Utbildning: Dataingenjör.
Intresse: ”Det mesta inom 
teknik, men just nu är det 
mycket videoredigering”.
Smultronställe: Sjötorp.

Hoppas lyfta 
med multikopter!

I grunden är Erik Karlsson 
”tekniknörd” och var tidigt 
dataintresserad. När kompi-
sarna mest använde datorn 
till att spela med började 
han bygga hemsidor. Han 
var tidigt ute på IT-markna-
den, men kunderna var inte 
mogna för den nya tekniken. 
Istället försörjde han sig som 
lärare och höll kurser i pho-
toshop och programmering. 
Efter datakraschen 2002 fick 
han en förfrågan om att vara 
med i uppstarten av en ny 
verksamhet. Han blev en av 
två delägare i Devello Sys-
temutveckling AB. Företaget 
är kort uttryckt en webbyrå 
som erbjuder både enkla och 
avancerade hemsidor samt 
digitala systemlösningar.

– Vi breddar vårt utbud 
ständigt. Idag handlar väl-
digt mycket om att mobilan-
passa och sökmotoroptimera 
befintliga hemsidor, men 
dessutom har vi börjat er-
bjuda flygfotografering med 
hjälp av en multikopter som 
i folkmun kallas ”drönare”. 
Det är dock något vi utför 
professionellt. Till skillnad 
från hobbyfotograferna har 
vi tillstånd från både Trans-
portstyrelsen och Försvars-

makten att både ta bilder och 
sprida dem vidare, berättar 
Erik Karlsson engagerat.

Radiostyrd flygfotogra-
fering, är det framtiden?

– Just nu är rörlig bild 
väldigt intressant och många 
vill ha det på sina hemsidor, 
därför kompletterar det vår 
befintliga verksamhet bra. 
Kvalitén på dagens digital-
kameror är imponerande. 
För till exempel mäklare och 
kommuner är flygfotografe-
ring en stor möjlighet för att 
ge en bra bild av ett område 
eller en fastighet. Du får en 
helt annan känsla uppifrån, 
säger Erik.

Hur snöa du in på det 
här?

– Äsch, det är sån jag är. 
Det är kul med ny teknik och 
det ena ger det andra. Nu 
har jag blivit väldigt nyfiken 
på vad man kan göra när fil-
men är tagen. Videoredige-
ring är otroligt kul och det 
finns inga gränser för vad du 
kan göra.

Vilka är fördelarna med 
att vara egen företagare?

– Bra fråga! Det är en livs-
stil, men visst det är på både 
gott och ont. Strular tekni-
ken för en kund på nyårsaf-

ton är det bara att rycka ut. 
Fast visst är det också skönt 
att mestadels kunna styra sin 
egen tid och ta sig en halv-
dag om man vill.

IT-tekniken utvecklas 
i en rasande takt. Hur 
hänger ni med i utveck-
lingen?

– Det gör man inte. Du 
är nästan alltid ett steg efter, 
men det gör inget. Du behö-
ver inte vara först bara man 
är lyhörd för att upptäcka 
alla nya lösningar som dyker 
upp. Jag kompetensutveck-
lar mig mest genom on-li-
ne-kurser på nätet. Det finns 
ett stort urval, många är både 
bra och billiga.

Du är en av eldsjälarna 
till det årliga stubb-racet 
i Uspastorp som numera 
lockar tusentals åskådare 
varje år. Vad är det som 
driver dig?

– Det är en annan form av 
entreprenörskap. Man gör 
något gemensamt och har 
kul tillsammans samtidigt 
som du ger ett mervärde till 
väldigt många andra. Det är 
en go känsla i magen och den 
gillar jag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Favorithemsida: Google.
Favoritprogram: Adobe Premiere Pro 
(videoredigering).
Viktigaste ägodelen: Mobilen.

Ålder: 42
Bor: Villa i Hålan, Uspas-
torp.
Yrke: Egen företagare 
inom IT.

FÖRETAGARE I FOKUS ERIK KARLSSON

Erik Karlsson är entreprenören personifierad.
Han ser en kreativ möjlighet i det mesta.
Allt från flygfotografering med ”drönare” till traktorrace inför tusentals åskådare 
långt ut på landsbygden.

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 3 februari 2015 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 17 februari 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

BUSSRESA 
TILL

ULLARED 
LÖR 28 FEB

Avgång Lilla Edet - Älvängen 
- Nödinge - Bohus

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

GÖTEBORG. I förra veckan 
arrangerade Arbetsförmed-
lingen i Göteborgsområdet 
en Jobbmässa. Cirka 8 500 
besökare räknades in i Svens-
ka Mässan under dagarna 
två, onsdag och torsdag.

– 94 utställare som till-
sammans erbjöd 3 900 lediga 
jobb, varav 1 500 sommar-
jobb, förklarar Reimond 
Ardner på Arbetsförmed-
lingen Ale/Lilla Edet.

Av utställarna noterades 
två företag från Göta älvda-
len, BS Elcontrol och Solha-
ga by.

– Det var en stor sprid-
ning på utställarna, alltifrån 
industriföretag till vård- och 
omsorg samt utbildningsfö-

retag, berättar Reimond.
Hur bedömer du läget 

på arbetsmarknaden just 
nu?

– Det är drag. Det är 
många som går ut i arbete, så 
det är positivt på det sättet.

I förra veckan genomför-
des också en så kallad speed-
dejting för Unga Jobb i Ale, 
ett samarbete mellan Swed-
bank och Arbetsförmedling-
en. 21 företag medverkade.

– Det resulterade i att sex 
ungdomar ska ut i praktik på 
fyra olika företag. Fler är på 
gång, avslutar Reimond Ard-
ner.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt jobbmässa

Reimond Ardner och Bernt Källgren från Arbetsförmedling-
en Ale/Lilla Edet gästade Jonas Kewenter på BS Elcontrol som 
medverkade på Jobbmässan i Göteborg. 

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA
FÖR BARN
OCH UNG-

DOMAR
I ALE!

– Erik Karlsson lever på tekniken

Onsdag 18 mars, kl 18.00
Göteborgsvägen 94, Alekurirens lokaler

Bidragsansökningar måste vara oss tillhanda 
senast måndag 16 mars, se www.vakna.ale.se

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

NUMMER 07         VECKA 09| 15

Kom och låt dig inspireras av resor i Amerika!
2/3  Ö. Hamng. 35  kl. 11:00–18:30 Tel: 031-17 68 60
3/3  Västra Frölunda  kl. 11:00–18:00 Tel: 031-49 88 40
Välkommen till Ticket Göteborg!  www.ticket.se

AMERIKADAGAR

Rundresor i Amerika 700–1.000:- rabatt
Dubbel rabatt om du rest med Swanson’s tidigare.  
Gäller flertalet rundresor i Amerika och avser fullt betalande 
vuxen. Begränsat antal platser. Boka hos Ticket senast 9/3.

Prata pension med oss.

Ale Torg
0303-33 67 30
handelsbanken.se/ale_torg

Vi går igenom hur den minskade avdragsrätten påverkar dig 
och ditt sparande, hur du undviker dubbelbeskattning och vilka 
sparalternativ du kan välja mellan.

Välkommen att boka ett möte.

Sarah Charlotte

 ale@klockmaster.com Ale Torg 0303-972 76

NÖDINGE. I Sverige är 
cannabis det vanligaste 
berusningsmedlet efter 
alkohol.

Ale kommun tar frå-
gan på allvar och bjuder 
in till en gratis föreläs-
ning.

Måndag 2 mars kliver 
Amelie Andersson upp 
på scenen i Ale Kultur-
rums teatersalong för 
att dela med sig av sina 
kunskaper.

Amelie Andersson är soci-
onom och har arbetat med 
ungdomar och missbruks-
problematik sedan början 
av 1990-talet. Hon bedriver 
bland annat utbildning i nar-
kotikafrågor, till olika yrkes-
kategorier som möter unga 
människor i sitt arbete.

Amelie började sin yrkes-
bana med ett ungdomspro-
jekt på Rosengård i Malmö, 
där hon hjälpte unga utan 
sysselsättning och försörj-
ning till en mer skälig till-
varo. Därefter arbetade hon 
som gruppterapeut för miss-
brukande kvinnor i olika åld-
rar på Sofia behandlingshem, 
också det i Malmö.

Mellan 2004 och 2012 var 
Amelie Andersson verksam 

på Rådgivningsbyrån i nar-
kotikafrågor i Lund, där hon 
mötte ungdomar och deras 
familjer samt unga vuxna 
och arbetade också med kun-
skapsspridning. ”Cannabis – 
en olycklig kärlekshistoria” 
är hennes första bok och gavs 
ut förra året.

– Vi har använt boken i 
utbildningssyfte för personal 
i Ale kommun som kommer 
i kontakt med ungdomar på 
olika sätt, förklarar drogföre-

byggare Thomas Berggren.
– Cannabis finns i dag väl-

digt nära många av våra ung-
domar. Cannabis är en drog 
som finns i alla samhällsklas-
ser, det måste vi vuxna förstå. 
Jag hoppas alla tar chansen 
att lära sig mer om denna 
lömska drog, säger Berggren.

Föreläsningen är gratis 
och det är först till kvar som 
gäller.

JONAS ANDERSSON

Cannabis – en lömsk drog
– Amelie 
Andersson 
föreläser i Ale

Amelie Andersson är socionom och har arbetat med ungdomar 
och missbruks problematik sedan början av 1990-talet. Måndag 
2 mars föreläser hon i AleKulturrum.
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KONTOR OCH LOKALER

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

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

ÄLVÄNGEN. Ledets 
Fiskeförening har fiskat 
i Ales vatten sedan 
1978. 

Verksamheten har 
expanderat och därför 
kommer man flytta 
från klubblokalen i 
Alafors och istället 
bedriva verksamheten 
i Älvängen. 

Niklas Gabrielsson 
är ledare för ungdom-
sverksamheten och 
har många planer för 
framtiden.

Fiske är en populär fritids-
syssla i kommunen. En som 
har märkt av det stora in-
tresset är Niklas Gabriels-
son.

– Lokalen i Alafors blev 
för liten eftersom vi växte 
och fick fler medlemmar. 
Nu har vi fått ta över några 
baracker som tidigare till-
hörde Surteskolan. Dessa 
ska vi flytta till hamnen i Äl-
vängen, säger Niklas.

I de nya barackerna kom-
mer man även samarbeta 
med kommunens andra fis-
keföreningar och bilda ett 
”Ale Fiskecentrum”.

– Där vill vi samla alla 
fem fiskeföreningar som 
finns här i Ale, vilket vore 
bra för oss alla. Det kom-
mer troligtvis bli klart efter 
sommaren, säger Niklas

Ledet Fiskeförening har 
sökt bidrag av kommunen 
för att kunna finansiera sin 
verksamhet. Pengar som 
bland annat kommer att 

användas för att dra igång 
”Klassdraget” som är fören-
ingens senaste idé.

– Det är meningen att 
vi ska låta skolungdomar få 
komma ut och prova på fis-
ke, säger Niklas.

Föreningen är aktiv året 
om, även om sommarmå-
naderna är populärast bland 
medlemmarna. Då arrange-

rar de årligen ett sommar-
läger.

– Vi arrangerar ett som-
marläger som går över en 
helg. Där får ungdomar 
prova på bland annat flug-
fiske vilket de inte gör an-
nars. Det brukar vara väl-
digt populärt, säger Niklas.

VIKTOR KARLSSON

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.

Här ska fisken nappa i Ale

Niklas Gabrielsson är positiv till framtiden och längtar till fiskeklubbens nya lokaler är på plats.

NÖDINGE. Uppmärk-
samhetsveckan ”Med 
hjärtat i Ale” är avslutad 
för den här gången.

Det innebar ett späck-
at program med många 
aktiviteter både för 
allmänheten och inom 
kommunens särskilda 
verksamheter.

– Vi är jätteglada att 
budskapet spridit sig på 
bred front, säger folk-
hälsoplanerare Caroline 
Forssbaeck.

Projektgruppen, med repre-
sentanter från biblioteket, 
kulturen, fritid, äldreomsor-
gen, Ale Matservice, och 
folkhälsan, lyckades åstad-

komma ett digert program-
utbud för uppmärksamhets-
veckan kring hjärtat.

– Generellt känner vi att 
vi lyckats väcka ett intresse 
för frågan om hälsa och väl-
mående, och med särskilt fo-
kus på hjärtat. Höjdpunkter 
under veckan var ju självklart 
invigningen av naturlekplat-
sen i Nödinge och Carl-Ei-
nar Häckners besök i Ale 
Kulturrum, säger Caroline 
Forssbaeck.

– Vidare märker vi att det 
väckts många tankar och 
frågor gällande bland annat 
Hjärt- lungräddningsutbild-
ningar och hjärtstartare. Det 
är ett viktigt ämne som vi be-
höver lyfta och belysa genom 
att visa på olika aktörers an-
svar i frågan. Där tror vi att 
man tillsammans kan göra 
mycket för att sprida kun-
skap och kanske i slutändan 

rädda fler liv.
Lokaltidningen fanns 

på plats i Ale Kulturrum 
i fredags eftermiddag där 
föreningar erbjöds Hjärt- 
lungräddningsutbildning 
under Jonny Jacobssons 
ledning.

– Att visa på och prata om 
olika aspekter av det fysiska 
hjärtat väcker både känslor 
och nyfikenhet. Målet är att 
nå ännu fler av kommunens 
medborgare och anordna 
aktiviteter i flera av orterna. 
Helt klart satsar vi på att an-
ordna en ny uppmärksam-
hetsvecka även nästa år, av-
slutar Caroline Forssbaeck.

Uppmärksamhetsvecka som återkommer

I samband med uppmärksamhetsveckan ”Med hjärtat i Ale” erbjöds föreningar gratis HLR-utbildning.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Nyfikenheten har ökat king hjärtat 
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KONTOR OCH LOKALER

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

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

ÄLVÄNGEN. Ledets 
Fiskeförening har fiskat 
i Ales vatten sedan 
1978. 

Verksamheten har 
expanderat och därför 
kommer man flytta 
från klubblokalen i 
Alafors och istället 
bedriva verksamheten 
i Älvängen. 

Niklas Gabrielsson 
är ledare för ungdom-
sverksamheten och 
har många planer för 
framtiden.
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har märkt av det stora in-
tresset är Niklas Gabriels-
son.
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vängen, säger Niklas.

I de nya barackerna kom-
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keföreningar och bilda ett 
”Ale Fiskecentrum”.

– Där vill vi samla alla 
fem fiskeföreningar som 
finns här i Ale, vilket vore 
bra för oss alla. Det kom-
mer troligtvis bli klart efter 
sommaren, säger Niklas

Ledet Fiskeförening har 
sökt bidrag av kommunen 
för att kunna finansiera sin 
verksamhet. Pengar som 
bland annat kommer att 
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VIKTOR KARLSSON

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.

Här ska fisken nappa i Ale
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BOBUTIKEN ALE TORG, 16, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 1 060
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Pers Lid 1. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SURTE 6 rok, 182+9 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 1 508
kvm. EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Furulundsvägen 5.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 6 rok, 67+86 kvm

S
M
S
:A

8
6
7
6
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

TOMT 1 247 kvm. VISAS Ring för tidsbokning.
Kungsvägen 13. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALVHEM 4 rok, 127+50 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 3 296
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Bryggarebacken
15. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 6 rok, 110+110 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 585 000 kr/bud. TOMT 575 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Östergårdsvägen 5. ALE
Peter Eriksson 0303-211048.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 130 kvm

S
M
S
:A

8
6
2
2
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 450 000 kr/bud. TOMT 3 688
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Föstorp 255. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE HÅLANDA 8 rok, 208+10 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 4 200 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Humlevägen/Ekebergsvägen. ALE
Peter Eriksson 0303-211048.

LÖDÖSE 5 rok, 112,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 1 338
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bäckvägen 3. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 190+70 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 291 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Börsagårdsvägen 21.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 5 rok, 120 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 550 000 kr/bud. TOMT 3 500 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE Lantligt belägen tomt
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ACCEPTERAT PRIS 950 000 kr/bud. AVGIFT 2 621 kr/
månad. EP 129 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Nordgärdesv 7 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 151
kr/månad. EP 44 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Göteborgsv 100 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 72 kvm
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TOMTER ALE

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 17 februari
Brand
En ödelagd sidobyggnad till 
ett värmeverk i Skepplanda 
brinner. Räddningstjäns-
ten får larmet strax efter 
klockan ett på natten.

Onsdag 18 februari
Bilbrand
Bilbrand rapporteras från 
Vitklövergatan i Nödinge.

Torsdag 19 februari
Inbrott
Inbrott i OK Alehofs klubb-
stuga i Dammekärr. Polisen 
lyckas gripa en misstänkt 
gärningsman, född 1977 och 
hemmahörande i Göteborg.

Lördag 21 februari
Hot mot tjänsteman
Polis larmas till Skepplanda 
med anledning av ett en bil 
hamnat i diket. I busskuren 
en bit bort anträffas två 
personer. En av dem, en man 
född 1978 och hemmahö-
rande i Skepplanda, gör sig 
skyldig till hot mot tjänste-
man, våldsamt motstånd och 
brott mot knivlagen.
En paviljong tillhörande 
Surte-Bohus Sportskyttegille 
står i lågor. 

Bostadsinbrott i Älvängen. 
Gärningsmannen krossar en 
ruta och tillgriper smycken 
samt kontanter.

Utredning fortsätter
Polisen har fått många tips 
om skadegörelsen på de gla-
sade bullerskydden mellan 
Nol och Nödinge. Utred-
ningen fortskrider.

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala
eller tryckta 
medier?
Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?
Hemsida eller
kundtidning?
Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

I dagarna påbörjas den 
stora insiktsmätningen där 
alla tillståndsärenden i lan-
dets kommuner utvärderas 
av kunderna. Mätningen görs 
vartannat år av SKL, Sveriges 
kommuner och landsting, och 
vid förra mätningen var Ale 
en klättrare i första hand då 
det gäller att handlägga mil-
jöärenden. Det var ärenden 
utförda under 2012 som följ-
des upp.

Ett medvetet arbete har ägt 
rum sedan dess. Under två år 
har alla ärende inom miljö- 
och byggenheten följts upp 
direkt efter genomförande. 
Den feedback som kommit 
från kunden har använts i ut-
vecklingsarbetet. 

Carita Sandros sektorchef 
på samhällsbyggnad:

– I dagsläget ligger de stora 
flertalet av de svar vi fått på 
våra lokala enkäter på 4 el-
ler 5 på en femgradig skala. 
Under 2014 har vi i kommu-
nen totalt haft 230 ärenden 
inom miljö och hälsoskydd, 
bygglov, markupplåtelse, ser-
veringstillstånd och brand-
tillsyn. Det är dessa ärendens 

som följs upp i SKL:s stora 
insiktsmätning de kommande 
veckorna. Utfallet av insikts-
mätningen får vi ta del av i 
september. Då jämförs vi med 
alla landets kommuner.

För att utveckla bemötan-
det och snabba på processerna 
har en företagslotsgrupp bild-
ats i kommunen. I lotsgrup-

pen sitter representanter från 
miljö, bygg, infrastruktur, 
mark och exploatering, kund-
tjänst och näringslivsenheten. 

– Gruppen träffas varje 
månad och finns det intresse 
hos företagare som vill växa 
eller nyetablera är det bara att 
höra av sig till näringslivsen-
heten, säger näringslivschef 
Pia Areblad.

Ale kommun laddar för insiktsmätning
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Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 8/3 
2015. Vi publicerar vinnarna vecka 11. 
Märk kuvertet "Musikkrysset" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54

Vi utökar vår verksamhet med försäljning av värmepumpar.

ÄGARBYTE
STOR REA

30-50%
RABATT

Begränsat antal

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

20%  
PÅ REAPRISET

VÅRENS 
NYHETER 
BÖRJAR KOMMA IN! 

VÄLKOMMEN IN OCH KIKA

Förödande glaskross. Skadegörelsen kostar inte bara många miljoner, utan kommer också att ta 
tid att åtgärda. Som bäst är det klart till semestern, som sämst dröjer det till långt in på hösten. 

Inget glas i framtiden
NOL. Glas ersätts med plexiglas till en 
högre kostnad, men med ett bättre 
motstånd mot framtida åverkan.

Den senaste tidens omfattande 
skadegörelse på bullerskydden längs 
E45 genom Ale kommun har fått Tra-
fikverket att tänka om.

Problemet är att åtgärden tar tid 
och är dessutom mycket kostsam.

– Det är ingen hemlighet att vi talar om en 
total materialkostnad på runt 5-6 miljoner 
kronor. När det är så stora mängder hoppas 
vi kunna förhandla ner priset, men dyrt blir 
det. Sedan kostar det också några kronor att 
montera upp skydden, säger Trafikverkets un-
derhållschef i Väst, Mikael Hagberg.

Trafikverket är skyldigt att följa lagen om 
offentlig upphandling, men kan i akuta fall få 
dispens. Det är något som Mikael Hagberg 
hoppas ska gälla i detta ärende.

– Kan vi få göra ett avsteg och ställa en 
konkret fråga direkt till ett antal leverantörer 
så vinner vi mycket tid. Då kan vi ha de nya 
skydden på plats lagom till semestern. Måste 
vi däremot följa upphandlingsreglerna kan det 
dröja till hösten-vintern innan det är åtgärdat, 
säger han.

Det som talar för att Trafikverket ges rätt 
att göra ett avsteg är att skydden har en viktig 
bullerdämpande effekt för boende samt att det 
ser utseendemässigt förfärligt ut.

Istället för det glas som har använts hittills 
byter nu Trafikverket material. De nya buller-
skydden kommer att vara av ett plexiglaslik-
nande material.

– Det är mer tåligt för fysisk åverkan, men 
tyvärr fyra till fem tusen kronor dyrare. De 
landar på cirka 20 000 kronor styck. Totalt blir 
det väldigt mycket pengar och jag kan bara be-
klaga att vi inte får kamerabevaka våra anlägg-
ningar bättre, avslutar Mikael Hagberg.

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

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

Hela Ale
visar hjärta!

Nu tar vi krafttag
för en sundare livsstil

och ett starkare
hjärta.

Skicka
”GE 150 HJÄRTATIALE”

till 72 672 där 150 kan
bytas ut mot den summa

som du vill donera.

Insamlingen pågår
t.o.m. 2015-03 31.

Donera
via SMS:

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

JOBO JIB 4
Actionkamera
Full-HD, vattentät till
60 m, Slow-motion
160 bilder/sek,
HDMI-utgång.

Gäller till 28 februari

Nytorget 1 Kungälv | mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14 www.bomansfoto.se

Filma och foFilma och fotografera          i farten!

f t

25%
NU 1 720 kr ord. pris 2 295 kr

      
      

KVÄLLSÖPPET MED GULDKANT I KUNGÄLVS CENTRUM!

Kungälvs centrumbutiker håller extra öppet för Dig till klockan 20! centrumbutiker håhååålllllllleer extra öppet för Dig till kloc

Torsdag 26 februari

Guldkväll18 -20

T

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

Välkommen!

Missa inte 

”GULDKVÄLLE
N” 

torsdag 26/2
Öppet till 20.00 

med fina 
rabatter!

ÅRETSÅRETTSSÅÅÅRETTTTSS
STÖRSTA
REABad-

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL NNNNNNNNNNNNN””””””””””
26666

på utvalda modeller.pååååå utttvalda m dodellerpåååå ut r
50%rabatt

Tulpantider!
Manhattan Ø 36

VÄSTRA  GATAN 71 KUNGÄLV •  0303-166 75 
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15

1st 99:- 2st 149:-
Ord 199:- Ord 398:-

s1

6

Ord 379:-169:-

Stripe Ø 20

Nynphaea Ø 15Nynphaea Ø 15

89:-Ord 389:-
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Nu är det dukat för stor 
vinterfest i Alebacken. På lör-
dag hälsas den internationella 
snowboardeliten välkommen 
till Ale Invite. Arrangemanget 
är en av de största snowboard-
händelserna i vinter – starkast 
startfält, mest prispengar och 
förhoppningsvis mest publik!

De svenska snowboardhjältarna 
Tor Lundström och Kevin Bäck-
ström är motorerna på endags-
festivalen Ale Invite. Tävlingen 
kompletteras med kända svenska 
artister på scen, foodtrucks, öltält, 
lokala försäljare och Burton Rig-

let Park för de minsta. Ale Invite 
är ett familjeevenemang utan ål-
dersgräns och kanske det bästa av 
allt - det är fri entré! Med hänsyn 
till tillgången på parkeringsplatser 
ombeds närboende att välja alter-
nativt färdmedel till eventet. Från 
pendelstationerna i Nödinge och  
Älvängen går det till exempel 
shuttle-bussar.

Ale Invite ingår i World 
Snowboard Tour och jakten på 
världscuppoäng bidrar till att höja 
temperaturen på tävlingen och är 
självklart ett av skälen till att de 
allra främsta har valt att delta i 

Alebacken. Bland de 20 deltagar-
na finns bland annat den finländ-
ske och regerande världsmästaren 
i Big Air Roope Tonteri, kana-
densaren Sebastien Toutant, som 
vunnit X-games i slopestyle 2013, 
Sven Thorgren, svensken som kom 
fyra i OS förra året, kanadensaren 
Maxence Parrot, guldmedaljör i 
X-games Big Air 2014, islänningen 
Halldor Helgason, guldmedaljör i 
X-games 2010.

På stora scen uppträder omått-
ligt populära Teddybears, Tracy 
Irve och Tjuvakt. Förbered er på 
en riktig höjdare!

Öppettider/program/entré
Området är öppet 12:00-23:00 den 28e 
februari. Ale Invite är ett evenemang med 
fri entré så du behöver ingen biljett för 
att komma in. Vi kommer ha två entréer, 
en på södra sidan av backen genom 
Himlaskolan och en mot parkeringen på 
norra sidan av backen. Hela programmet 
hittar du på aleinvite.se

Parkering 
Parkeringen sköts av Ahlafors IF och 
de tar inte kort. Parkering kommer 
kosta 30 kr kontant för hela dagen, ta 
med jämna pengar. Alebackens egna 
parkering kommer bli full snabbt och 
efter det kommer vi hänvisa till andra 
parkeringsytor i närheten. Åk som vanligt 
till Alebacken så hänvisar Ahlafors IFs 
funktionärer dig rätt till närmaste lediga 
parkering. 

Barn
Alla åldrar är välkomna till Ale Invite. 
Evenemanget har ingen åldersgräns. För 
barn mellan 2-6 år kommer Burton ha 
en snowboardskola där barnen kan få 
testa på snowboard för första gången. 
Bräda och boots lånar du gratis på plats. 
Barnbacken kommer vara öppen under 

dagen om snöläget tillåter. Hemsidan 
uppdateras på fredag kväll med senaste 
info. Liftkortet bjuder Alebacken på! 

Betalning
Det flesta försäljarna inne på området 
kommer ta kort, men ta med kontanter för 
säkerhets skull. 

Mat och Dryck
Det kommer finnas flera olika 
matförsäljare i olika prisklasser inne på 
området. Tre lokala försäljare som säljer 
allt från wraps, ärtsoppa till korv och 
bröd, men även två Food Trucks där du 
kan köpa god hamburgare, vegetariskt/
vegan samt strömming mm. Öl, vin och 
drinkar säljs inne på serveringsområdet 
som har happy hour mellan 12-15 och har 
öppet ända fram till stängning kl.23:00. 
Har du yngre barn så kan du ta med 
dem in på serveringsområdet, annars är 
åldersgränsen 18 år. Även varm dryck 
så som kaffe och varm choklad kommer 
finnas att köpa. Medhavd mat och dryck är 
ej tillåten på Ale Invite.

Fler svar på vanliga frågor hittar du på 
aleinvite.se/faq

Big Air med 
världseliten!

Program
12:00 Området öppnar

12:00-15:00 Träning / DJ’s / Happy Hour i öltältet

15:00-15:30 Tracy Irve (Live)

16:00-18:00 Kvalificering

18:00-18:45 Tjuvjakt (Live) / Reshape

19:00-20:30 Finaler

20:45-21:00 Prisutdelning/ceremoni

21:00-22:00 Teddybears (DJ-SET)

22:00-23:00 DJ’s / Happy Hour i öltältet

23:00 Området stänger

12:00-15:00 Träning / DJ’s / Happy Hour i öltältet

19:00-20:30 Finaler

23:00 Området stänger

16:00-18:00 Kvalificering

21:00-22:00 Teddybears (DJ-SET)

TEDDYBEARS (DJ-SET)

TRACY IRVE

BRA ATT VETA

Vår speaker ”Bollen” tar hand  

om er under hela dagen!

Snowboardskola för barn 2-6  

år är öppen 12:00-18:00
(Boots och brädor får du låna gratis på plats

TJUVJAKT
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Nu är det dukat för stor 
vinterfest i Alebacken. På lör-
dag hälsas den internationella 
snowboardeliten välkommen 
till Ale Invite. Arrangemanget 
är en av de största snowboard-
händelserna i vinter – starkast 
startfält, mest prispengar och 
förhoppningsvis mest publik!

De svenska snowboardhjältarna 
Tor Lundström och Kevin Bäck-
ström är motorerna på endags-
festivalen Ale Invite. Tävlingen 
kompletteras med kända svenska 
artister på scen, foodtrucks, öltält, 
lokala försäljare och Burton Rig-

let Park för de minsta. Ale Invite 
är ett familjeevenemang utan ål-
dersgräns och kanske det bästa av 
allt - det är fri entré! Med hänsyn 
till tillgången på parkeringsplatser 
ombeds närboende att välja alter-
nativt färdmedel till eventet. Från 
pendelstationerna i Nödinge och  
Älvängen går det till exempel 
shuttle-bussar.

Ale Invite ingår i World 
Snowboard Tour och jakten på 
världscuppoäng bidrar till att höja 
temperaturen på tävlingen och är 
självklart ett av skälen till att de 
allra främsta har valt att delta i 

Alebacken. Bland de 20 deltagar-
na finns bland annat den finländ-
ske och regerande världsmästaren 
i Big Air Roope Tonteri, kana-
densaren Sebastien Toutant, som 
vunnit X-games i slopestyle 2013, 
Sven Thorgren, svensken som kom 
fyra i OS förra året, kanadensaren 
Maxence Parrot, guldmedaljör i 
X-games Big Air 2014, islänningen 
Halldor Helgason, guldmedaljör i 
X-games 2010.

På stora scen uppträder omått-
ligt populära Teddybears, Tracy 
Irve och Tjuvakt. Förbered er på 
en riktig höjdare!

Öppettider/program/entré
Området är öppet 12:00-23:00 den 28e 
februari. Ale Invite är ett evenemang med 
fri entré så du behöver ingen biljett för 
att komma in. Vi kommer ha två entréer, 
en på södra sidan av backen genom 
Himlaskolan och en mot parkeringen på 
norra sidan av backen. Hela programmet 
hittar du på aleinvite.se

Parkering 
Parkeringen sköts av Ahlafors IF och 
de tar inte kort. Parkering kommer 
kosta 30 kr kontant för hela dagen, ta 
med jämna pengar. Alebackens egna 
parkering kommer bli full snabbt och 
efter det kommer vi hänvisa till andra 
parkeringsytor i närheten. Åk som vanligt 
till Alebacken så hänvisar Ahlafors IFs 
funktionärer dig rätt till närmaste lediga 
parkering. 

Barn
Alla åldrar är välkomna till Ale Invite. 
Evenemanget har ingen åldersgräns. För 
barn mellan 2-6 år kommer Burton ha 
en snowboardskola där barnen kan få 
testa på snowboard för första gången. 
Bräda och boots lånar du gratis på plats. 
Barnbacken kommer vara öppen under 

dagen om snöläget tillåter. Hemsidan 
uppdateras på fredag kväll med senaste 
info. Liftkortet bjuder Alebacken på! 

Betalning
Det flesta försäljarna inne på området 
kommer ta kort, men ta med kontanter för 
säkerhets skull. 

Mat och Dryck
Det kommer finnas flera olika 
matförsäljare i olika prisklasser inne på 
området. Tre lokala försäljare som säljer 
allt från wraps, ärtsoppa till korv och 
bröd, men även två Food Trucks där du 
kan köpa god hamburgare, vegetariskt/
vegan samt strömming mm. Öl, vin och 
drinkar säljs inne på serveringsområdet 
som har happy hour mellan 12-15 och har 
öppet ända fram till stängning kl.23:00. 
Har du yngre barn så kan du ta med 
dem in på serveringsområdet, annars är 
åldersgränsen 18 år. Även varm dryck 
så som kaffe och varm choklad kommer 
finnas att köpa. Medhavd mat och dryck är 
ej tillåten på Ale Invite.

Fler svar på vanliga frågor hittar du på 
aleinvite.se/faq

Big Air med 
världseliten!

Program
12:00 Området öppnar

12:00-15:00 Träning / DJ’s / Happy Hour i öltältet

15:00-15:30 Tracy Irve (Live)

16:00-18:00 Kvalificering

18:00-18:45 Tjuvjakt (Live) / Reshape

19:00-20:30 Finaler

20:45-21:00 Prisutdelning/ceremoni

21:00-22:00 Teddybears (DJ-SET)

22:00-23:00 DJ’s / Happy Hour i öltältet

23:00 Området stänger

12:00-15:00 Träning / DJ’s / Happy Hour i öltältet

19:00-20:30 Finaler

23:00 Området stänger

16:00-18:00 Kvalificering

21:00-22:00 Teddybears (DJ-SET)

TEDDYBEARS (DJ-SET)

TRACY IRVE

BRA ATT VETA

Vår speaker ”Bollen” tar hand  

om er under hela dagen!

Snowboardskola för barn 2-6  

år är öppen 12:00-18:00
(Boots och brädor får du låna gratis på plats

TJUVJAKT

FI-BALLONG
Y SPONSRAR MED GRATIS WI-FI

Guld X-games Sloptstyle 2013

SEBASTIEN TOUTANT 
Kanada

FIS Big Air World Champion 
2013

ROOPE TONTERI 
Finland

MARCUS KLEVELAND 
Norge

RED GERARD 
USA

1:a plats Air & Style Inssbruck

MARCO GRILC 
Slovenien

3:e plats Air & Style Beijing

KIM RUNE HANSEN 
Norge

1:a plats Stylewars

TOR LUNDSTRÖM 
Sverige

1:a plats Dew Tour Slopestyle 
2011

LUDWIG LEJKNER 
Sverige

1:a plats Springbattle

KEVIN BÄCKSTRÖM 
Sverige

ETHAN MORGAN 
Tyskland

World Snowboard Tour Big Air 
Champion 2012

SEPPE SMITTS 
Tyskland

1:a plats Burton High Fives 
2014

EMIL ULSLETTEN 
Norge

MAXENCE
PARROT

Kanada

Guld X-games 
Big Air 2014

HALLDOR 
HELGASON

Norge

Guld X-games 
2010

SVEN  
THORGREN

Sverige

4:e plats 
OS 2014

FRI
ENTRÉ
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Pris 332 900 kr.   

  
Anpassad för svensk vinter.

Utrustad med bland annat: 

borstad Aluminium • Färddator Premium • Klädsel Läder/Alcantara • Mode Select kör-

Media med pekskärm

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km. CO
2
-utsläpp 134 g/km. *Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilens utrustning på bilden kan skilja sig från annonserad bil.

 

 

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

Succén rullar vidare ef-
ter 32 år och drygt 12,5 
miljoner sålda bilar.

Nu är det således dags 
för den femte generatio-
nen att göra debut, men 
något har hänt. 

Konkurrenterna har 
blivit fler och kampen 
om kunderna är tuffare 
än någonsin.

Nu återstår det att se 
om nya Opel Corsa kom-
mer att gå vinnande ur 
den hårda men ack så 
prestigefyllda småbils-
striden?

När Corsa lanserades 1982 
så var det tyskarnas första 
bilmodell med framhjulsdrift 
och tekniken delades med 
Opel Kadett. Nu, 32 år sena-
re, har otroligt mycket hänt 
och finesserna består av allt 
ifrån backkamera till döda-
vinkelvarnare. Tyskarnas 
minsting är knappast större, 
men växer ändå ständigt i 
kundernas ögon. 

Riktig ögontjänare
Vår knallröda testkärra är 
helt ny och har försetts med 
tuffa linjer som ger bilen 
betydligt mer attityd än ti-

digare. Titta bara på grillen, 
det u-formade vecket i mo-
torhuven och den liggande 
”hockeyklubban” längs ka-
rossidorna. Låt oss nu gå på 
upptäcktsfärd inuti nya Opel 
Corsa och instrumentpane-
len är stilren utan en massa 
onödiga knappar.

 Naturligtvis finns ett smi-
digt infotainmentsystem till-
gängligt som lätt kan kopplas 
ihop med din mobil och se-
dan går det utmärkt att söka 
eller redigera dina spellistor 
på bilens sjutumsskärm. Vad 
gäller kupéutrymmet så har i 
princip inget hänt gentemot 

föregångaren utan man sitter 
riktigt bra i framsätena med-
an baksätet lämpar sig bäst 
för två vuxna. 

En smart funktion är Opel 
Eye som håller ett extra vak-
ande öga på vägskyltarna och 
visar gällande hastighets-
gräns på färddatorn. Ingen 
nyhet? Förvisso inte - fast 
medan navigationssystemen 
visar förprogrammerade 
värden så läser Opel Eye av 
skyltarna och därmed garan-
teras korrektheten.         

Påtaglig konkurrens
Motoralternativen består av 
bensinare på 90 respektive 
115 hästkrafter samt en die-

sel på 95. Vi har testkört den 
största bensinmotorn, vilken 
är trecylindrig och dricker 
0,49 liter milen. Lite senare 
kommer utbudet att fyllas 
på ytterligare och då väntas 

såväl snålare som renare ma-
skiner. 

Opel Corsa är en succé 
men samtidigt har det till-
kommit flera starka kon-
kurrenter. Nu står fighten 
mellan Ford Fiesta, Peugeot 
208, Skoda Fabia och Toyo-
ta Yaris. Men det finns fler 
konkurrenter som väntar i 
farstun och som snart har 
premiär - exempelvis nya 
Hyundai i20 och Mazda2. 

Efter ett par dagar med 
Opel Corsa så kan vi kon-
statera att kvalitén är lika fin 
som köregenskaperna - dä-
remot hade ytterligare ett la-
ger ljudisolering gjort susen. 
Annars är garantierna riktigt 
bra och grundpriset börjar 
från 129 900 kronor. Snacka 
om liten bil med stora fram-
tidsvisioner!

Jenny Nilsson
Staffan Swedenborg

Liten bil med stora visioner

OPEL CORSA 1,0 ENJOY 5-D

Motor: 3-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 115 hk 
mellan 5 000-6 000 varv/
min. Max vridmoment: 170 
Nm mellan 1 800-4 500 
varv/min. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell låda.
Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
torsionsaxel.  
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 251, längd 402, bredd 
175, höjd 149. Tjänstevikt 
1 214. Bränsletank 45 liter.
Prestanda: Toppfart 195 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,3 sek.
Förbrukning/Miljö: 4,9 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 115 g/km. 
Pris: 154 900 kronor. 
Plus: Säkerhetsutrustningen, 
generösa garantier, rapp ben-
sinmotor, bra komfort.
Minus: Oprecis servostyrning, 
dålig ljudisolering.

Opel Corsa 1,0 Enjoy 5-d.

Prästvägen 105, Kareby, Kungälv. • Tel. 0303-22 20 01 
info@karebymotorservice.se, www.karebybil.se

Öppet: Mån-Tors 07-17, Fre 07-16

VÄLKOMNA TILL 

VÅR NYÖPPNADE AUKTORISERADE 

KIA VERKSTAD

20% ÖPPNINGS-
RABATT

vid bokning av service
Gäller tom 31 mars • Vi har möjlighet till lånebil. Obs! måste bokas

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

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A3 1,6 -03  32.900 kr 
Audi A3 1,6TDI Proline -12  134.900 kr 
Audi A6 2,0TDi Proline Avant -06  64.900 kr 
Audi A6 3,0TDI Quattro Aut Avant -10  134.900 kr 
Audi S5 4,2 Quattro Coupe Tiptronic -09  274.900 kr 
BMW 320 DA Touring Advantage  Aut -07  76.900 kr 
BMW 328 I -13  239.900 kr 
BMW 330 I -05  79.900 kr 
BMW 520 D Comfort Touring -08  114.900 kr 
Chrysler 300C -06  89.900 kr 
Citroën C-Crosser 2,2 HDi Exclusive -10  159.900 kr 
Citroën C3 1,4 HDI SX -07  39.500 kr 
Citroën Xsara Picasso -04  24.900 kr 
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09  69.900 kr
Ford C-Max 1,8 FlexiFuel Titanium -07  58.500 kr
Hyundai i10 1,1 -10  54.900 kr 
Hyundai i20 1,4 CRDi -12  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW ECO -13  143.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW -10  74.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -08  64.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW komfort -13  149.900 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5D -12  64.900 kr
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDI Sport -12  114.900 kr 
Kia Pro Cee´d GT+ 1,6T -14  179.900 kr 
Kia Rio 1,2 Edition Komfort -13  99.900 kr 
Kia Rio 1,2 Edition Komfort -14  109.900 kr 
Kia Soul 1,6 EX Launch Edition -15  172.500 kr
Kia Sportage 2,0 CRDI Aut Executive -12  198.500 kr 
Mazda 6 2,2 DE Kombi Takara -11  119.900 kr 
Mercedes Benz A 160 -10  59.900 kr 
Nissan Micra 1,2 Automat -08  64.900 kr 

Peugeot 206 1,4 -07  44.900 kr 
Peugeot 206 2,0 CC Cab -02  28.500 kr 
Peugeot 306 1,6 XR dragkrok -99  14.900 kr
Peugeot 607 2,2 -05  34.900 kr 
Porsche Cayenne 3,6 V6 Aut -08  149.900 kr 
Renault Scenic II 1,6 -05  18.500 kr 
Saab 9-3 2,0t Linear SportCombi Aut -06  59.900 kr 
Saab 900 2,3i Cab skinn -96  34.900 kr 
Seat Altea 200hk Turbo 4x4 -08  79.900 kr 
Seat Ibiza 1,9 TDi Eco R Komfort -09  68.500 kr 
Skoda Octavia 1,6 -04  42.500 kr 
Skoda Octavia 2,0 TDI DSG -06  48.500 kr 
Subaru Legacy Outback 2,0 CDi Kombi -08  108.900 kr 
Toyota Auris 1,8 HSD Hybrid -11  109.500 kr 
Toyota Avensis 2,0i Kombi -03  38.500 kr 
Toyota Aygo 1.0 5D -08  49.900 kr 
Toyota Prius 1,8 HSD Business Hybrid -11  139.900 kr 
Volkswagen Golf 2,0 GTD DSG -12  179.900 kr 
Volkswagen Passat 1,4 TSI -12  118.500 kr
Volkswagen Passat 1,4 TSI Variant -11  114.900 kr
Volkswagen Passat 1,6 TDI Vari. Trendl. -10  107.900 kr 
Volkswagen Polo TDI Master -11  77.900 kr 
Volkswagen Scirocco 1,4 TSi Sport -10  144.900 kr 
Volvo S40 M+ -04  44.900 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -11  109.900 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -12  129.800 kr 
Volvo V60 D2 Summum -12  144.900 kr 
Volvo V70 2,4D Aut -07  72.500 kr 
Volvo V70 Drive Kinetic -12  138.500 kr 
Volvo V70 II 1,6D Drive -11  118.500 kr
Volvo V70 II T4F Ocean Race Aut -12  189.900 kr

kia.com

1.7 CRDi SPECIAL EDITION 
ORD. PRIS 243.900 KR

regnsensor och LED-ljus fram och bak.

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

Kampanjpris från: 219.900 kr

BEGRÄNSAT ANTAL 
BILAR I LAGER

Endast 18 kvar (8 kvar)

SPECIAL EDITION

x

Vad händer om man 
korsar en amerikanare 
i gummistövlar med en 
italienare i skräddar-
sydd kostym?

Jo, man får en retro-
inspirerad kompaktsuv 
som inte är rädd för att 
kavla upp byxbenen och 
vada i lera.

Det var 1957 som 
modellen såg dagens 
ljus och sedan dess har 
den numera kultförkla-
rade italienaren funnits 
i otaliga versioner.

Fiat 500X är det se-
naste tillskottet och det 
är i sin tur en förklädd 
Jeep Renegade.

Ska du ut på äventyr i spag-
hettiwestern? Då är dagens 
testbil helt perfekt – Fiat 
500X är nämligen ett hop-
kok vars originalrecept 
hämtats från USA medan 
ingredienserna kommer från 
Italien. Släktskapet med Jeep 
Renegade går knappas att 
ta miste på och 500X delar 
såväl teknik som plattform 
med koncernsyskonet.  

Sätter färg 
De runda formerna gör 
att nya Fiat 500X ser både 

vänlig och tuff ut på samma 
gång. Unga kan ta den till 
sig som en helt ny bil medan 
de äldre kanske drabbas av 
nostalgikänslor då mycket av 
formspråket inspirerats från 
början av 60-talet. Vi öppnar 
förardörren och sätter oss 
till rätta bakom den grepp-

vänliga ratten som däremot 
försetts med grötigt många 
knappar. 

Annars är faktiskt interi-
ören stilren och instrument-
panelen kan om så önskas 
lackeras i bilens exteriörfärg. 
På just den punkten är val-
möjligheterna många och 

vid introduktionen finns tolv 
glada färger med lika glada 
namn. Vad sägs om Rosso 
Amore, Giallo Amalfi, Verde 
Toscana eller Blu Venezia? Vi 
sitter bekvämt i framstolarna 
som försetts med broderade 
500-emblem och inte heller 
baksätet är så dumt. Behöver 

du ha med dig packning på 
resan mot spagettiwestern 
så kan du stuva in 350 liter 
bagage. 

Tekniskt underverk
Fiat 500X och Jeep Rene-
gade byggs inte helt otippat 
i samma fabrik i italienska 
Melfi. Halvsyskonen vänder 
sig dock till olika kunder och 
kompletterar därför varan-
dra perfekt. Under huven er-
bjuds inledningsvis fyrcylin-
driga motorer med drivning 
på framhjulen - en diesel på 
120 hästkrafter samt en ben-
sinare på 140. 

Båda sköter sitt jobb utan 
protester och är du i behov 
av fyrhjulsdrift så kommer 
det inom kort. De tekniska 
nyheterna är inte många men 
det finns en smarrig godsak i 
form av en nioväxlad auto-
matlåda. Detta lilla tekniska 
underverk är kompakt, lätt 
samt bränslebesparande och 
gör bilkörningen till ett rent 
nöje i dubbel bemärkelse. 
Som ketchup på spaghettin 
så börjar grundpriset på Fiat 
500X Opening Edition från 
189 990 kronor och då ingår 
utrustning för 29 000 på kö-
pet.

Bengt Dieden 
Johannes Gardelöf

FIAT 500X
OPENING EDITION
1,4 MULTIAIR 

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med enkel överliggande ka-
maxel och fyra ventiler per 
cylinder. Max effekt: 140 hk 
vid 5 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 230 Nm vid 1 
750 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring: Fram: Fjäderben 
med undre triangellänk. 
Bak: Multilänkaxel.    
Styrning: Elservo. Vändcir-
kel: 11,5 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 257, längd 425, bredd 
180, höjd 160. Tjänstevikt 1 
320. Bränsletank 48 liter.
Prestanda: Toppfart 190 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 9,8 sek.
Förbrukning/Miljö: 6,0 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 139 g/km. 
Pris: 189 990 kronor. 
Plus: Mycket standardut-
rustning, snygg och trendig 
design, köregenskaperna.
Minus: Knapphysterin på 
ratten.

Fiat med X-tra allt

Fiat 500X Opening Edition 1,4 Multiair.
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Pris 332 900 kr.   

  
Anpassad för svensk vinter.

Utrustad med bland annat: 

borstad Aluminium • Färddator Premium • Klädsel Läder/Alcantara • Mode Select kör-

Media med pekskärm

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km. CO
2
-utsläpp 134 g/km. *Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilens utrustning på bilden kan skilja sig från annonserad bil.

 

 

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

Succén rullar vidare ef-
ter 32 år och drygt 12,5 
miljoner sålda bilar.

Nu är det således dags 
för den femte generatio-
nen att göra debut, men 
något har hänt. 

Konkurrenterna har 
blivit fler och kampen 
om kunderna är tuffare 
än någonsin.

Nu återstår det att se 
om nya Opel Corsa kom-
mer att gå vinnande ur 
den hårda men ack så 
prestigefyllda småbils-
striden?

När Corsa lanserades 1982 
så var det tyskarnas första 
bilmodell med framhjulsdrift 
och tekniken delades med 
Opel Kadett. Nu, 32 år sena-
re, har otroligt mycket hänt 
och finesserna består av allt 
ifrån backkamera till döda-
vinkelvarnare. Tyskarnas 
minsting är knappast större, 
men växer ändå ständigt i 
kundernas ögon. 

Riktig ögontjänare
Vår knallröda testkärra är 
helt ny och har försetts med 
tuffa linjer som ger bilen 
betydligt mer attityd än ti-

digare. Titta bara på grillen, 
det u-formade vecket i mo-
torhuven och den liggande 
”hockeyklubban” längs ka-
rossidorna. Låt oss nu gå på 
upptäcktsfärd inuti nya Opel 
Corsa och instrumentpane-
len är stilren utan en massa 
onödiga knappar.

 Naturligtvis finns ett smi-
digt infotainmentsystem till-
gängligt som lätt kan kopplas 
ihop med din mobil och se-
dan går det utmärkt att söka 
eller redigera dina spellistor 
på bilens sjutumsskärm. Vad 
gäller kupéutrymmet så har i 
princip inget hänt gentemot 

föregångaren utan man sitter 
riktigt bra i framsätena med-
an baksätet lämpar sig bäst 
för två vuxna. 

En smart funktion är Opel 
Eye som håller ett extra vak-
ande öga på vägskyltarna och 
visar gällande hastighets-
gräns på färddatorn. Ingen 
nyhet? Förvisso inte - fast 
medan navigationssystemen 
visar förprogrammerade 
värden så läser Opel Eye av 
skyltarna och därmed garan-
teras korrektheten.         

Påtaglig konkurrens
Motoralternativen består av 
bensinare på 90 respektive 
115 hästkrafter samt en die-

sel på 95. Vi har testkört den 
största bensinmotorn, vilken 
är trecylindrig och dricker 
0,49 liter milen. Lite senare 
kommer utbudet att fyllas 
på ytterligare och då väntas 

såväl snålare som renare ma-
skiner. 

Opel Corsa är en succé 
men samtidigt har det till-
kommit flera starka kon-
kurrenter. Nu står fighten 
mellan Ford Fiesta, Peugeot 
208, Skoda Fabia och Toyo-
ta Yaris. Men det finns fler 
konkurrenter som väntar i 
farstun och som snart har 
premiär - exempelvis nya 
Hyundai i20 och Mazda2. 

Efter ett par dagar med 
Opel Corsa så kan vi kon-
statera att kvalitén är lika fin 
som köregenskaperna - dä-
remot hade ytterligare ett la-
ger ljudisolering gjort susen. 
Annars är garantierna riktigt 
bra och grundpriset börjar 
från 129 900 kronor. Snacka 
om liten bil med stora fram-
tidsvisioner!

Jenny Nilsson
Staffan Swedenborg

Liten bil med stora visioner

OPEL CORSA 1,0 ENJOY 5-D

Motor: 3-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 115 hk 
mellan 5 000-6 000 varv/
min. Max vridmoment: 170 
Nm mellan 1 800-4 500 
varv/min. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell låda.
Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
torsionsaxel.  
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 251, längd 402, bredd 
175, höjd 149. Tjänstevikt 
1 214. Bränsletank 45 liter.
Prestanda: Toppfart 195 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,3 sek.
Förbrukning/Miljö: 4,9 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 115 g/km. 
Pris: 154 900 kronor. 
Plus: Säkerhetsutrustningen, 
generösa garantier, rapp ben-
sinmotor, bra komfort.
Minus: Oprecis servostyrning, 
dålig ljudisolering.

Opel Corsa 1,0 Enjoy 5-d.

Prästvägen 105, Kareby, Kungälv. • Tel. 0303-22 20 01 
info@karebymotorservice.se, www.karebybil.se

Öppet: Mån-Tors 07-17, Fre 07-16

VÄLKOMNA TILL 

VÅR NYÖPPNADE AUKTORISERADE 

KIA VERKSTAD

20% ÖPPNINGS-
RABATT

vid bokning av service
Gäller tom 31 mars • Vi har möjlighet till lånebil. Obs! måste bokas

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

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A3 1,6 -03  32.900 kr 
Audi A3 1,6TDI Proline -12  134.900 kr 
Audi A6 2,0TDi Proline Avant -06  64.900 kr 
Audi A6 3,0TDI Quattro Aut Avant -10  134.900 kr 
Audi S5 4,2 Quattro Coupe Tiptronic -09  274.900 kr 
BMW 320 DA Touring Advantage  Aut -07  76.900 kr 
BMW 328 I -13  239.900 kr 
BMW 330 I -05  79.900 kr 
BMW 520 D Comfort Touring -08  114.900 kr 
Chrysler 300C -06  89.900 kr 
Citroën C-Crosser 2,2 HDi Exclusive -10  159.900 kr 
Citroën C3 1,4 HDI SX -07  39.500 kr 
Citroën Xsara Picasso -04  24.900 kr 
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09  69.900 kr
Ford C-Max 1,8 FlexiFuel Titanium -07  58.500 kr
Hyundai i10 1,1 -10  54.900 kr 
Hyundai i20 1,4 CRDi -12  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW ECO -13  143.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW -10  74.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -08  64.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW komfort -13  149.900 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5D -12  64.900 kr
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDI Sport -12  114.900 kr 
Kia Pro Cee´d GT+ 1,6T -14  179.900 kr 
Kia Rio 1,2 Edition Komfort -13  99.900 kr 
Kia Rio 1,2 Edition Komfort -14  109.900 kr 
Kia Soul 1,6 EX Launch Edition -15  172.500 kr
Kia Sportage 2,0 CRDI Aut Executive -12  198.500 kr 
Mazda 6 2,2 DE Kombi Takara -11  119.900 kr 
Mercedes Benz A 160 -10  59.900 kr 
Nissan Micra 1,2 Automat -08  64.900 kr 

Peugeot 206 1,4 -07  44.900 kr 
Peugeot 206 2,0 CC Cab -02  28.500 kr 
Peugeot 306 1,6 XR dragkrok -99  14.900 kr
Peugeot 607 2,2 -05  34.900 kr 
Porsche Cayenne 3,6 V6 Aut -08  149.900 kr 
Renault Scenic II 1,6 -05  18.500 kr 
Saab 9-3 2,0t Linear SportCombi Aut -06  59.900 kr 
Saab 900 2,3i Cab skinn -96  34.900 kr 
Seat Altea 200hk Turbo 4x4 -08  79.900 kr 
Seat Ibiza 1,9 TDi Eco R Komfort -09  68.500 kr 
Skoda Octavia 1,6 -04  42.500 kr 
Skoda Octavia 2,0 TDI DSG -06  48.500 kr 
Subaru Legacy Outback 2,0 CDi Kombi -08  108.900 kr 
Toyota Auris 1,8 HSD Hybrid -11  109.500 kr 
Toyota Avensis 2,0i Kombi -03  38.500 kr 
Toyota Aygo 1.0 5D -08  49.900 kr 
Toyota Prius 1,8 HSD Business Hybrid -11  139.900 kr 
Volkswagen Golf 2,0 GTD DSG -12  179.900 kr 
Volkswagen Passat 1,4 TSI -12  118.500 kr
Volkswagen Passat 1,4 TSI Variant -11  114.900 kr
Volkswagen Passat 1,6 TDI Vari. Trendl. -10  107.900 kr 
Volkswagen Polo TDI Master -11  77.900 kr 
Volkswagen Scirocco 1,4 TSi Sport -10  144.900 kr 
Volvo S40 M+ -04  44.900 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -11  109.900 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -12  129.800 kr 
Volvo V60 D2 Summum -12  144.900 kr 
Volvo V70 2,4D Aut -07  72.500 kr 
Volvo V70 Drive Kinetic -12  138.500 kr 
Volvo V70 II 1,6D Drive -11  118.500 kr
Volvo V70 II T4F Ocean Race Aut -12  189.900 kr

kia.com

1.7 CRDi SPECIAL EDITION 
ORD. PRIS 243.900 KR

regnsensor och LED-ljus fram och bak.

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

Kampanjpris från: 219.900 kr

BEGRÄNSAT ANTAL 
BILAR I LAGER

Endast 18 kvar (8 kvar)

SPECIAL EDITION

x

Vad händer om man 
korsar en amerikanare 
i gummistövlar med en 
italienare i skräddar-
sydd kostym?

Jo, man får en retro-
inspirerad kompaktsuv 
som inte är rädd för att 
kavla upp byxbenen och 
vada i lera.

Det var 1957 som 
modellen såg dagens 
ljus och sedan dess har 
den numera kultförkla-
rade italienaren funnits 
i otaliga versioner.

Fiat 500X är det se-
naste tillskottet och det 
är i sin tur en förklädd 
Jeep Renegade.

Ska du ut på äventyr i spag-
hettiwestern? Då är dagens 
testbil helt perfekt – Fiat 
500X är nämligen ett hop-
kok vars originalrecept 
hämtats från USA medan 
ingredienserna kommer från 
Italien. Släktskapet med Jeep 
Renegade går knappas att 
ta miste på och 500X delar 
såväl teknik som plattform 
med koncernsyskonet.  

Sätter färg 
De runda formerna gör 
att nya Fiat 500X ser både 

vänlig och tuff ut på samma 
gång. Unga kan ta den till 
sig som en helt ny bil medan 
de äldre kanske drabbas av 
nostalgikänslor då mycket av 
formspråket inspirerats från 
början av 60-talet. Vi öppnar 
förardörren och sätter oss 
till rätta bakom den grepp-

vänliga ratten som däremot 
försetts med grötigt många 
knappar. 

Annars är faktiskt interi-
ören stilren och instrument-
panelen kan om så önskas 
lackeras i bilens exteriörfärg. 
På just den punkten är val-
möjligheterna många och 

vid introduktionen finns tolv 
glada färger med lika glada 
namn. Vad sägs om Rosso 
Amore, Giallo Amalfi, Verde 
Toscana eller Blu Venezia? Vi 
sitter bekvämt i framstolarna 
som försetts med broderade 
500-emblem och inte heller 
baksätet är så dumt. Behöver 

du ha med dig packning på 
resan mot spagettiwestern 
så kan du stuva in 350 liter 
bagage. 

Tekniskt underverk
Fiat 500X och Jeep Rene-
gade byggs inte helt otippat 
i samma fabrik i italienska 
Melfi. Halvsyskonen vänder 
sig dock till olika kunder och 
kompletterar därför varan-
dra perfekt. Under huven er-
bjuds inledningsvis fyrcylin-
driga motorer med drivning 
på framhjulen - en diesel på 
120 hästkrafter samt en ben-
sinare på 140. 

Båda sköter sitt jobb utan 
protester och är du i behov 
av fyrhjulsdrift så kommer 
det inom kort. De tekniska 
nyheterna är inte många men 
det finns en smarrig godsak i 
form av en nioväxlad auto-
matlåda. Detta lilla tekniska 
underverk är kompakt, lätt 
samt bränslebesparande och 
gör bilkörningen till ett rent 
nöje i dubbel bemärkelse. 
Som ketchup på spaghettin 
så börjar grundpriset på Fiat 
500X Opening Edition från 
189 990 kronor och då ingår 
utrustning för 29 000 på kö-
pet.

Bengt Dieden 
Johannes Gardelöf

FIAT 500X
OPENING EDITION
1,4 MULTIAIR 

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med enkel överliggande ka-
maxel och fyra ventiler per 
cylinder. Max effekt: 140 hk 
vid 5 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 230 Nm vid 1 
750 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring: Fram: Fjäderben 
med undre triangellänk. 
Bak: Multilänkaxel.    
Styrning: Elservo. Vändcir-
kel: 11,5 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 257, längd 425, bredd 
180, höjd 160. Tjänstevikt 1 
320. Bränsletank 48 liter.
Prestanda: Toppfart 190 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 9,8 sek.
Förbrukning/Miljö: 6,0 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 139 g/km. 
Pris: 189 990 kronor. 
Plus: Mycket standardut-
rustning, snygg och trendig 
design, köregenskaperna.
Minus: Knapphysterin på 
ratten.

Fiat med X-tra allt

Fiat 500X Opening Edition 1,4 Multiair.
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STRÖM. Där det tidigare 
fanns industrilokaler 
syns nu bara grus.

Frågan är hur Inlands- 
ön kan användas på 
bästa sätt i framtiden?

– Centerpartiet har 
lagt en motion till full-
mäktige med förhopp-
ningen om att ären-
det ska ta fart, säger 
oppositionsrådet Julia 
Färjhage (C). 

Inlandsön har varit fabriks-
område i över 100 år. Nu 
är kartongbruket ett minne 
blott och marken sanerad. 
Det öppnar nya möjligheter, 
inte minst ur turistsynpunkt.

– Läget är fantastiskt. Vi 
skulle kunna knyta ihop lax-
fisket, Sveriges äldsta sluss 
och slottsparken på ett väl-
digt bra sätt. Dessutom har 
vi vår småbåtshamn där Lilla 
Edet utgör ett första stopp 
för fritidsbåtar som kommer 
från Göteborg, säger Julia 
Färjhage.

Politiken viktig
Det är inte kommunen själv 
som äger frågan ty ön ägs av 
Sjöfartsverket. Eftersom det 
finns preliminära planer på 
en ny slussled så tillåts inga 
permanenta byggnationer 
på ön. Det finns emellertid 
ingen finansiering för en 
ny slussled och byggstart 
kommer allra tidigast att bli 
2021.

– Det går att göra mycket 
med enkla medel. Det vikti-
gaste är att politiken driver 

på frågan och tar kontakt 
med Sjöfartsverket och bör-
jar förhandla om vad som 
kan vara möjligt att göra på 
ön, säger Julia Färjhage.

– Det är inte sagt att Lilla 
Edets kommun ska investera 
en massa pengar i ön. Däre-
mot ska vi vara en aktör som 
tar dialogen med Sjöfarts-
verket och ser till att saker 
händer. Tillsammans med 

företag och föreningslivet 
skulle vi kunna utveckla In-
landsön.

Rekreationsområde
Julia Färjhage kan tänka 
sig ett rekreationsområ-
de som kompletteras med 
uppställningsplats med el 
för husbilar och husvagnar, 
några övernattningsstugor 
samt toaletter och duschar. 

Ett utvecklat laxfiske med 
ett nytt omlöp på Inladsön, 
grillplatser, rastskjul med 
mera i samarbete med SFK 
Laxen är också några av de 
möjligheter som lyfts fram i 
motionen.

– Vi ser även framför oss 
att det på sommaren kan fin-
nas en liten kiosk med turist-
information på ön.

Kan det rentav bli verk-

lighet till sommaren?
– Vi ska inte ha för stora 

förhoppningar, men något 
litet kanske. Först och främst 

gäller det att sätta sig ned 
med Sjöfartsverket, avslutar 
Julia Färjhage. 

Ser möjligheter för Inlandsön

Oppositionsrådet Julia Färjhage (C) ser stor potential för Inland-
sön med dess fantastiska läge.

MOTIONEN

Centerpartiet yrkar:
Att Lilla Edets kommun agerar 
för att Inlandsön ska komma 
till användning för kommun-
invånare och turister. Att ut-
vecklingen av Inlandsön sker 

i samråd med invånare och 
i samarbete med företagare 
och föreningar i kommunen, 
där SFK Laxen är en viktig 
part. 

En realistisk framtidsbild av Inlandsön?                               Illustration: Ingela Kärf

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Bodag
LÖDÖSE MUSEUM, 7 MARS, KL. 10-14

och 
till Vi ses där!
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 Starta eget-kurs 
Lördag 21 - söndag 22 mars

Webfab Ale, Kvarnvägen 6, Surte 

Business Region Göteborg erbjuder en helgkurs som 
förbereder dig inför ditt framtida företagande genom att 
fokusera på de allra första frågorna. Kursen löper under en 
helg där du arbetar konkret med din affärsidé. 

Pris: 500 kronor inklusive moms. Priset är subventionerat 
av Lilla Edets kommun och Ale kommun. Läs mer och gör 
din anmälan via kalendariet på businessregion.se

Utställning: Hembygd någonstans i Sverige
Onsdag 18 mars - måndag 13 april

Kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

Vandringsutställningen Hembygd någonstans i Sverige är 
baserad på insamlat material från 116 unga med olika bak-
grund, intressen och förutsättningar, som har intervjuats, 
fotograferats och filmats, från Oxie i söder till Pajala i norr 
och från Skärhamn i väster till Stenkumla i öster.

Rot produktion samarbetar med Västarvet i denna regio-
nala turnéversion av Hembygd någonstans i Sverige. 
Utställningen som kommer till kommunhuset i Lilla Edet, 
innehåller extra mycket material från Västra Götalandsre-
gionen, från unga runt omkring och i Lilla Edets kommun.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN FEBRUARI 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

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

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

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

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Uppdatera internetbanken
Kommunen har från och med 1 januari 
två bankgiron.

Bankgiro 5259-4686 
gäller för fakturor för barn- och äldreomsorg.

Bankgiro 569-2041
gäller för fakturor för avfall och VA.

Feriejobb för ungdomar
I år har du som är född 1998 möjlighet att söka 

våra feriejobb sommaren 2015. Ansöknings-

perioden pågår mellan 23 mars till 19 april. 

Mer information om ferieplatser och hur du gör 

en intresseanmälan publiceras den 23 mars på:

» lillaedet.se/feriejobb

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN FEBRUARI 2

Lilla Edets kommun tycker att miljöfrågorna är viktiga. För 
att uppmärksamma detta delar kommunen årligen ut ett 
miljöpris till en enskild person, ett företag eller en organisa-
tion som gjort eller gör en värdefull insats för miljön och en 
hållbar utveckling i Lilla Edets kommun. 

Den eller de som nomineras till miljöpriset ska vara bosatta 
och/eller verka i Lilla Edets kommun. Pristagaren tilldelas ett 
pris om 10 000 kr och ett diplom. 

Så här gör du för att nominera
Fram till och med 25 mars kan du lämna in förslag på den 

person eller personer, förening eller företag som du tycker ska 

vinna årets miljöpris. Du lämnar din nominering genom att fylla 

i ett formulär på kommunens webbplats alternativt genom att 

hämta en blankett i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12.

» lillaedet.se/miljopris

Dags att nominera
årets miljöpristagare

Kommunen söker sommarpersonal
- inom vård, omsorg och boendestöd
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, är 

lyhörd för andras behov, har ett gott bemötande och god 

samarbetsförmåga. Din arbetsperiod börjar med intro-

duktionsdagar och inledningsvis går du bredvid ordinarie 

personal. Tidigare erfarenheter är meriterande men inget 

krav. För att du ska kunna göra en intresseanmälan ska du 

ha fyllt 18 år innan arbetsperioden börjar.  Gör din intresse-

anmälan idag på:

 » lillaedet.se/ledigajobb

Vill du bli familjehem?
I Lilla Edets kommun finns ett stort behov av familjer som kan ta emot andras barn 

i sitt hem under längre eller kortare tid. Du som är intresserad av att ställa upp som 

familjehem är varmt välkommen med en intresseanmälan. Läs mer om vad det inne-

bär att vara ett familjehem, vem som kan bli familjehem och hur det går till på:

 » lillaedet.se/familjehem

Utbildning

God man för ensamkommande barn
Överförmyndarverksamheten i Stenungsund anordnar en utbildning 

tillsammans med Västra Götalands Godmansförening för ensamkom-

mande barn. Barnen finns i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. 

För att anses lämplig som god man ska du ha gått utbildningen.

Datum: 11/3, 18/3, 25/3, 1/4 och 8/4, KL. 18-21.

Samtliga tillfällen är obligatoriska.

Plats: Kommunhuset i Stenungsund. 

Anmälan: senast 4 mars till vgod.kurs@outlook.com.

Kursavgift: 1 600 kronor.

Återvinningsstationer
På återvinnings-

stationerna kan du 

lämna förpackningar 

av glas, plast, metall 

och kartong. Där går 

det också att lämna 

småbatterier i röda 

batteriholkar. Återvinningsstationerna ägs och 

drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

(FTI, ftiab.se, 0200-88 03 11). Från och med 11 

februari kan du på ftiab.se se uppgifter om när 

de planerar att tömma och städa din närmsta 

återvinningsstation. Återvinningsstationerna hit-

tar du på flera platser i kommunen. För kartor 

och information se:

» lillaedet.se/atervinning

Bodag
LÖDÖSE MUSEUM, 7 MARS, KL. 10-14

Vi ses där!
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LÖDÖSE. Det är något av 
proppen ur för Eke-
bergsområdet.

I slutet av februari 
startar försäljningen av 
30 radhus som Ekeblad 
Real Estate Investment 
AB (EREIM) planerar för.

– Vi vänder oss till 
barnfamiljer som vill ha 
ett ekonomiskt fördel-
aktigt boende, säger 
företagets representant, 
Henrik Ekeblad.

I slutet av förra året under-
tecknades ett avtal mellan 
Lilla Edets kommun och 
Myresjö Mark ABK angåen-
de 22 enplanshus. Nyligen 
upprättades också ett avtal 
mellan kommunen och ER-
EIM angående en bostads-
rättsförening om 30 radhus 
utmed Dansbanevägen.

– Vi har specialiserat oss 
på radhus och finns i Öre-
bro, Karlstad, Halmstad, 
Helsingborg och snart även 
i Lödöse, säger Henrik Eke-
blad och fortsätter:

– Vårt koncept liknar Bo 
Klok fast vi har en egen lös-
ning. Vi färdigställer hela 
radhuset och gör det nyck-
elfärdigt såväl invändigt som 
utvändigt.

Radhusen är i två plan 
med en boyta på 112,5 kva-
dratmeter. Därutöver till-
kommer ett förråd på fyra 

kvadratmeter och bilplats på 
framsidan samt trätrall och 
gräsyta på baksidan.

– Det finns även möjlighet 
till vindsförråd, säger Henrik 
Ekeblad.

Varje hus är försett med 
en luftvärmepump vilket gör 

det till ett energisnålt boen-
de.

– I övrigt kan noteras lig-
gande träpanel på fasaden 
och betongpannor på ta-
ket samt att det på området 
kommer att byggas en lek-
plats.

– Aledalen upp mot Lilla 
Edet är en bortglömd del av 
Göteborgsområdet. Det som 
tidigare bestod av en ful väg 
med industribyggnader har 
nu blivit betydligt trevligare 
och mer lättillgängligt med 
den nya infrastrukturen. 

Anledningen till att vi bör-
jar bygga här är att priserna 
fortfarande är förhållandevis 
låga samtidigt som kommu-
nikationerna är goda. Det 
råder ett enormt tryck på bo-
städer i och runt Göteborg, 
säger Henrik Ekeblad.

– Dessutom är Ekeberg 
ett väldigt vackert område, 
naturskönt samtidigt som 
det finns en närhet till tåg-
stationen.

Det är Svensk Fastighets-
förmedling Ale som kommer 
att ombesörja försäljningen. 
Insatsen kommer att landa 
på cirka 1,35-1,55 miljoner 
kronor och med tillhörande 
månadsavgift på cirka 4 200 
kronor i månaden.

– Inflyttning är tänkt att 
ske under perioden april-au-
gusti nästa år. Det är emel-
lertid en preliminär tidsplan. 
70 procent av husen ska vara 
sålda innan byggstart sker. 
Dock ser denna plan ut att 
kunna realiseras med det in-
itiala intresse vi ser från po-
tentiella köpare, säger Hen-
rik Ekeblad.

Vilka tror ni i första 
hand kommer att attra-
heras av ert nya boende i 
Ekeberg?

– Om vi ser till våra an-
dra radhusområden så är 
det barnfamiljer, 25-40 år. 
Jag tror potentiella köpare 
finns i norra Göteborg, del-
vis Partille, Kungälv, Troll-
hättan och naturligtvis hela 
Aledalen, avslutar Henrik 
Ekeblad.

JONAS ANDERSSON

30 radhus i Ekeberg

Henrik Ekeblad och Jonas Zachrisson från EREIM AB på plats i Ekeberg där företaget planerar för 30 radhus. Försäljningen drar 
igång i slutet av den här månaden.

– Byggstart efter sommaren
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Måndagen den 9 februari 
höll Kristdemokraterna i 
Lilla Edet årsmöte. Året 
som gått har präglats av 
omfattande kampanjer med 
distribution av valmaterial 
inför EU-valet i maj, samt 
till valet till kommun, region 
och riksdag i september. 
Arbetsplaner och plane-
ringsmöten har hållits bland 
annat med våra samarbets-
partier, C, M och MP under 
valperioden.

I augusti deltog de poli-
tiska partierna i kommunen 
under trevliga former, vid 
den välbesökta marknaden 
vid kulturhuset Lödösehus, 
där Kristdemokraterna var 
väl representerade av kandi-
dater lokalt, regionalt samt 
till riksdagen. Från regionen 
deltog Monica Selin, till 
riksdagen Jonatan Sundén 
och Penilla Gunther. KD 
hade även besök av David 
Lega från Göteborg. De 
övriga partier hade även 
besök av sina toppkandida-
ter. Under året som gått har 
Penilla Gunther och Monica 
Selin genomfört ett antal 
valkampanjer tillsammans 
med lokalavdelningen.

Valen blev framgångsrika, 
Kristdemokraternas EU 
kandidat Lars Adaktusson 

kom in i Europaparlamentet 
i Bryssel. I regionen tog 
Monica Selin plats som 
regionråd, i riksdagen har 
Penilla Gunther befäst sin 
plats.

Årsmötesförhandlingarna 
leddes av Sten Evert Sand-
beck, verksamhets- och 
förvaltnings- berättelserna 
godkändes och lades till 
handlingarna. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet.

Till kommande års styrel-
se valdes: Ordförande: An-
ders Karlsson (nyval). Vice 
ordförande: Jens Nielsen. 
Ledamöter: Marie-Louise 
Nielsen, Thuraya Svens-
son, Cecilia Johansson, 
Sten Evert Sandbeck och 
Jonas Hilmersson.

Årsmötet utsåg årets 
Vitsippspristagare 2015.

Kommunalrådet Ju-
lia Färjhage gästade 
avdelningen och 
informerade om det 
kommande arbetet inom 
kommunen. Samtalet 
utmynnade i en diskus-
sion om hur man bäst har 
kontakten mellan politiker 
och de olika kommunala 
verksamheterna.

Anders Karlsson
Avdelningsordförande KD Lilla Edet

Årsmöte hos Kristdemokraterna
LILLA EDET. Föredrags-
hållarna stod på kö i 
samband med tisdagens 
frukostmöte.

De nya kommunala 
energi- och klimatråd-
givarna, Peggy Magnus-
son och Petter Bergman, 
presenterade sig liksom 
Ylva Laudon, ny han-
delsutvecklare i Lilla 
Edet.

Ett 25-tal morgon-
pigga företagare och 
kommunala tjänstemän 
fanns på plats i Folkets 
Hus.

Peggy Magnusson och Pet-
ter Bergman erbjuder sedan 
i höstas energi- och klimat-
rådgivning för företag, för-
eningar och hushåll.

– Vi har stöd av Ener-
gimyndigheten och eftersom 
det är statligt finansierat är 
det en opartisk och kost-
nadsfri tjänst. Nu riktar vi in 
oss på er företagare, förkla-
rade Peggy Magnusson.

Några i lokalen anmäl-
de genast sitt intresse, att få 
hjälp med energieffektivise-
ring visade sig vara populärt.

– Besparingar är en di-

rekt vinst för företaget. Det 
finns mycket att göra vad det 
gäller transporter, men även 
inom andra områden, po-
ängterade Petter Bergman.

Ylva Laudon tog vid och 

informerade åhörarna om 
sin roll som handelsutveck-
lare.

– Jag har inte varit igång 
särskilt länge, bara ett par 
veckor. Just nu håller jag på 

med en fasadanalys och tar 
kort ur alla möjliga vink-
lar. Vårt mål är att skapa en 
attraktiv stadskärna, det ska 
vara rent, snyggt och fräscht, 
sade Ylva och passade samti-
digt på att slå ett slag för den 
handlarfrukost som ska äga 
rum den 10 mars.

Åsa Svanberg-Sand, 
samordnare för frivilliginsat-
ser i kommunen, vädjade om 
sponsring till de ideella kraf-
ter som ställer upp på olika 
sätt, bland annat med bingo-
aktiviteter på äldreboenden, 
promenader, högläsning och 
boule.

– Just för tillfället har vi 
73 frivilligarbetare i kom-
munen. Vill ni sponsra dem 
på ett eller annat sätt är jag 
tacksam för det.

Cecilia Friberg, mark- 
och exploateringschef i Lilla 
Edets kommun, var sist ut 
genom att berätta om den 
byggnation som är på gång, 
företrädelsevis i Lödöse.

– Ekeberg är det områ-
de där det är mest saker på 
gång. Snickar Carlssons sats-
ning blev den draghjälp som 
kommunen behövde.

JONAS ANDERSSON

Energifyllt frukostmöte i Folkets Hus

Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har ge-
mensam kommunal energi- och klimatrådgivning med kontor i 
Stenungsund. Energi- och klimatrådgivarna Petter Bergman och 
Peggy Magnusson gästade frukostmötet i Folkets Hus.
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Lödöse museum hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Fri entré

PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR  

Det medeltida Lödöse, Bilder av våra förfäder 

Varv & Sjöfart

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR 

14 mars - 17 maj 

Rune Ekre och hans konstnärskap 

- en minnesutställning 

Vernissage 14 mars kl. 12

ARRANGEMANG 
14 mars och 18 april kl. 13-16 
Stick-café. Kom och handarbeta  
på Lödöse museum! 
Torsdag 12 mars kl. 19 
Svenskar i Shanghai -  
f.d. generalkonsul Bengt Johansson från Tunge berättar
Torsdag 26 mars kl. 19 
Rune Ekres konstnärskap - Hillevi Petersson berättar
Lördag 28 mars kl. 12-15 
Sjöfartshistorisk dag - visningar, föredrag om Götaverken 
Musikunderhållning 
7 - 10 april kl. 11-15 
Påsklov - tillverka papper av svamp och prova att skriva  
med gåspenna på medeltida vis

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommuns satsning på 
äldreomsorgen har slag-
it väl ut. 

Det visar Sveriges 
Kommuner och Lands-
tings (SKL) öppna jäm-
förelse av äldreomsor-
gen i landets kommuner. 

Hemtjänsten i sin hel-
het rankas trea i riket 
med en nöjdhetsfaktor 
på 98% och särskilt bo-
ende rankas elva i riket 
med en nöjdhetsfaktor 
på 93%. 
Det är framför allt medvetna 
satsningar på bemötande, in-
omhusmiljön, maten och so-
ciala aktiviteter som får stort 
genomslag i årets ranking 

gällande äldreomsorgen. 
Inom mat och måltids-

miljö placerar sig Lilla Edets 
kommun bland landets 20 
bästa kommuner. Detta är 
ett område som kommunen 
under flera år medvetet arbe-
tat för att skapa en bra mål-
tidsmiljö med god och nyttig 
kost för sina brukare. 

– Den stora framgångsfak-
torn är att kost- och omvård-
nadspersonalen använder 
måltiden till flera ändamål: 
näringsintag, del av en akti-
vitet och ett tillfälle att dela 
erfarenheter och minnen, 
säger Yvonne Gunnars-
son Nord, verksamhetschef 
inom vård och omsorg. 

Mycket glädjande är också 
att personalens arbete med 

värdegrundsgaranti om soci-
al tid, det vill säga egen tid 
för dem som bor på äldrebo-
enden, har fått stort genom-
slag – och gäller för både för 
utomhus- och inomhusakti-
viteter. 

En förbättring som däre-
mot inte fick genomslag 
är personalkontinuiteten 
i hemtjänsten. 2014 hade 
hemtjänsten en väldigt stor 
volymökning av antalet 
hemtjänsttimmar, vilket fick 
konsekvenser för hur många 
personal som brukaren träf-
fade under en 14-dagars pe-
riod. Trots detta uppger per-
sonerna som har hemtjänst 
att man är mycket nöjd och 
att personalen tar sig tid. 

JONAS ANDERSSON

SKL:s öppna jämförelse av äldreomsorgen i landets kommuner ger Lilla Edet högt betyg. Bilden är 
tagen på Solängs äldreboende i Lödöse.

Högt rankad äldreomsorg

Lödöse 0520-66 00 10

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

SUCCÉN
FORTSÄTTER!
FÄRSKA RÄKOR
(även havskräftor när priset tillåter)

FREDAGAR
OCH LÖRDAGAR

Färska 

räkor!

Här
kan du

köpa allt!

Hemgjorda såser:

Aioli, romsås m.m.

Gott färskt bröd:

Surdeg, baguetter m.m.

Varmt
välkomna!

Din nära 
MATBUTIK!
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Kommer Lilla Edets 
kommun att kunna 
locka lärare och 

skolledare till kommunens 
skolor de närmaste åren?

Nu är det sista chansen 
för kommunens politiker 
att visa att det satsas på 
lärarna i Lilla Edet på 
det sätt som det centrala 
avtalet (HÖK12) avser. 
Hittills ligger Lilla Edet 
bland de sämsta kom-
munerna i landet då det 
gäller löneutveckling. På 
kommunens 7 skolor har 
under de senaste två åren 
14 lärare (av ca 70) och 3 
rektorer slutat. Drygt 1/3 
av lärarna är över 55 år. 
En av anledningarna att 
man slutar är att lönerna 
halkar efter i flera år. I 
kommunen ligger lönerna 
för lärarna på högstadiet 
ca 2 500 lägre än genom-
snittet i Sverige. Kom-
munens politiker har inte 
förstått det viktiga ansvar 
de har, att uppvärdera och 
ge bra förutsättningar och 
villkor för lärarna. 

När vi analyserar 
statistik från skolverkets 
databas SIRIS kan vi se 
att personalkostnaderna 
i princip stått stilla sedan 
2009. Detta betyder i 
realiteten att kostnads-
ramen har minskat och 
skolan har en minskad 
personaltäthet både såväl 
då det gäller lärare samt 
övrig personal. Kostnaden 
för lokaler och inventarier 
har däremot ökat med 
17 procent inom samma 
period. Lokalerna ägs av 
kommunen som alltså 
tar tillbaka en stor del 
av skolpengen via höjda 
hyror.

Idag lägger Lilla Edets 
kommun 38 600 kronor, 
per elev och år, till un-
dervisning. Genomsnittet 
för en förortskommun till 
storstad är 47 800 kronor 
per elev, alltså 9 200 kro-
nor mer per elev än Lilla 
Edet. En motsvarande 
satsning skulle exempelvis 
ge Fuxernaskolan åk 7-9 
1,8 miljoner kr mer att 
använda till undervisning! 

Lärarnas Riksförbund 
uppmanar Lilla Edets 
politiker att ta sitt ansvar 
och satsa på framtiden. 
Vi förstår inte varför det 
ska sparas på barn och 
ungdomar i Lilla Edet. Se 
skolan och utblidning som 
den investering det är, låt 
pengarna gå till undervis-
ning och se till att lärarna 
har bra löner och bra 
arbetsvillkor. 

Anette Smitt Andersson
Kommunombud,

Lärarnas Riksförbund i Lilla Edet
Mats Sternbring

Förbundsstyrelseledamot, 
Lärarnas Riksförbund 

Satsas det 
på lärare i 
Lilla Edet?

LILLA EDET. Badhuset 
kan byggas om till bo-
städer.

Leifab utesluter inte 
den möjligheten.

– Det skulle kunna bli 
ett svårslaget boende 
med utsikt över älven, 
säger Bo Edh, fastig-
hetsförvaltare.

Leifab utreder möjligheterna 
att renovera badhuset. Tanken 
är att kombinera bostäder med 
ett allmänt bad.

– Vi befinner oss på plane-
ringsstadiet. Det är marknaden 
som avgör om vi ska gå vidare 
med ärendet, säger Bo Edh.

Badhuset uppfördes på 
30-talet och är ett av Sveriges 
äldsta i sitt slag. Fastigheten 

står numera öde och bassängen 
är tömd sedan länge.

– Tanken vore att bygga ut 
befintlig huskropp och ska-
pa hyresrätter. Badet blir i så 
fall en del av hyresgästernas 
service, men vissa tider skulle 
bassängen också kunna vara 
tillgänglig för allmänheten, av-
slutar Bo Edh.

JONAS ANDERSSON

SPF Seniorerna Göta 
Älvdalsbygden hade års-
stämma den 18 februari. 
Ordförande Kerstin Anders-
son hälsade alla välkomna. 
Som vanligt var stämman 
välbesökt. Inledningsvis 
hölls parentation över 
medlemmar som avlidit 
under året. Elsie Sundberg 
läste och SPF-kören sjöng.

Oppositionsrådet Julia 
Färjhage valdes att leda 
förhandlingarna. SPF har 
antagit nya stadgar vil-
ka antogs samtidigt med 
namnet SPF Seniorerna 
Lilla Edetbygden. Gunilla 
Wallstedt redogjorde för 
2015 års verksamhetsplan 
och uppmanade deltagarna 
att komma med ytterligare 
förslag.

Kerstin Andersson 
omvaldes som sekreterare. 
Kassören Dick Bergström 
hade avböjt omval och Ann 

Kärnsby valdes till ny kassör. 
I övrigt omvaldes styrelsens 
ledamöter: Gunilla Wall-
stedt, vice ordförande, Gull-
Britt Kihlström, sekreterare, 
Mats Berglund, Birgitta 
Foxér, Christer Grönvall, 
Ove Svensson och Britt-Ma-
rie Thorén.

Som revisorer omval-
des Ingemar Årebäck och 
Robert Kvist. Carl-Axel 
Carlstein omvaldes som 
revisorersättare tillsam-
mans med den nyvalde Lars 
Onsdal.

Som avslutning avtacka-
des Dick Bergström för hans 
arbete i styrelsen.

Efter stämman vidtog den 
informella delen med kaffe 
och hembakade tårtor. Karl-
Olof och Dick förrättade 
dragningarna i de avslutande 
lotterierna med priser som 
bland annat våra sponsorer 
bidragit med.

Hyresrätter i det gamla badhuset? Leifab utreder möjligheterna.

Lägenheter i badhuset?

Årsstämma hos SPF Seniorerna
LILLA EDET. Klubb 
SOLidaritet arrangerade 
mingelkväll i Folkets 
Hus i torsdags.

Ett 50-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

Tisdagen den 24 mars 
sker det första historis-
ka årsmötet.

Maria Olsson, Anette 
Fredriksson och Elinor 
Svenungsson bildar en in-
terrimstyrelse för nybildade 
SOLidaritet.

– Jag började engagera 
mig för en familj som var 
utvisningshotad. Sedan strå-
lade vi tre samman på en 
demonstration i Göteborg 
och insåg att vi hade ett ge-
mensamt intresse, berättar 
Anette Fredriksson.

– Det är svårt att vara in-
vandrare och bli integrerad i 

samhället. Årsmötet i mars 
får bestämma vad medlem-
marna vill att föreningen ska 
göra. Vad vi själva har fun-
derat på är berättarkvällar, 
matkulturmässa, läxläsning, 
danskurser och mentorskap, 
säger Maria Olsson.

Mingelkvällen innehöll 

två intressanta föredrag. 
Khaled Said redogjorde för 
vikten av gemensamma mö-
tesplatser och Sandra Ha-
kopuro berättade om hur 
hon kom till Sverige från 
Chile som politisk flykting 
för 27 år sedan.

JONAS ANDERSSON

Elinor Svenungsson, Maria Olsson och Anette Fredriksson från 
SOLidaritet som bjöd in till mingelkväll i Folkets Hus i torsdags.

Mingelkväll i Folkets Hus

LILLA EDET. I det poli-
tiska rampljuset i ännu 
större omfattning.

Camilla Waltersson 
Grönvall från Lilla Edet 
är numera Moderater-
nas nya utbildningspoli-
tiska talesperson.

– Jag känner mig he-
drad, säger Camilla till 
lokaltidningen.

Det var veckan före jul som 
Moderaternas nyutnämnda 
partiledare, Anna Kinberg 
Batra, ringde upp Camilla 
Waltersson Grönvall för att 
förhöra sig om hon var villig 
att bli partiets nya utbild-
ningspolitiska talesperson.

– Det var många tankar 
som for genom huvudet. Jag 
kände mest stolthet och en 
glädje över att få frågan. Det 
som också kändes skönt var 
att Anna Kinberg Batra var 
väl medveten om min famil-
jesituation som mamma till 
tre små barn. Med det för-
troendet valde jag att tacka 
ja, förklarar Camilla.

Intresset för politik i all-
mänhet, och utbildningsfrå-
gor i synnerhet, föddes re-
dan i ungdomsåren hemma i 
Herrljunga. 

– Jag var 15 år och tyckte 
att dåvarande betygssystem 

inte mätte kunskap på ett 
bra sätt. Då började jag en-
gagera mig i politiken, säger 
Camilla.

Vad innebär det nya 
uppdraget som utbild-
ningspolitisk talesperson?

– Det innebär att jag får 
ansvaret att förnya och ut-

veckla Moderaternas ut-
bildningspolitik. Samtidigt 
handlar det om att granska 
och bemöta regeringens ut-
bildningspolitik. Jag har till 
uppgift att ”skugga” utbild-
ningsminister Gustav Fri-
dolin (MP) och utbildnings-
departementet.

Innebär det mycket 
mer arbete för din del?

– Både mer och en annan 
typ av arbete. Det blir me-
dialt fokus på ett helt annat 
sätt, många intervjuer i olika 
sammanhang. Det gäller att 
scanna av nyheterna varje 
dag. I det fallet har jag också 

väldigt god hjälp av vår po-
litisk sakkunnig och presse-
kreterare.

Hur vill du utveckla 
Moderaternas utbild-
ningspolitik?

– En av mina hjärtefrå-
gor är förskolan. Det finns 
för stora skillnader mellan 
väl fungerande och mindre 
väl fungerande förskolor i 
landet. Vi behöver satsa mer 
på utbildning av förskollä-
rare och förstelärare är nå-
got som måste omfatta även 
förskolan. Det var en miss av 
min egen regering, det är jag 
ärlig och säger.

– Sedan vill jag se en na-
tionell IT-strategi som ger 
alla barn i Sverige bästa möj-
liga förutsättningar till kun-
skap. Det ska inte spela nå-
gon roll vart i landet du bor.

Har Moderaterna kom-
mit över valnederlaget?

– Ja, det har vi. Modera-
terna är ett parti i rörelse 
och förnyelse som tagit sig 
an oppositionskapet på ett 
dynamiskt sätt.

Beskriv Anna Kinberg 
Batra med fyra ord?

– Kompetent, humoris-
tisk, inkluderande och entu-
siasmerande. 

JONAS ANDERSSON

Större politiskt ansvar för
Camilla Waltersson Grönvall

Camilla Waltersson Grönvall från Lilla Edet är ny utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna 
och tillika Moderaternas gruppledare i utbildningsutskottet.
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Kommer Lilla Edets 
kommun att kunna 
locka lärare och 

skolledare till kommunens 
skolor de närmaste åren?

Nu är det sista chansen 
för kommunens politiker 
att visa att det satsas på 
lärarna i Lilla Edet på 
det sätt som det centrala 
avtalet (HÖK12) avser. 
Hittills ligger Lilla Edet 
bland de sämsta kom-
munerna i landet då det 
gäller löneutveckling. På 
kommunens 7 skolor har 
under de senaste två åren 
14 lärare (av ca 70) och 3 
rektorer slutat. Drygt 1/3 
av lärarna är över 55 år. 
En av anledningarna att 
man slutar är att lönerna 
halkar efter i flera år. I 
kommunen ligger lönerna 
för lärarna på högstadiet 
ca 2 500 lägre än genom-
snittet i Sverige. Kom-
munens politiker har inte 
förstått det viktiga ansvar 
de har, att uppvärdera och 
ge bra förutsättningar och 
villkor för lärarna. 

När vi analyserar 
statistik från skolverkets 
databas SIRIS kan vi se 
att personalkostnaderna 
i princip stått stilla sedan 
2009. Detta betyder i 
realiteten att kostnads-
ramen har minskat och 
skolan har en minskad 
personaltäthet både såväl 
då det gäller lärare samt 
övrig personal. Kostnaden 
för lokaler och inventarier 
har däremot ökat med 
17 procent inom samma 
period. Lokalerna ägs av 
kommunen som alltså 
tar tillbaka en stor del 
av skolpengen via höjda 
hyror.

Idag lägger Lilla Edets 
kommun 38 600 kronor, 
per elev och år, till un-
dervisning. Genomsnittet 
för en förortskommun till 
storstad är 47 800 kronor 
per elev, alltså 9 200 kro-
nor mer per elev än Lilla 
Edet. En motsvarande 
satsning skulle exempelvis 
ge Fuxernaskolan åk 7-9 
1,8 miljoner kr mer att 
använda till undervisning! 

Lärarnas Riksförbund 
uppmanar Lilla Edets 
politiker att ta sitt ansvar 
och satsa på framtiden. 
Vi förstår inte varför det 
ska sparas på barn och 
ungdomar i Lilla Edet. Se 
skolan och utblidning som 
den investering det är, låt 
pengarna gå till undervis-
ning och se till att lärarna 
har bra löner och bra 
arbetsvillkor. 

Anette Smitt Andersson
Kommunombud,

Lärarnas Riksförbund i Lilla Edet
Mats Sternbring

Förbundsstyrelseledamot, 
Lärarnas Riksförbund 

Satsas det 
på lärare i 
Lilla Edet?

LILLA EDET. Badhuset 
kan byggas om till bo-
städer.

Leifab utesluter inte 
den möjligheten.

– Det skulle kunna bli 
ett svårslaget boende 
med utsikt över älven, 
säger Bo Edh, fastig-
hetsförvaltare.

Leifab utreder möjligheterna 
att renovera badhuset. Tanken 
är att kombinera bostäder med 
ett allmänt bad.

– Vi befinner oss på plane-
ringsstadiet. Det är marknaden 
som avgör om vi ska gå vidare 
med ärendet, säger Bo Edh.

Badhuset uppfördes på 
30-talet och är ett av Sveriges 
äldsta i sitt slag. Fastigheten 

står numera öde och bassängen 
är tömd sedan länge.

– Tanken vore att bygga ut 
befintlig huskropp och ska-
pa hyresrätter. Badet blir i så 
fall en del av hyresgästernas 
service, men vissa tider skulle 
bassängen också kunna vara 
tillgänglig för allmänheten, av-
slutar Bo Edh.

JONAS ANDERSSON

SPF Seniorerna Göta 
Älvdalsbygden hade års-
stämma den 18 februari. 
Ordförande Kerstin Anders-
son hälsade alla välkomna. 
Som vanligt var stämman 
välbesökt. Inledningsvis 
hölls parentation över 
medlemmar som avlidit 
under året. Elsie Sundberg 
läste och SPF-kören sjöng.

Oppositionsrådet Julia 
Färjhage valdes att leda 
förhandlingarna. SPF har 
antagit nya stadgar vil-
ka antogs samtidigt med 
namnet SPF Seniorerna 
Lilla Edetbygden. Gunilla 
Wallstedt redogjorde för 
2015 års verksamhetsplan 
och uppmanade deltagarna 
att komma med ytterligare 
förslag.

Kerstin Andersson 
omvaldes som sekreterare. 
Kassören Dick Bergström 
hade avböjt omval och Ann 

Kärnsby valdes till ny kassör. 
I övrigt omvaldes styrelsens 
ledamöter: Gunilla Wall-
stedt, vice ordförande, Gull-
Britt Kihlström, sekreterare, 
Mats Berglund, Birgitta 
Foxér, Christer Grönvall, 
Ove Svensson och Britt-Ma-
rie Thorén.

Som revisorer omval-
des Ingemar Årebäck och 
Robert Kvist. Carl-Axel 
Carlstein omvaldes som 
revisorersättare tillsam-
mans med den nyvalde Lars 
Onsdal.

Som avslutning avtacka-
des Dick Bergström för hans 
arbete i styrelsen.

Efter stämman vidtog den 
informella delen med kaffe 
och hembakade tårtor. Karl-
Olof och Dick förrättade 
dragningarna i de avslutande 
lotterierna med priser som 
bland annat våra sponsorer 
bidragit med.

Hyresrätter i det gamla badhuset? Leifab utreder möjligheterna.

Lägenheter i badhuset?

Årsstämma hos SPF Seniorerna
LILLA EDET. Klubb 
SOLidaritet arrangerade 
mingelkväll i Folkets 
Hus i torsdags.

Ett 50-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

Tisdagen den 24 mars 
sker det första historis-
ka årsmötet.

Maria Olsson, Anette 
Fredriksson och Elinor 
Svenungsson bildar en in-
terrimstyrelse för nybildade 
SOLidaritet.

– Jag började engagera 
mig för en familj som var 
utvisningshotad. Sedan strå-
lade vi tre samman på en 
demonstration i Göteborg 
och insåg att vi hade ett ge-
mensamt intresse, berättar 
Anette Fredriksson.

– Det är svårt att vara in-
vandrare och bli integrerad i 

samhället. Årsmötet i mars 
får bestämma vad medlem-
marna vill att föreningen ska 
göra. Vad vi själva har fun-
derat på är berättarkvällar, 
matkulturmässa, läxläsning, 
danskurser och mentorskap, 
säger Maria Olsson.

Mingelkvällen innehöll 

två intressanta föredrag. 
Khaled Said redogjorde för 
vikten av gemensamma mö-
tesplatser och Sandra Ha-
kopuro berättade om hur 
hon kom till Sverige från 
Chile som politisk flykting 
för 27 år sedan.

JONAS ANDERSSON

Elinor Svenungsson, Maria Olsson och Anette Fredriksson från 
SOLidaritet som bjöd in till mingelkväll i Folkets Hus i torsdags.

Mingelkväll i Folkets Hus

LILLA EDET. I det poli-
tiska rampljuset i ännu 
större omfattning.

Camilla Waltersson 
Grönvall från Lilla Edet 
är numera Moderater-
nas nya utbildningspoli-
tiska talesperson.

– Jag känner mig he-
drad, säger Camilla till 
lokaltidningen.

Det var veckan före jul som 
Moderaternas nyutnämnda 
partiledare, Anna Kinberg 
Batra, ringde upp Camilla 
Waltersson Grönvall för att 
förhöra sig om hon var villig 
att bli partiets nya utbild-
ningspolitiska talesperson.

– Det var många tankar 
som for genom huvudet. Jag 
kände mest stolthet och en 
glädje över att få frågan. Det 
som också kändes skönt var 
att Anna Kinberg Batra var 
väl medveten om min famil-
jesituation som mamma till 
tre små barn. Med det för-
troendet valde jag att tacka 
ja, förklarar Camilla.

Intresset för politik i all-
mänhet, och utbildningsfrå-
gor i synnerhet, föddes re-
dan i ungdomsåren hemma i 
Herrljunga. 

– Jag var 15 år och tyckte 
att dåvarande betygssystem 

inte mätte kunskap på ett 
bra sätt. Då började jag en-
gagera mig i politiken, säger 
Camilla.

Vad innebär det nya 
uppdraget som utbild-
ningspolitisk talesperson?

– Det innebär att jag får 
ansvaret att förnya och ut-

veckla Moderaternas ut-
bildningspolitik. Samtidigt 
handlar det om att granska 
och bemöta regeringens ut-
bildningspolitik. Jag har till 
uppgift att ”skugga” utbild-
ningsminister Gustav Fri-
dolin (MP) och utbildnings-
departementet.

Innebär det mycket 
mer arbete för din del?

– Både mer och en annan 
typ av arbete. Det blir me-
dialt fokus på ett helt annat 
sätt, många intervjuer i olika 
sammanhang. Det gäller att 
scanna av nyheterna varje 
dag. I det fallet har jag också 

väldigt god hjälp av vår po-
litisk sakkunnig och presse-
kreterare.

Hur vill du utveckla 
Moderaternas utbild-
ningspolitik?

– En av mina hjärtefrå-
gor är förskolan. Det finns 
för stora skillnader mellan 
väl fungerande och mindre 
väl fungerande förskolor i 
landet. Vi behöver satsa mer 
på utbildning av förskollä-
rare och förstelärare är nå-
got som måste omfatta även 
förskolan. Det var en miss av 
min egen regering, det är jag 
ärlig och säger.

– Sedan vill jag se en na-
tionell IT-strategi som ger 
alla barn i Sverige bästa möj-
liga förutsättningar till kun-
skap. Det ska inte spela nå-
gon roll vart i landet du bor.

Har Moderaterna kom-
mit över valnederlaget?

– Ja, det har vi. Modera-
terna är ett parti i rörelse 
och förnyelse som tagit sig 
an oppositionskapet på ett 
dynamiskt sätt.

Beskriv Anna Kinberg 
Batra med fyra ord?

– Kompetent, humoris-
tisk, inkluderande och entu-
siasmerande. 

JONAS ANDERSSON

Större politiskt ansvar för
Camilla Waltersson Grönvall

Camilla Waltersson Grönvall från Lilla Edet är ny utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna 
och tillika Moderaternas gruppledare i utbildningsutskottet.
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BOHUS. Fem matcher på 
14 dagar.

Nu avgörs damernas 
division två i inneban-
dy.

Surte IS IBK är efter 
segern över Lindome 
med i kampen om sil-
verplaten.

Faktum är att Surte har 
greppet om kvalplatsen till 
division ett, men det är små 
marginaler. Med en match 
mindre spelad placerar sig 
laget tre poäng och ett mål 
bättre bakom Lindås IBK.

– Nu går vi in i ett avgö-
rande skede med ett oerhört 

tätt matchande. Nästa vecka 
har Guldheden borta på 
tisdag, Burås borta på tors-
dag, Guldheden hemma på 
lördag (28/2) och sen rullar 
det på. Idag hade vi äntligen 
gott om spelare på bänken, 
men det märks att några va-
rit borta och att vi haft ett 16 
dagar långt speluppehåll. Jag 
tycker ändå det ser bra ut, 
säger Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Han hade anledning att 
vara belåten. Surte preste-
rade långt ifrån sitt max och 
trots underläge hemma mot 
Lindome var det aldrig nå-
gon direkt oro. Hemmalaget 
satte ner foten vid ställning-
en 1-3 i början av mittperio-
den. Sju minuter senare led-
de Surte med 4-3 och släppte 
inte in några fler mål.

– När de lite turligt dry-
gade ut sin ledning i början 
av andra perioden blev det 
en väckarklocka för oss. Det 
gynnade på sätt och vis oss 
mer än dem. Tjejerna tog 
tag i spelet och höjde tem-
pot. De två sista perioderna 
är gedigna och efter match-
en var det mer en lättnad än 
glädje, säger Pasanen och ut-
vecklar resonemanget:

– Lindome har varit ett 
spöke för oss. Förra året till 
exempel hade vi länge 4-2, 
men tappade till 4-4. Nu vet 
vi att alla poäng är viktiga 
och det satt lite i huvudet på 
tjejerna att vi inte fick tappa 
något idag.

Backuppsättningen som 
har varit skadedrabbad im-
ponerade stort. Jonna Leek 
och Carolina Björkner till-
sammans i till exempel box-
play är ingen lätt uppgift för 
motståndarna och när Lisa 
Persson spelar som hon 
gjorde i slutperioden är Sur-
te bäst i serien på den posi-
tionen. Otursförföljda Katja 
Kontio slet som ett djur och 
svarade för två mål, bra för 
självförtroendet – bra för 
framtiden.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Hemmaslog Lindome med 6-3
Surte är med i racet!

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindome IBK 6-3

INNEBANDY

SURTE. Att få spela ett 
världsmästerskap är 
något många drömmer 
om, men som få får 
uppleva. 

För de Alefostra-
de bandytalangerna 
Ida Friman och Ellen 
Ahrnberg kommer detta 
snart dock att bli verk-
lighet. 

De är båda uttagna till 
F17-VM i bandy som i år 
avgörs i Minneapolis.

I måndags lyfte planet som 
tog F17-landslaget till Min-
neapolis i USA. Med i trup-
pen fanns två lokala talanger 
som nu får äran att represen-
tera det svenska landslaget i 
världsmästerskapet.

– Det här är det största vi 
varit med om, utan tvekan. 
Vi har kämpat så länge och 
verkligen längtat efter det 
här, säger målvakten Ellen 
Ahrnberg.

– Att resa runt och spe-
la bandy är det roligaste jag 
vet. Så det här kommer bli 
helt fantastiskt kul, fyller an-
fallaren Ida Friman i.

Själva turneringen avgörs 
mellan den 25:e till den 28:e 
februari. Totalt deltar fyra 

nationer, Finland, Ryssland, 
USA och Sverige. Sverige 
som är regerande mästare 
har vunnit de senaste två 
mästerskapen och bär favo-
ritskapet även i år. Det finns 
dock en motståndare som 
kan sätta käppar i hjulet.

– Ryssland har vi i första 
matchen och det är de främ-

sta konkurrenterna. De är 
riktigt duktiga men jag tror 
att vi har bra chanser, säger 
anfallaren Ida Friman.

Härlig gemenskap
Till vardags spelar de båda 
tjejerna i Kareby IS. Det är 
en av Sveriges mest fram-
gångsrika föreningar som 

vunnit flera SM-guld och 
som så sent i oktober förra 
året vann klubblags-VM.

– Det är en härlig gemen-
skap i laget. Det finns inga 
smågrupperingar utan alla 
trivs med varandra. Jag och 
Ida är yngst i laget men vi 
blir så bra bemötta ändå, sä-
ger Ellen.

Ellen Ahrnberg har bara 
hållit på med bandy i cirka 
tre år men spelar idag i Ka-
rebys A-lag där hon kon-
kurrerar med den landslags-
meriterade målvakten Sara 
Carlström – och Ellen själv 
siktar också högt.

– Målet är ju att komma 
med i A-landslaget en dag. 
Sen är det tuff konkurrens 
här i Kareby, det är ju ett 
riktigt bra lag men jag är ju 
fortfarande ung, säger Ellen.

Ida Friman har trots sin 
ålder stått på skridskor väl-
digt länge.

– Jag har hållit på nästan 
sen jag kunde gå. Det var 
pappa som tvingade ut mig 
på isen, säger Ida med ett 
leende.

Beskedet
Tjejerna fick beskedet att de 
var uttagna några dagar efter 
nyår, men landslaget har haft 
noggrann koll på sina spelare 
länge så för att säkerhetsstäl-
la att de bästa kommer med.

– De har kollat på oss på 
träningar rätt ofta så de vet 
hur vi spelar. Sen har vi ut-
tagningar till bland annat en 
regionturnering där vi spelar 
matcher mot olika distrikt, 
så de har sett oss mycket, 

förklarar Ida.
Nu ser tjejerna fram emot 

äventyret i Minneapolis. En 
stad man inte vet så mycket 
om.

– Vi har inte så bra koll på 
staden ännu, men det är en 
stad med många svenskätt-
lingar. Sen har de världens 
största köpcentrum också, 
säger Ida och skrattar.

VIKTOR KARLSSON

Surtetjejer gräver guld i USA

ELLEN AHRNBERG

Ålder: 16
Bor: Surte och Bohus
Utbildning: Läser samhälls-
vetenskap på gymnasiet
Viktigast att ha med sig till 
Minneapolis: Mössa
Sveriges bästa bandyspela-
re: Linda Odén

IDA FRIMAN

Ålder: 15
Bor: Surte
Viktigast att ha med sig 
till Minneapolis: Min egen 
kudde
Utbildning: Går i nian
Sveriges bästa bandyspela-
re: Magnus Muhrén

Aletjejerna Ida Friman och Ellen Ahrnberg ser fram mot att få representera Sverige i F17-VM som 
avgörs i Minneapolis, USA.
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FOTBOLL I ALE

Lör 28 feb kl 12.00
Forsvallen
SBTK dam – Vallens IF

Lör 28 feb kl 13.00
Älvevi
Älvängens IK – Edet FK

Lör 28 feb kl 14.00
Sjövallen
Ahlafors IF – (vakant)

ÅRSMÖTE

ALE Trial Klubb MHF/U

Söndag 22 mars
kl 16.00

Hos Jörgen Andreasson El AB
Hanekullen 135, Kareby

Välkomna
Styrelsen

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

Annika Korsbo var pigg och sprang på det mesta.

Carolina Björkners 3-3 var inte bara viktigt mentalt, utan också 
matchens pärla. Skottet som seglade in i krysset kom från halva plan.
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BASKET
HU14 Ale Basket F01 
- Högsbo Basket Lions      22 - 80
HU17 Ale Basket 
- Partille Basket                     83 - 67
HU13 Uddevalla Basket
- Ale Basket                  33 - 35
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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

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!
ALE-hallen Cup för pojkar födda 2005

Lördagen den 28 februari 2015
08:00 – 18:00

Lag från

gör upp om medaljerna

Cafeterian är öppen                                      Välkomna 

VILL DU OCKSÅ VARA MED

Kom upp till Vimmervi

Vi har lag från pojkar och flickor födda 2008 till Oldboys

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor

NÖDINGE– SÅ KLART

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll
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NÖDINGE. Skulle Ale HF 
för första gången i se-
niorsammanhang göra 
över 50 mål?

Frågan hängde i luften 
efter 26-9 i paus mot 
tabelljumbon Chalmers 
HK.

Istället gick luften ur 
Ale HF som förlorade 
den andra halvleken 
med ett mål.

Ett lag som vinner med 16 
bollar ska självklart inte skäl-
las ut, det är inte ens nära att 
klandra Ale HF efter insat-
sen mot Chalmers HK. Sam-
tidigt vore det rent felaktigt 
att inte nämna något om re-
sonemanget på läktaren efter 
hemmalagets uppvisning un-
der de första 30 minuterna. 
Ale HF var totalt överlägsna 
och gjorde mål på precis allt. 
Framför allt var det snabba 
och enkla mål från kantspe-
cialisten Joakim Samuels-

son som nu fått en kopia ute 
till höger vid namn Markus 
Ahlbom (hemvändare från 
Redbergslid). Tillsammans 
svarade de för 17 av målen. I 
målet dominerade Hampus 
Eskilsson. Han fullkomligt 
åt upp motståndarnas försök 
till skytte.

Det fanns med andra ord 
skäl att fundera på möjlig-
heten att nå den magiska 
50-gränsen.

Tänkte tanken
– Jag tänkte väl tanken också. 
Killarna såg så enormt foku-
serade ut i den första halv-
leken och vi försökte prata 
om det i paus, men där var 
det något som hände. Luften 
gick helt ur oss och vi tog 
inte jobbet i andra halvlek, 
men att vara besviken efter 
en storseger tänker jag inte 
vara, säger tränare Janne 
Franzén.

Ale HF leder fortfaran-
de serien och är än så länge 
obesegrat, men klart för av-
ancemang är det inte.

– Det blir en strid på kni-
ven. Backa har fått hem tre 

Heidkillar från allsvenskan 
och Kungälvs HK fick två. 
Det gör att deras andralag 
Kongelf fått förstärkning 
av två spelare från division 
två och de har redan vunnit 
två klara segrar. Vi ska möta 

båda dessa lag, så det gäller 
att fortsätta vara ödmjuk, sä-
ger Franzén.

På söndag väntar först se-
rietrean Baltic borta. I den 
sista omgången, lördag 14 
mars, smäller det mellan se-

rietvåan Backa och Ale HF. 
Då har göteborgarna fördel 
av hemmaplan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TROLLHÄTTAN. Lasse 
Karlsson var tillbaka i 
sin förra hemmaarena, 
Slättbergshallen, och 
påminde om gamla 
tider.

Två mål på fem minu-
ter fick seriesuveräna 
Gripen-Trollhättan att 
inse allvaret.

– Vi hade bra grepp 
om dem i första halv-
lek, men sen var de ett 
nummer för stora, säger 
Surtetränaren, Jonny 
Samuelsson.

Det var en match som egent-
ligen saknade betydelse. Re-
sultatet saknade betydelse 
för seriesegrande Gripen 
och för Surte som redan ef-
ter förra omgången fick inse 
att det väntar kval för att för-
nya det allsvenska kontrak-
ter. Efteråt kom serieepilo-
gen i Trollhättan ändå att få 
en viss effekt.

– Vi åkte hem med en 
väldigt positiv bild. Idag vi-
sade vi återigen att vi håller 
hög allsvensk klass när spe-
let stämmer. I första halvlek 
sätter vi varandra i bra lägen 
och släpper bollen i rätt tid. 
Så länge vi gör det och mi-
nimerar misstagen på egen 
planhalva så har vi bra kon-
troll på matchen, säger Jon-
ny Samuelsson.

Surte kunde ta pausvila i 
ledning 4-3.

Optimism
– Det var härligt att se killar-
na sprudla av optimism och 
de kände verkligen att de var 
inne i zonen, säger Jonny.
Att släkten är värst visade 

Surtebekante, Johan Grahn, 
tämligen omgående i andra 
halvlek. Kvitteringen följdes 
av två snabba mål signera-
de Tony Eklind (tidigare 
Gais) som därmed vann den 
allsvenska skytteligan på 73 
mål.

– Det är en enormt skick-
lig avslutare. Han bara suger 
ner bollen och dödar direkt. 
Vi är inte riktigt på tå när 
halvleken rullar igång och 
några enkla misstag räcker 
för att motståndaren plöts-
ligt ska ha ett övertag. Att 
Gripen slår oss med två bol-
lar är inget att säga om. De 
vinner serien överlägset och 
är lite större än oss på varje 

enskild position, erkänner 
Jonny som ändå kunde ta 
med sig en positiv känsla till 
det stundande kvalet.

Formen på plats
–Det kändes bra i omkläd-
ningsrummet efteråt. Alla 
är överens om att vi är på 
rätt väg och att formen finns 
där. Ett kval är alltid ett kval, 
men vi ser fram mot två roli-
ga matcher som vi ska försö-
ka vinna och avsluta säsong-
en snyggt.

Nu väntar vila i två veckor 
innan det allsvenska kvalet 
avslutas. Först fredag 6 mars 
spelar Surte sin första av två 
matcher på bortaplan, sön-

dag 8 mars är det avgöran-
dets timmar i Ale Arena.

– Jag ska snacka med kil-
larna om hur de vill lägga 
upp träningarna fram till 
dess. Vi har inte bestämt om 
vi ska försöka få in en trä-
ningsmatch eller ej. Jag vill 
att vi tar det beslutet gemen-
samt. Vi kommer att möta 
en motståndare som är uppe 
i matchtempo, så det är värt 
att fundera på, menar Jonny 
Samuelsson.

Inga nya skador
Han kan åtminstone gläd-
ja sig åt att inga nya skador 
eller sjukdomar har tillkom-
mit och att truppen ser ut 

att vara mer komplett än på 
länge.

– Att vi har fått med oss 
Lasse Karlsson ger oss också 
ett nödvändigt självförtroen-
de. Jag tror att han med sina 
fyra mål mot Gripen redan 
är vår vassaste målskytt, trots 
att han bara har spelat sju av 
22 matcher. Det är utan tve-
kan imponerande, avslutar 
Jonny Samuelsson.

Bara att hålla med! Las-
se har gjort 17 mål på sju 
matcher, ett mer än Olle 
Hultqvist som spelat 21.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BANDY
Allsvenskan södra
Gripen-Trollhättan – Surte BK 9-7 
(3-4)
Mål SBK: Lasse Karlsson 4, Alexander 
Bergbacka, Jonas Trysberg, Robin Wang. 
Matchens kurrar: Lasse Karlsson 3, 
Robin Wang 2, Martin Östling 1.  

Gripen-Trollhättan 22 106 42
Nässjö IF 22   83 31
Jönköping Bandy 22   27 31
Lidköpings AIK 22    8 27
IFK Motala 22  49 26
Tranås BOIS 22    0 25
Blåsut 22    7 21
IF BolticGöta 22 -16 21
Surte BK 22 -15 17
Skirö-Nävelsjö BS 22 -49 10
Frinspångs AIK 22 -110  9
Otterbäckens BK 22 -90  4

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 
13-7 (3-1, 7-2, 3-4)
Mål SIS: Daniel Dahlman 5, Richard 
Rydell 2, Daniel Antonsson 2, Niklas 
Pettersson 2, Almir Mehmedagic, 
Pontus Jonsson. Matchens kurrar: Daniel 
Dahlman 3, Toni Hilkamo 2, Oliver 
Engström 1.

Ale IBF – Myggenäs IBK 9-8 
(4-3, 3-4, 2-1)
Mål Ale: Alfred Olofsson 2, Alexander 
Sörensen 2, Fredrik Herlogsson 2, Robin 
Carlsson, Patrik Jonasson, Rasmus 
Nordgren. Matchens kurrar: Alfred 
Olofsson 3, Alexander Sörensen 2, Jonas 
Antonsson 1.

Älvstranden 17  86 47
Burås 17  77 43
Ale IBF 17  12 32
FBC Lerum 17   -4 30
Surte IS IBK 17  10 29
Myggenäs IBK 17  23 27
IBK Walkesborg 17 -6 25
Herrestads AIF 16  -10 16
Partille IBS 17 -44 15
Västra Frölunda 17 -58 13
Pixbo Wallenstam 17 -30 12
IBF Göteborg 16 -56 3

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Chalmers HK 41-25 (26-9) 
Mål Ale: Joakim Samuelsson 10, Markus 
Ahlbom 7, Simon Liljeblad 6, Michael 
Strigelius 5, Jonathan Franzén 5, Per 
Johannesson 3, Nicolas Myrén 2, Mattias 
Karlsson 2, Urban Tallheden 1. Matchens 
kurrar: Markus Ahlbom 2, Jonathan 
Franzén 1.

Ale HF 13  135 26
Backa Skälltorp 13  64 22
Baltic 11  46 15
OLDRIK 12    8 13
HK Kelt 13 -19 12
415 Östra Göteborg 13    7 9
HP Kongelf 12 -14 8
Wassarna HK 12 -145 4
Chalmers HK 12 -79 3

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – Järnvägen FF 17-16 (8-12)
Mål: Johanna Sjöholm 5, Amanda 
Franzén 5, Sara Johansson 3, Therése 
Alenmo, Josefin Sjöholm, Jennie Sand-
berg, Sissel Steenberg ett vardera.
Matchens kurrar: Amanda Franzén 2, 
Johanna Sjöholm 1.
Kommentar: Det blev en riktig tuff 
match för Ales damer i söndagens 
drabbning mot Järnvägen FF. Hemmala-
get låg under med fyra bollar i halvlek, 
men med god moral
och med ett betydligt bättre försvars-
spel, som styrdes upp av Amanda 
Franzén, lyckades man vända matchen 
i slutminuten och ta ytterligare två 
poäng, Ale behåller serieledningen med 
en match mer spelad. Härnäst väntar 
Alingsås borta på söndag.

Träningsmatcher
Skepplanda BTK – Trollhättan 0-1

Halvorstorps IS – Göta BK 0-3
Mål: Mikael Bengtsson, Fredrik Corneli-
usson, Marcus Olsson.

Edet FK – Mölndals IF 4-1
Mål EFK: Nerkez Benisa 2, Jonas Anders-
son, Christian Schlosser..

Kode – AIF/ÄIK dam 2-8
Mål AIF/ÄIK: Lina Karlsson 3, Josefin 
Wiklund 3, Fanny Synnerhag och Linnea 
Rautio 1 vardera.

Östra cupen
Gårda – Ahlafors IF 0-2
Mål AIF: Moha Razek, Sebastian Holstein

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

Skakade om seriesegrarna

Jonas Trysberg gjorde Surtes sjunde mål strax före slutsignalen – nu räckte inte det eftersom Gripen hade gjort nio innan dess. Ba-
nydpubliken i Ale Arena får istället försöka glädja sig åt att det blir ytterligare en match på hemmaplan – det stundar kval för ett 
förnyat allsvenskt bandykontrakt den 6 och 8 mars. Surte börjar borta.

En halvlek räckte för Ale HF

– Men Surte får kvala sig kvar!

Allsvenskan södra
Gripen-Trollhättan – Surte BK 9-7

BANDY
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Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Chalmers HK 41-25 (26-9) 

HANDBOLL

Joakim Samuelsson hade precis som Ale HF en målrik afton. Tio mål blev det från ”Gynta” i en 
match som Ale HF vann med hela 41-25. En seger som kunde blivit ännu större. 
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS MATCHER
ONSDAG 25/2 ALE KULTURRUM

NÖDINGE SK VS STENUNGSUNDS HK
kl 19.30 Dam 2

TORSDAG 26/2 NÖDINGE IDROTTSHALL

NÖDINGE SK VS IK SÄVEHOF
kl 19.00 F02

SÖNDAG 1/3 NÖDINGE IDROTTSHALL

NÖDINGE SK VS 415 ÖSTRA GBG
kl 13.20 P03 Nord vår

NÖDINGE SK VS TORSLANDA HK
kl 14.10 F01 1

NÖDINGE SK VS  
STENUNGSUNDS HK 
kl 15.00 F00 Nord

Ale vann tät match

Daniel Dahlman med näsa för målet, fem pytsar blev det senast. 

Spelande tränaren, Tobias Hellman, sträckte sig förvisso senast, men ser ändå mycket fram emot derbyt i Ale Kulturrum lördag 21/3. 

Målfest när Surte IS IBK 
säkrade kontraktet
BOHUS. Segern över 
Pixbo Wallenstam inne-
bär att Surte IS IBK fem 
omgångar före slutet 
har säkrat nytt kontrakt 
i division 3.

– Nu sätter vi nya mål. 
Vi har både Lerum och 
Ale inom räckhåll, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Det var få som räknat på det, 
men Engström hade själv-
klart koll på att Surte i hän-
delse av seger samtidigt som 
Västra Frölunda förlorade 
skulle nå säsongens mål att 
hänga kvar i trean.

– Jag kan väl inte säga att 
jag  har varit direkt orolig, 
men allt kan ju hända och 
därför ville jag att det även 
i teorin skulle vara helt klart 
innan vi pustar ut. Nu kan vi 
konstatera att vi lyckats med 
det som många trodde kunde 
bli en övermäktig uppgift. 
Surtes herrar spelar i trean 
även nästa år, säger Tobbe 
Engström.

Lördagens hemmamöte 
med Pixbo Wallenstam bjöd 

på målfest, men utan drama-
tik. Efter två perioder hade 
Surte stänkt in tio mål och 
bara släppt in tre. Hälften av 
målen signerades av skytte-
kungen Daniel Dahlman.

– Han var på ett strå-
lande spelhumör. Det är få 
klubbar förunnat att ha en 
sådan skarpskytt och när allt 
stämmer är Dalle även en 
defensiv tillgång, berömmer 
Engström.

Hade laget inte släppt 
in sju baljor hade insatsen 
fått ett ännu högre betyg av 
coachen.

– Ja, det är riktigt. Vi bju-
der på några lätta i mittperi-
oden och det måste vi träna 
bort.

Med fem omgångar kvar 
har Surte IS IBK plötsligt en 
pallplats i egna händer.

– Vinner vi resten blir vi 
trea och det är klart att det 
vore en fjäder i hatten. Det 
skulle dessutom betyda att 
vi knäpper storebror Ale på 
näsan, vilket vi gärna gör, 
skrattar Tobbe Engström.

Lördag 21 mars möts Ale 
IBF och Surte IS IBK i årets 
andra derby. Matchen går 
denna gång i Ale Kulturrum.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 13-7

INNEBANDYNÖDINGE. Ale IBF och 
Myggenäs bjöd på en tät 
match i Ale Kulturrum.

Lagen följdes åt i mål-
protokollet, men när det 
som bäst behövdes klev 
en av seriens vassaste 
målskyttar fram.

Fredrik Herlogssons 
två mål i tredje perio-
den gav hemmalaget 
segern.

– Det var en speciell match, 
där vi gjorde mål på nästan 
allt och Myggenäs likaså. 
Jag tycker väl ändå att vi var 
det bättre laget med lite mer 
spets när det väl gällde. Her-

logsson är en matchvinnare 
och det visade han även den-
na gång, säger spelande trä-
naren Tobias Hellman som 
var nöjd med poängen.

Lagen följdes åt, men det 
var gästerna som var i led-
ningen flest gånger. I tredje 
perioden vid ställningen 8-8 
fick Ale chansen i powerplay 
och med Herlogsson på plan 
blev det naturligtvis utdel-
ning.

Ont i en fot
– Han har ont i en fot och 
därför fick vi använda honom 
sparsamt, berättar Hellman.

Ale saknade också vasse 
Mattias Hansson samt båda 
sina ordinarie målvakter. Is-
tället fick veteranen Peter 
Martinsson, 48, vakta kas-
sen. 

– Det är tur att vi har Pe-
ter när oturen är framme. 
Segern var viktig för själv-
förtroendet. Det har varit 
ett par tunga veckor nu och 
influensa i truppen har med-
fört att det har varit glest på 
träningarna. Nu måste vi ta 
tag i det igen. Det är fem-
ton poäng kvar att spela om 
och vi ska avsluta säsongen 
snyggt, menar Hellman.

Derbyt mot Surte IS IBK 
ser ut att kunna bli helt avgö-
rande för vilken av klubbar-
na som kan titulera sig bäst 
i Ale.

Vann senast
– Vi ser fram mot derbyt 
i Ale Kulturrum. Det var 
roligt sist, säger Hellman 
och tänker tillbaka på lagets 
bortaseger i Bohushallen 

med imponerande 10-4.
Sedan dess har flera unga 

killar etablerat sig på allvar 
i Ales kedjor. Alfred Olofs-
son, Rasmus Nordgren och 
Linus Holm är tre av dem.

– Det är skickliga spelare 
som har framtiden för sig. 
Alfred var bäst på plan i lör-
dags och Rasmus Nordgren 
var som vanligt väldigt stabil. 
Linus var tyvärr sjuk, berät-
tar Hellman.

Blott 17-årige Alfred 
Olofsson var till och med 
tvåmålsskytt i segermatchen.

Ale reser till Uddevalla på 
fredagskvällen för att möta 
IBK Walkesborg. En match 
som kan sluta precis hur som 
helst.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ser fram mot en ny derbyfest:  ”Det var roligt sist!”
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ONSDAG 25/2 ALE KULTURRUM

NÖDINGE SK VS STENUNGSUNDS HK
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NÖDINGE SK VS 415 ÖSTRA GBG
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NÖDINGE SK VS TORSLANDA HK
kl 14.10 F01 1

NÖDINGE SK VS  
STENUNGSUNDS HK 
kl 15.00 F00 Nord

Ale vann tät match

Daniel Dahlman med näsa för målet, fem pytsar blev det senast. 

Spelande tränaren, Tobias Hellman, sträckte sig förvisso senast, men ser ändå mycket fram emot derbyt i Ale Kulturrum lördag 21/3. 

Målfest när Surte IS IBK 
säkrade kontraktet
BOHUS. Segern över 
Pixbo Wallenstam inne-
bär att Surte IS IBK fem 
omgångar före slutet 
har säkrat nytt kontrakt 
i division 3.

– Nu sätter vi nya mål. 
Vi har både Lerum och 
Ale inom räckhåll, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Det var få som räknat på det, 
men Engström hade själv-
klart koll på att Surte i hän-
delse av seger samtidigt som 
Västra Frölunda förlorade 
skulle nå säsongens mål att 
hänga kvar i trean.

– Jag kan väl inte säga att 
jag  har varit direkt orolig, 
men allt kan ju hända och 
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kungen Daniel Dahlman.

– Han var på ett strå-
lande spelhumör. Det är få 
klubbar förunnat att ha en 
sådan skarpskytt och när allt 
stämmer är Dalle även en 
defensiv tillgång, berömmer 
Engström.

Hade laget inte släppt 
in sju baljor hade insatsen 
fått ett ännu högre betyg av 
coachen.

– Ja, det är riktigt. Vi bju-
der på några lätta i mittperi-
oden och det måste vi träna 
bort.

Med fem omgångar kvar 
har Surte IS IBK plötsligt en 
pallplats i egna händer.

– Vinner vi resten blir vi 
trea och det är klart att det 
vore en fjäder i hatten. Det 
skulle dessutom betyda att 
vi knäpper storebror Ale på 
näsan, vilket vi gärna gör, 
skrattar Tobbe Engström.

Lördag 21 mars möts Ale 
IBF och Surte IS IBK i årets 
andra derby. Matchen går 
denna gång i Ale Kulturrum.
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Så mycket pengar som möjligt ska gå 
till att rädda liv. Och så lite som möjligt 
till administration och andra omkost-
nader – som till exempel reklam. Det 
är målet för Sjöräddningssällskapet. 
Vi får nämligen inga bidrag av staten 
utan litar helt på gåvor och frivilligt 
arbete. 
     Ett bra sätt att stödja oss är att bli 
medlem på sjöräddning.se. Du kan 
också ringa 077-579 00 90 eller sätta 
in en slant på pg 90 05 00-0. Även om 
den här annonsen är gratis, behöver vi 
pengar till allt från bränsle och reserv-
delar till utrustning och utbildning. 

ALLT I 
DEN HÄR
ANNONSEN 
ÄR GRATIS.  
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Onsdag 25 feb kl 19 Entré 80 kr
Söndag 1 mars kl 18 Entré 80 kr

Onsdag 4 mars kl 19 Entré 80 kr

Söndag 8 mars kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 11 mars kl 19 Entré 80 kr

Söndag 15 mars kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 18 mars kl 19 Entré 80 kr

Theory of everything 

The wedding ringer

I nöd eller lust 

Hotell Marigold 2

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!

ÄLVÄNGEN. Ihrén Abra-
hamsson bjuder oss en 
färgsprakande utställ-
ning med förbrukat och 
kasserat material där 
inspirationen är den 
mänskliga potentialen.

Vernissage blir det 
på Repslagarmuseet 
söndag den 1 mars.

Utställningen pågår 
till och med den 5 april.

Ihrén Abrahamsson konst-
när, författare, föreläsare & 
investerare är utbildad mö-
belsnickare och har jobbat 
med trä och metall under 
många år. Hon har också 
målat i både olja och akryl. 
Kreativiteten har alltid följt 
henne i livet på ett eller 
annat sätt och hon arbetar 
framförallt med förbrukat 
material så som köksluckor, 
bord byrådelar med mera.

Ihrén har under åren ställt 
ut på flera ställen, exempelvis 
Bohusläns museum i Udde-
valla och på Möbelmässan. 
Hon erhöll Ale kommuns 
kulturstipendium 2006 för 
kreativa och innovativa idéer 
i konsten att använda förbru-
kat material.

Ihrén Abrahamsson, som 
idag bor i Norge, är bland 
annat författare till boken: 
Sensitiv og Sterk – La det 
bli din styrke!, som har blivit 

en stor succé. Hon är också 
föreläsare och mental träna-
re och arbetar med föränd-
ringskompetens och under-
visar organisationer, företag, 

personalgrupper och privat-
personer att mästra sina sin-
nen för att kunna skapa nya 
och bättre resultat.

En av Ihréns stora pas-

sioner i livet är människans 
potential till förändring. 
Förändring är något som 
för många av oss kan kännas 
både utmanande och svårt 
och som ofta blir enklare 
när vi släpper kontrollen och 
vågar bara ”vara”. Att inspi-
rera andra till att hitta sin 
egen potential är en drivkraft 
som får Ihrén att skapa. 

– Färger är kraft och kraft 
bor inom oss alla! Väck en 
medmänniska till föränd-
ring! Vi har en kraft inom 
oss som ligger latent och 
väntar på att användas. En 
kraft som gör oss medvetna 
och till kraftfulla medska-
pare i våra liv. Låt färgerna 
väcka dig till liv.

– Vi lever i en värld där 
det kasseras grejer och prylar 
av olika material som knappt 
blivit använda. Men vad är 
det vi i själva verket kasserar? 
Är det vår egen skapande 
förmåga, vår kreativitet eller 
vår förståelse för oss själva? 
Utställningen är en liten på-
minnelse om att allt faktiskt 
fyller en funktion, att allt har 
en plats och att allt också hör 
till. 

Välkommen att besöka 
utställningen och inspireras 
att upptäcka din egen poten-
tial. På vernissagedagen har 
du möjlighet att träffa konst-
nären själv.

Drygt 60-talet medlemmar 
hade, trots influensati-
der, hörsammat kallelsen 
till årsmötet. Wivi-Anne 
Radesjö hälsade alla hjärtligt 
välkomna och öppnade mö-
tet med en parentation över 
de medlemmar som lämnat 
oss. En speciell tanke gick 
till vår förre ordförande Rolf 
Johannesson, som var en 
stark och drivande ordfö-
rande under sina år i PRO 
Surte-Bohus. Vi fick även 
höra dikten ”Resenären” av 
Gunnar Ekelöf. Kjell-Gö-
ranz Visband och vår kör 

stod för underhållningen.
Ritva Jansson valdes 

till mötesordförande och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. Verksamhets- och 
revisionsberättelsen godkän-
des och styrelsen beviljades 
full ansvarsfrihet. Barbro 
Hertz och Sven Jans-
son har lämnat styrelsen.  
Ronny Olaisson och Inger 
Öiseth-Gustafsson har 
invalts till nya ledamöter.

Nils Svensson tog upp 
frågan om platser för äldre 
efter färdigbehandling på 
sjukhus. Nu ligger sjuka i 

korridorer mm och skickas 
även hem då färdigbehand-
lande patienter blir kvar 
på sjukhuset på grund av 
att Ale kommun har för få 
platser för eftervård.

Ritva gav svar på vad som 
avhandlats på ett första i 
KPR. Det finns 148 platser 
i Ale, en plats i Rävlanda 
och ett par platser på hospis 

i Bräcke. Mötet ville att 
en skrivelse skulle ställas 
till kommunstyrelsen om 
hur problemet skall lösas. 
Wivi-Anne lovade att styrel-
sen undersöker frågan och 
förklarade årsmötet avslutat 
och inbjöd till kaffe med 
semla och sång av kören.

Gunilla Carlson

Mötet hölls fredagen 
20 februari och intresset 
från medlemmarna var 
stort. Hela 33 procent var 
närvarande till ordförande 
Harry Fischer och styrel-
sens stora glädje. Det hölls 
parentation för våra under 
året bortgångna medlem-
mar och Monica Hellman 
läste en dikt.

Vi tackar tidigare 
kommunalrådet Sven 
Pettersson som talade om 
sin uppväxt i Nödinge och 
om ortens utveckling, samt 
kommande byggnation. 

Sven åtog sig även, att vara 
mötesordförande.

För allt arbete med att 
laga maten som förening-
en, som vanligt bjuder på, 
ska festkommittén ha ett 
stort tack. Några av våra 
medlemmar som fyllt år 
uppvaktades och Harry 
Fischer överlämnade 
en vacker bukett, som 
Blomsterriket Ale Torg 
bundit. För underhållning-
en svarade Mona Esken-
gren och Stig Alfredsson.

Rune Dahl  

SPF Alebygden har bytt 
namn till SPF Seniorerna 
Ale. Nu får vi hoppas att 
den goda medlemsutveck-
lingen inte påverkas av 
namnbytet. I fjol fick vi 88 
nya medlemmar.

Ett femtiotal av dessa 
kom till en informations-
träff i Medborgarhuset. 
Ordföranden Hans Åström 
hälsade välkommen och 
informerade om förening-

en. Claes-Hugo Larsson 
redogjorde för ekonomin 
och förestående evenemang. 
Owe Dafgård redogjorde 
för de rabatter föreningens 
medlemmar har hos olika 
näringsidkare.

Närvaropriset hemfördes 
av Sven Pettersson.

Ett trettiotal medlemmar 
åker till Portugal den 27 
april med Rolfs Resor. De 
flesta samlades på Backavik, 

där guiden informerade. 
Allt talar för att det blir en 
fantastisk resa.

Den 3 mars arrangerar 
lokalombuden i Surte-Bohus 
månadsträff i Medborgar-
huset. Trubaduren Ingvar 
Gunnarsson underhåller.

20 medlemmar i SPF 
Seniorerna Ale gick förra 
veckan på jungfrulig mark 
i Älvängen. Arne Boge 
hade förtjänstfullt letat rätt 

på den före detta banvallen 
mellan Älvängen och Ör-
näsberget. Ett tack också till 
föreningen Säkra Ridvägar 
i Ale som skapat en utmärkt 
gång- och ridväg  efter 
älven.

Denna vecka åker vi buss 
till Grunne och går en rund-
tur via Gurentorp och Åsen 
tillbaka till Grunne.

Lennart Mattsson

Årsmöte hos PRO Nödinge

SPF Seniorerna Ale fortsätter att öka

Årsmöte i PRO Surte-Bohus

PRO Surte-Bohus höll sitt årsmöte i Bohus servicehus.

Mänsklig potential är namnet på Ihrén Abrahamssons utställning 
på Repslagarmuseet som invigs söndagen den 1 mars.

Färgsprakande utställning

AMELIE ANDERSSON

CANNABIS
en olycklig kärlekshistoria

MÅNDAG 2 MARS KL 18.00
TEATERN, ALE KULTURRUM
FRI ENTRÉ

föreläsning

BOHUS. Som ett inslag i 
uppmärksamhetsveckan 
kring hjärtat, ”Med hjärtat 
i Ale”, välkomnades Fria 
Tyglar till Bohus servicehus 
i tisdags. Under en timmes 
tid spelade och sjöng den 
synnerligen musikaliska tri-
on. Publiken, ett 70-tal per-

soner, fick höra visor från 
olika tidsepoker. Bland annat 
tolkades Evert Taube, Ola 
Magnell, Totta Näslund 
och Mats Paulsson. Musik-
stunden på servicehuset fö-
regicks av fika för dem som 
önskade.

JONAS ANDERSSON

Fria Tyglar, bestående av Peo Högman, Anders Åsefeldt och 
Jonny Andersson, bjöd på en uppskattad visstund i Bohus ser-
vicehus.

Publiken såg ut att trivas.

Fria Tyglar i Bohus servicehus

ÄLVÄNGEN. Att få mötas 
över åldersgränser är 
roligt och värdefullt.

Att få pröva en annan 
musikgenre än den van-
liga är också roligt.

Mässa för många 
utmanar oss till båda 
delarna.

I slutet av mars ska Mässa 
för många framföras i Equ-
meniakyrkan, Älvängen. Vår 
tanke är att vi vill pröva att 
göra en mässa, en gudstjänst, 
som mer bygger på sång och 
musik än det talade ordet. 

Vad är Mässa för många? 
Det är tio sånger som bild-
ar stommen i gudstjänsten. 
I ordet många ryms mycket. 
Det kan gälla många åldrar, 

många musikstilar, många 
sinnen, många olikheter. Det 
är mycket musik och många 
sånger, men sparsmakat med 
det talade ordet.

Mässa för många är skri-
ven i tro på

• Sångens bärande kraft 
– det mesta i mässan sjungs. 
Det pratade ordet får ge 
plats åt det sjungna.

• Gemenskapens kraft – 
det mesta i mässan sjungs 
gemensamt. 

• Olikheternas kraft – vi 
kommer från olika håll, med 
olika minnen, olika åldrar. 

Kvinnor och män, ovana 
och vana. Små och stora. 
Många olika musikstilar.

En projektkör kommer 
att förbereda sig inför mäss-
san. Alla som vill kan vara 

med i kören som övar fem 
torsdagar innan. Kör och 
solister sjunger både i stäm-
mor och unisont, men gör 
det som försångare för att få 
alla i gudstjänsten att sjunga 
med så mycket man kan och 
vill.   Man skulle kunna säga 
att det är en allsångsmässa 
med kör och solister som 
försångare. Allt i en härlig 
blandning av folklighet och 
helighet, innerlighet och 
tydlighet, hängivenhet och 
tveksamhet, stillhet och rör-
lighet. Vem som vill kan vara 
med och sjunga, ung som 
äldre. Musiken är inte svår. 
Texterna berör. 

Mässan rymmer alltså 
också flera musikstilar – 
visa, blues, reggae, gospel, 
bossanova. Vi ger oss i kast 

med dessa stilar vägledda av 
bandet ”The Groove” – fyra 
väl samspelade musiker med 
stor repertoar och erfaren-
het. Allt är väl dukat för ett 
roligt sångäventyr.

– Vi ser fram emot det-
ta i kören, det är roligt att 
jobba med alla åldrar, barn 
och vuxna! Vi hoppas att det 
finns fler som vill komma 
och göra projektkören stor, 
säger Lis-Beth Engström, 
körledare och projektansva-
rig.

Mässan framfördes första 
gången 2011 och är skriven 
av Jan Mattson, musiker 
och pastor i Equmeniakyr-
kan, känd som upphovsma-
kare till sången ”Jag tror på 
en Gud”.

I slutet av mars ska Mässa för många framföras i Equmeniakyrkan, Älvängen.  

Körprojekt i Equmeniakyrkan – ”Mässa för många”
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Onsdag 25 feb kl 19 Entré 80 kr
Söndag 1 mars kl 18 Entré 80 kr

Onsdag 4 mars kl 19 Entré 80 kr

Söndag 8 mars kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 11 mars kl 19 Entré 80 kr

Söndag 15 mars kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 18 mars kl 19 Entré 80 kr

Theory of everything 

The wedding ringer

I nöd eller lust 

Hotell Marigold 2

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!

ÄLVÄNGEN. Ihrén Abra-
hamsson bjuder oss en 
färgsprakande utställ-
ning med förbrukat och 
kasserat material där 
inspirationen är den 
mänskliga potentialen.

Vernissage blir det 
på Repslagarmuseet 
söndag den 1 mars.

Utställningen pågår 
till och med den 5 april.

Ihrén Abrahamsson konst-
när, författare, föreläsare & 
investerare är utbildad mö-
belsnickare och har jobbat 
med trä och metall under 
många år. Hon har också 
målat i både olja och akryl. 
Kreativiteten har alltid följt 
henne i livet på ett eller 
annat sätt och hon arbetar 
framförallt med förbrukat 
material så som köksluckor, 
bord byrådelar med mera.

Ihrén har under åren ställt 
ut på flera ställen, exempelvis 
Bohusläns museum i Udde-
valla och på Möbelmässan. 
Hon erhöll Ale kommuns 
kulturstipendium 2006 för 
kreativa och innovativa idéer 
i konsten att använda förbru-
kat material.

Ihrén Abrahamsson, som 
idag bor i Norge, är bland 
annat författare till boken: 
Sensitiv og Sterk – La det 
bli din styrke!, som har blivit 

en stor succé. Hon är också 
föreläsare och mental träna-
re och arbetar med föränd-
ringskompetens och under-
visar organisationer, företag, 

personalgrupper och privat-
personer att mästra sina sin-
nen för att kunna skapa nya 
och bättre resultat.

En av Ihréns stora pas-

sioner i livet är människans 
potential till förändring. 
Förändring är något som 
för många av oss kan kännas 
både utmanande och svårt 
och som ofta blir enklare 
när vi släpper kontrollen och 
vågar bara ”vara”. Att inspi-
rera andra till att hitta sin 
egen potential är en drivkraft 
som får Ihrén att skapa. 

– Färger är kraft och kraft 
bor inom oss alla! Väck en 
medmänniska till föränd-
ring! Vi har en kraft inom 
oss som ligger latent och 
väntar på att användas. En 
kraft som gör oss medvetna 
och till kraftfulla medska-
pare i våra liv. Låt färgerna 
väcka dig till liv.

– Vi lever i en värld där 
det kasseras grejer och prylar 
av olika material som knappt 
blivit använda. Men vad är 
det vi i själva verket kasserar? 
Är det vår egen skapande 
förmåga, vår kreativitet eller 
vår förståelse för oss själva? 
Utställningen är en liten på-
minnelse om att allt faktiskt 
fyller en funktion, att allt har 
en plats och att allt också hör 
till. 

Välkommen att besöka 
utställningen och inspireras 
att upptäcka din egen poten-
tial. På vernissagedagen har 
du möjlighet att träffa konst-
nären själv.

Drygt 60-talet medlemmar 
hade, trots influensati-
der, hörsammat kallelsen 
till årsmötet. Wivi-Anne 
Radesjö hälsade alla hjärtligt 
välkomna och öppnade mö-
tet med en parentation över 
de medlemmar som lämnat 
oss. En speciell tanke gick 
till vår förre ordförande Rolf 
Johannesson, som var en 
stark och drivande ordfö-
rande under sina år i PRO 
Surte-Bohus. Vi fick även 
höra dikten ”Resenären” av 
Gunnar Ekelöf. Kjell-Gö-
ranz Visband och vår kör 

stod för underhållningen.
Ritva Jansson valdes 

till mötesordförande och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. Verksamhets- och 
revisionsberättelsen godkän-
des och styrelsen beviljades 
full ansvarsfrihet. Barbro 
Hertz och Sven Jans-
son har lämnat styrelsen.  
Ronny Olaisson och Inger 
Öiseth-Gustafsson har 
invalts till nya ledamöter.

Nils Svensson tog upp 
frågan om platser för äldre 
efter färdigbehandling på 
sjukhus. Nu ligger sjuka i 

korridorer mm och skickas 
även hem då färdigbehand-
lande patienter blir kvar 
på sjukhuset på grund av 
att Ale kommun har för få 
platser för eftervård.

Ritva gav svar på vad som 
avhandlats på ett första i 
KPR. Det finns 148 platser 
i Ale, en plats i Rävlanda 
och ett par platser på hospis 

i Bräcke. Mötet ville att 
en skrivelse skulle ställas 
till kommunstyrelsen om 
hur problemet skall lösas. 
Wivi-Anne lovade att styrel-
sen undersöker frågan och 
förklarade årsmötet avslutat 
och inbjöd till kaffe med 
semla och sång av kören.

Gunilla Carlson

Mötet hölls fredagen 
20 februari och intresset 
från medlemmarna var 
stort. Hela 33 procent var 
närvarande till ordförande 
Harry Fischer och styrel-
sens stora glädje. Det hölls 
parentation för våra under 
året bortgångna medlem-
mar och Monica Hellman 
läste en dikt.

Vi tackar tidigare 
kommunalrådet Sven 
Pettersson som talade om 
sin uppväxt i Nödinge och 
om ortens utveckling, samt 
kommande byggnation. 

Sven åtog sig även, att vara 
mötesordförande.

För allt arbete med att 
laga maten som förening-
en, som vanligt bjuder på, 
ska festkommittén ha ett 
stort tack. Några av våra 
medlemmar som fyllt år 
uppvaktades och Harry 
Fischer överlämnade 
en vacker bukett, som 
Blomsterriket Ale Torg 
bundit. För underhållning-
en svarade Mona Esken-
gren och Stig Alfredsson.

Rune Dahl  

SPF Alebygden har bytt 
namn till SPF Seniorerna 
Ale. Nu får vi hoppas att 
den goda medlemsutveck-
lingen inte påverkas av 
namnbytet. I fjol fick vi 88 
nya medlemmar.

Ett femtiotal av dessa 
kom till en informations-
träff i Medborgarhuset. 
Ordföranden Hans Åström 
hälsade välkommen och 
informerade om förening-

en. Claes-Hugo Larsson 
redogjorde för ekonomin 
och förestående evenemang. 
Owe Dafgård redogjorde 
för de rabatter föreningens 
medlemmar har hos olika 
näringsidkare.

Närvaropriset hemfördes 
av Sven Pettersson.

Ett trettiotal medlemmar 
åker till Portugal den 27 
april med Rolfs Resor. De 
flesta samlades på Backavik, 

där guiden informerade. 
Allt talar för att det blir en 
fantastisk resa.

Den 3 mars arrangerar 
lokalombuden i Surte-Bohus 
månadsträff i Medborgar-
huset. Trubaduren Ingvar 
Gunnarsson underhåller.

20 medlemmar i SPF 
Seniorerna Ale gick förra 
veckan på jungfrulig mark 
i Älvängen. Arne Boge 
hade förtjänstfullt letat rätt 

på den före detta banvallen 
mellan Älvängen och Ör-
näsberget. Ett tack också till 
föreningen Säkra Ridvägar 
i Ale som skapat en utmärkt 
gång- och ridväg  efter 
älven.

Denna vecka åker vi buss 
till Grunne och går en rund-
tur via Gurentorp och Åsen 
tillbaka till Grunne.

Lennart Mattsson

Årsmöte hos PRO Nödinge

SPF Seniorerna Ale fortsätter att öka

Årsmöte i PRO Surte-Bohus

PRO Surte-Bohus höll sitt årsmöte i Bohus servicehus.

Mänsklig potential är namnet på Ihrén Abrahamssons utställning 
på Repslagarmuseet som invigs söndagen den 1 mars.

Färgsprakande utställning

AMELIE ANDERSSON

CANNABIS
en olycklig kärlekshistoria

MÅNDAG 2 MARS KL 18.00
TEATERN, ALE KULTURRUM
FRI ENTRÉ

föreläsning

BOHUS. Som ett inslag i 
uppmärksamhetsveckan 
kring hjärtat, ”Med hjärtat 
i Ale”, välkomnades Fria 
Tyglar till Bohus servicehus 
i tisdags. Under en timmes 
tid spelade och sjöng den 
synnerligen musikaliska tri-
on. Publiken, ett 70-tal per-

soner, fick höra visor från 
olika tidsepoker. Bland annat 
tolkades Evert Taube, Ola 
Magnell, Totta Näslund 
och Mats Paulsson. Musik-
stunden på servicehuset fö-
regicks av fika för dem som 
önskade.

JONAS ANDERSSON

Fria Tyglar, bestående av Peo Högman, Anders Åsefeldt och 
Jonny Andersson, bjöd på en uppskattad visstund i Bohus ser-
vicehus.

Publiken såg ut att trivas.

Fria Tyglar i Bohus servicehus

ÄLVÄNGEN. Att få mötas 
över åldersgränser är 
roligt och värdefullt.

Att få pröva en annan 
musikgenre än den van-
liga är också roligt.

Mässa för många 
utmanar oss till båda 
delarna.

I slutet av mars ska Mässa 
för många framföras i Equ-
meniakyrkan, Älvängen. Vår 
tanke är att vi vill pröva att 
göra en mässa, en gudstjänst, 
som mer bygger på sång och 
musik än det talade ordet. 

Vad är Mässa för många? 
Det är tio sånger som bild-
ar stommen i gudstjänsten. 
I ordet många ryms mycket. 
Det kan gälla många åldrar, 

många musikstilar, många 
sinnen, många olikheter. Det 
är mycket musik och många 
sånger, men sparsmakat med 
det talade ordet.

Mässa för många är skri-
ven i tro på

• Sångens bärande kraft 
– det mesta i mässan sjungs. 
Det pratade ordet får ge 
plats åt det sjungna.

• Gemenskapens kraft – 
det mesta i mässan sjungs 
gemensamt. 

• Olikheternas kraft – vi 
kommer från olika håll, med 
olika minnen, olika åldrar. 

Kvinnor och män, ovana 
och vana. Små och stora. 
Många olika musikstilar.

En projektkör kommer 
att förbereda sig inför mäss-
san. Alla som vill kan vara 

med i kören som övar fem 
torsdagar innan. Kör och 
solister sjunger både i stäm-
mor och unisont, men gör 
det som försångare för att få 
alla i gudstjänsten att sjunga 
med så mycket man kan och 
vill.   Man skulle kunna säga 
att det är en allsångsmässa 
med kör och solister som 
försångare. Allt i en härlig 
blandning av folklighet och 
helighet, innerlighet och 
tydlighet, hängivenhet och 
tveksamhet, stillhet och rör-
lighet. Vem som vill kan vara 
med och sjunga, ung som 
äldre. Musiken är inte svår. 
Texterna berör. 

Mässan rymmer alltså 
också flera musikstilar – 
visa, blues, reggae, gospel, 
bossanova. Vi ger oss i kast 

med dessa stilar vägledda av 
bandet ”The Groove” – fyra 
väl samspelade musiker med 
stor repertoar och erfaren-
het. Allt är väl dukat för ett 
roligt sångäventyr.

– Vi ser fram emot det-
ta i kören, det är roligt att 
jobba med alla åldrar, barn 
och vuxna! Vi hoppas att det 
finns fler som vill komma 
och göra projektkören stor, 
säger Lis-Beth Engström, 
körledare och projektansva-
rig.

Mässan framfördes första 
gången 2011 och är skriven 
av Jan Mattson, musiker 
och pastor i Equmeniakyr-
kan, känd som upphovsma-
kare till sången ”Jag tror på 
en Gud”.

I slutet av mars ska Mässa för många framföras i Equmeniakyrkan, Älvängen.  

Körprojekt i Equmeniakyrkan – ”Mässa för många”
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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:

Varför läggs korttids-
boende ner?  
Anställ vårdpersonal 

i stället för byråkrater! 
Mycket prat innan valet om 
pensionärer och deras väl-
färd, nu efteråt, inte ett ord!

Det var många åsikter 
och tankar bland de över 
100 medlemmar som 
deltog på PRO Ale Norras 
årsmöte i Medborgarhuset. 
Ordförande Willy Kölborg 
hälsade alla, gamla som nya, 
medlemmar välkomna och 
föreningens eminenta kör 
Bannuwa sjöng, ackompan-
jerade av Kjell Helin under 
ledning av Kent Carlsson 
som även läste en dikt av 
Stig Dagerman.

Det tändes ett ljus för 
varje medlem som gått bort 
under året. Minnesstunden 
avslutades med en tyst mi-
nut och sedan sjöng kören 
tillsammans med alla närva-
rande ”Härlig är jorden”. 

Så förklarades årsmötet 
öppnat. Det blev flera omval 
till årets styrelse. Kassör Eva 
Carlsson, studieorganisatör 
Kent Carlsson och ledamö-
terna Sten-Åke Carlsson och 
Hans Hellman omvaldes. 

Medlemsavgiften för 2015 
blir oförändrad. 
PRO Ale Norra har haft ett 
aktivt år med friskvårds- och 
kulturträffar. Bannuwakören 
och PROkulelebandet har 
sjungit på äldreboende, sjuk-
hem och dagcentraler i Ale 
med mera. Inte minst har de 
underhållit på PRO:s egna 
möten. 
Föreningen har arrangerat 
flera resor till exempel-
vis Mariestad, med besök 
på Torsö och Brommö i 
Vänern, och julmarknad 
på Tjolöholms slott. Den 
hemliga resan gick till Bo-
huslän med Fjällbacka och 
Blå-Gröna vägen.

Bland övriga kulturar-
rangemang var modevis-
ningen med Senior shop. 
Ales luciakandidater och 
Begonia Jazz Band lyste upp 
PRO:s julfest. 

Föreningen medverkade 
också på Ales Mat- och 
kulturfestival, Seniormässan 
och Skepplandadagen.

Föreningen, tillsammans 
med PRO Nödinge och 
PRO Surte-Bohus, ar-
rangerade ett Öppet möte 
där de etablerade politiska 

partierna i Ale bjöds in. 
Samtliga tackade ja. Ungefär 
130 personer deltog i panel-
debatten där frågorna och 
diskussionen kring vård och 
omsorg stundom blev heta.

PRO Ale Norra enga-
gerade sig i ”Skepplanda 
vårdcentrals bevarande” 
vilket resulterade i att 
vårdcentralen blev kvar året 
ut. Det råder stor aktivitet 
inom studieverksamheten 
med 38 cirklar i bland annat 
konstsöm, träslöjd, ukulele, 
decoupage, stickcafé, sång 
med flera. Föreningen har 
20 kontaktombud som ser 
till att de flesta medlemmar 
i kommunen får besök två 
gånger per år i samband 
med att PRO-programmen 
delas ut.

Bland framtida förhopp-
ningar och vad föreningen 
ska arbeta för finns: ett 
rättvist skattesystem, inga 
indragningar på Aktivitets-
huset i Älvängen, en bra 
vård och omsorg oavsett 
konjunkturer och fortsatta 
fria resor för pensionärer, 
men att det även ska gälla 
Göteborg. 

Funderingar och i många 

fall dystra framtidsvisioner 
framkom under punkten 
medlemmarna har ordet.

– Jag är bekymrad över 
att bli gammal…

– Det ”nya” verkar vara 
att patienter som är färdig-
medicinerade ska rehabili-
teras hemma. Hemma där 
en partner kanske inte har 
orken att hjälpa till med 
rehabiliteringen.

– Vi måste protestera mot 
orättvisorna! Vår köpkraft 
går bakåt.

– Hur ska vi göra för att 
tränga igenom mediabruset?

– Vi får sluta vara mjäkiga 
och sätta ner foten, nu!

– PRO tillsammans med 
övriga pensionärsföreningar 
är över 800 000 organisera-
de pensionärer, så nog borde 
vi kunna bli en partner att 
räkna med.

Ordförande tackade 
alla för gott arbete under 
året. Mötet avslutades med 
lottdragning, kaffe och en 
frestande god semla till 
ackompanjemang av Ban-
nuwakören. 

Christel Olsson Lindstrand

Årsmöte i PRO Ale Norra 
Bannuwakören underhöll när PRO Ale Norra höll sitt årsmöte i Medborgarhuset.

Vi människor gör vårt 
bästa för att beskriva 
Gud. Vi vänder 

och vrider på de ord vi har 
fått att uttrycka oss med, 
utforskar, utvecklar och 
ibland kanske tar tillbaka. 
Och vi vill nog gärna också 
påpeka att Gud inte fullt 
ut kan fångas i ord. Inför 
fastetiden och påsken så 
är det ett uttryck som ofta 
återkommer, och det är att 
vi tror på en ”levande Gud”. 
En Gud som har besegrat 
döden, en Gud som är när-
varande, allt det som ryms i 
att vara levande. I söndagens 
text, om den kanaaneiska 

kvinnan som talar med Jesus 
om smulorna som faller från 
bordet, så möter vi en Gud 
som är levande och kanske 
också därför föränderlig. 
Inte föränderlig som väsen, 
men visst ändrar sig Jesus 
när han talar med kvinnan. 
Räddningen och befrielsen 
var till för Israels folk, det 
är därför Jesus har blivit 
sänd till människorna, så att 
räddningen kunde föras ut 
till alla folk via Israel. Gud 
är också en trofast Gud så 
därför bryter han inte det 
förbund han har med Israels 
folk. Men Gud är inte orör-
lig, fastgjuten eller, framfö-

rallt, obarmhärtig. Det är 
barmhärtigheten som väcks 
alldeles särskilt i Jesus när 
han hör kvinnans bön. Och 
sådan bön kan Gud aldrig 
vända sig bort ifrån.

Vad är tro, om inte bön? 
Har Martin Luther en 
gång sagt. I bönen kan vi 
skapa utrymme för det mest 
väsentliga i våra liv, kanske 
få syn på det som egentligen 
borde vara det väsentliga. 
Prova att samtala med Gud, 
att be, dela tankar och fun-
deringar, det som gnager i 
dig eller det som gör stegen 
lite lättare. Är det något vi 
lär oss från den kanaaneis-

ka kvinnan så är det att be 
enträget och ihärdigt! Hon 
ber för livet, därför kan inte 
heller den levande Guden 
vända ryggen till. Våga ta 
upp diskussionen med Gud, 
för det kommer vara värt 
det. Gud har en plan för oss 
också idag och han vill höra 
vad du längtar efter och 
önskar och möta dig i det.

Henny Forsberg 
Nödinge församling

BETRAKTELSE

Våga ta upp diskussionen 
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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:

Varför läggs korttids-
boende ner?  
Anställ vårdpersonal 

i stället för byråkrater! 
Mycket prat innan valet om 
pensionärer och deras väl-
färd, nu efteråt, inte ett ord!

Det var många åsikter 
och tankar bland de över 
100 medlemmar som 
deltog på PRO Ale Norras 
årsmöte i Medborgarhuset. 
Ordförande Willy Kölborg 
hälsade alla, gamla som nya, 
medlemmar välkomna och 
föreningens eminenta kör 
Bannuwa sjöng, ackompan-
jerade av Kjell Helin under 
ledning av Kent Carlsson 
som även läste en dikt av 
Stig Dagerman.

Det tändes ett ljus för 
varje medlem som gått bort 
under året. Minnesstunden 
avslutades med en tyst mi-
nut och sedan sjöng kören 
tillsammans med alla närva-
rande ”Härlig är jorden”. 

Så förklarades årsmötet 
öppnat. Det blev flera omval 
till årets styrelse. Kassör Eva 
Carlsson, studieorganisatör 
Kent Carlsson och ledamö-
terna Sten-Åke Carlsson och 
Hans Hellman omvaldes. 

Medlemsavgiften för 2015 
blir oförändrad. 
PRO Ale Norra har haft ett 
aktivt år med friskvårds- och 
kulturträffar. Bannuwakören 
och PROkulelebandet har 
sjungit på äldreboende, sjuk-
hem och dagcentraler i Ale 
med mera. Inte minst har de 
underhållit på PRO:s egna 
möten. 
Föreningen har arrangerat 
flera resor till exempel-
vis Mariestad, med besök 
på Torsö och Brommö i 
Vänern, och julmarknad 
på Tjolöholms slott. Den 
hemliga resan gick till Bo-
huslän med Fjällbacka och 
Blå-Gröna vägen.

Bland övriga kulturar-
rangemang var modevis-
ningen med Senior shop. 
Ales luciakandidater och 
Begonia Jazz Band lyste upp 
PRO:s julfest. 

Föreningen medverkade 
också på Ales Mat- och 
kulturfestival, Seniormässan 
och Skepplandadagen.

Föreningen, tillsammans 
med PRO Nödinge och 
PRO Surte-Bohus, ar-
rangerade ett Öppet möte 
där de etablerade politiska 

partierna i Ale bjöds in. 
Samtliga tackade ja. Ungefär 
130 personer deltog i panel-
debatten där frågorna och 
diskussionen kring vård och 
omsorg stundom blev heta.

PRO Ale Norra enga-
gerade sig i ”Skepplanda 
vårdcentrals bevarande” 
vilket resulterade i att 
vårdcentralen blev kvar året 
ut. Det råder stor aktivitet 
inom studieverksamheten 
med 38 cirklar i bland annat 
konstsöm, träslöjd, ukulele, 
decoupage, stickcafé, sång 
med flera. Föreningen har 
20 kontaktombud som ser 
till att de flesta medlemmar 
i kommunen får besök två 
gånger per år i samband 
med att PRO-programmen 
delas ut.

Bland framtida förhopp-
ningar och vad föreningen 
ska arbeta för finns: ett 
rättvist skattesystem, inga 
indragningar på Aktivitets-
huset i Älvängen, en bra 
vård och omsorg oavsett 
konjunkturer och fortsatta 
fria resor för pensionärer, 
men att det även ska gälla 
Göteborg. 

Funderingar och i många 

fall dystra framtidsvisioner 
framkom under punkten 
medlemmarna har ordet.

– Jag är bekymrad över 
att bli gammal…

– Det ”nya” verkar vara 
att patienter som är färdig-
medicinerade ska rehabili-
teras hemma. Hemma där 
en partner kanske inte har 
orken att hjälpa till med 
rehabiliteringen.

– Vi måste protestera mot 
orättvisorna! Vår köpkraft 
går bakåt.

– Hur ska vi göra för att 
tränga igenom mediabruset?

– Vi får sluta vara mjäkiga 
och sätta ner foten, nu!

– PRO tillsammans med 
övriga pensionärsföreningar 
är över 800 000 organisera-
de pensionärer, så nog borde 
vi kunna bli en partner att 
räkna med.

Ordförande tackade 
alla för gott arbete under 
året. Mötet avslutades med 
lottdragning, kaffe och en 
frestande god semla till 
ackompanjemang av Ban-
nuwakören. 

Christel Olsson Lindstrand

Årsmöte i PRO Ale Norra 
Bannuwakören underhöll när PRO Ale Norra höll sitt årsmöte i Medborgarhuset.

Vi människor gör vårt 
bästa för att beskriva 
Gud. Vi vänder 

och vrider på de ord vi har 
fått att uttrycka oss med, 
utforskar, utvecklar och 
ibland kanske tar tillbaka. 
Och vi vill nog gärna också 
påpeka att Gud inte fullt 
ut kan fångas i ord. Inför 
fastetiden och påsken så 
är det ett uttryck som ofta 
återkommer, och det är att 
vi tror på en ”levande Gud”. 
En Gud som har besegrat 
döden, en Gud som är när-
varande, allt det som ryms i 
att vara levande. I söndagens 
text, om den kanaaneiska 

kvinnan som talar med Jesus 
om smulorna som faller från 
bordet, så möter vi en Gud 
som är levande och kanske 
också därför föränderlig. 
Inte föränderlig som väsen, 
men visst ändrar sig Jesus 
när han talar med kvinnan. 
Räddningen och befrielsen 
var till för Israels folk, det 
är därför Jesus har blivit 
sänd till människorna, så att 
räddningen kunde föras ut 
till alla folk via Israel. Gud 
är också en trofast Gud så 
därför bryter han inte det 
förbund han har med Israels 
folk. Men Gud är inte orör-
lig, fastgjuten eller, framfö-

rallt, obarmhärtig. Det är 
barmhärtigheten som väcks 
alldeles särskilt i Jesus när 
han hör kvinnans bön. Och 
sådan bön kan Gud aldrig 
vända sig bort ifrån.

Vad är tro, om inte bön? 
Har Martin Luther en 
gång sagt. I bönen kan vi 
skapa utrymme för det mest 
väsentliga i våra liv, kanske 
få syn på det som egentligen 
borde vara det väsentliga. 
Prova att samtala med Gud, 
att be, dela tankar och fun-
deringar, det som gnager i 
dig eller det som gör stegen 
lite lättare. Är det något vi 
lär oss från den kanaaneis-

ka kvinnan så är det att be 
enträget och ihärdigt! Hon 
ber för livet, därför kan inte 
heller den levande Guden 
vända ryggen till. Våga ta 
upp diskussionen med Gud, 
för det kommer vara värt 
det. Gud har en plan för oss 
också idag och han vill höra 
vad du längtar efter och 
önskar och möta dig i det.

Henny Forsberg 
Nödinge församling

BETRAKTELSE

Våga ta upp diskussionen 

Det finns starka 
krafter i världen 
som vill legalisera 

cannabis och som menar att 
de medicinska läkeeffekterna 
vida överskrider de negativa 
följder som ett missbruk 
ger. Vad beror detta på? Har 
FN´s Narkotikakonvention 
”the single convention” 
(1961), där cannabisan-
vändning regleras fel? Är all 
forskning som finns i ämnet 
vilseledande, gällande långt-
gående kognitiva skador, 
förhöjd risk av schizofreni, 
depressioner, IQ-nedsätt-
ning mm?

Vi märker även i Sverige 
och Ale en värdeförskjut-
ning i synen på cannabis. Är 
det tillräckligt farligt och 
ska inte drogen likställas 
med t ex alkohol? Denna 
värdeförskjutning slår in i 
ungdomsgenerationen och 
delar av vuxenvärlden står 
handfallen inför de argu-
ment som googlas fram på 
nätet och sprider osäkerhet 
kring vedertagna fakta. 
Kevin Sabet (fd drogpolitisk 
expert till Barack Obama) 
höll ett föredrag i Göteborg 
i november, då han gav sin 
syn på den amerikanska 
utvecklingen, där flera stater 

legaliserat Cannabis. Hans 
svar var enkelt: – ”Big Ma-
rijuana copy Big Tobacco” 
och ” Money rules”. Han 
fortsatte med att konstatera, 
när nu cigarettkonsumtio-
nen sjunker i världen, så står 
tobaksbolagen redo att ställa 
om till Cannabisproduktion 
för att upprätthålla vinst 
åt sina ägare. Kevin Sabet 
avslutade med följande 
fråga. Kommer ni ihåg hur 
lång tid det tog för tobaks-
bolagen att erkänna att 
rökningen hade långtgående 
medicinska risker? 

Genom en välsmord lob-
by med kvasivetenskapligt 
stöd och desinformations-
spridning, så höll man all 
annan forskning i schack un-
der lång tid. Slutsatsen blir 
att legaliseringsvågen över 
USA inte har någonting 
med medicinska effekter 
att göra utan, som alltid, 
handlar om pengar. Can-
nabis är tillräckligt farligt, 
det vet vi och forskningen 
sedan 1980-talet stöder det, 
tydligare och tydligare. 

Den åsiktscocktail som 
nu håller på att blandas med 
ultraliberala frihetsidéer, 
ekologisk drogromantik och 
ett stort kapital som grund, 

kan ge ett samhälleligt rus 
som det kan ta lång tid att 
nyktra till från. Var hamnar 
ungdomar och övriga med-
borgare i Ale i denna fråga? 
Hur möter vi värderings-
förskjutningen? Vad krävs 
för att vi ska stå upp för ”ett 
narkotikafritt Sverige”? Hur 
förverkligas visionen: ”Det 
ska vara lätt att leva i Ale” 
på alla nivåer i kommunen? 
Vilka kunskaper saknas och 
vilket engagemang ska till? 

Här har alla ett ansvar för 
kunskapspåfyllnad, debatt 
och engagemang, både 
som medborgare och inom 
kommunala verksamheter. 
Alla är, eller kommer att bli, 
inblandade i denna fråga 
eftersom vi vet att drog-
relaterad kriminalitet inte 
bara handlar om missbruk i 
allmänhet utan bl. a famil-
jetragedier, övrigt lidande 
och vålds-och egendoms-
brottlighet i synnerhet. Min 
uppmaning är. Skaffa kun-
skap, ta debatten, engagera 
dig. Då blir det lättare att 
leva – för alla!

PS. En början kan vara att 
lyssna till Amelia Andersson 
i Ale Kulturrum den 2 mars.

Mats Barre
Starrkärr

Är cannabis tillräckligt farligt?
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Verkar som om Ale 
kommun inte lär sig 
av misstagen. För ett 

tag sedan fick invånarna i 
Bohus reda på att det skulle 
öppnas ett motivationsboen-
de på orten och givetvis blev 
det höga protester. Denna 
gång är det de boende i söd-
ra Älvängen som fått reda 
på via ett brev att det skall 
öppnas boende för ensam-

kommande flyktingungdo-
mar efter sommaren uppe 
på Vikadamm. Hade det inte 
varit på sin plats att man 
hade en informationsträff 
innan besluten klubbas 
igenom? Istället kör man 
helt sonika över kommu-
nens invånare som om det 
vore en struntsak att få nya 
grannar. 

Tycker denna väg är ett 

sätt att köra över kom-
munens invånare och det 
kommer inte vara till någon 
fördel varken för missbru-
karna eller för flyktingung-
domarna. Dessutom fylls 
politikerföraktet på, för 
varje tokighet som klubbas 
igenom.

Älvängenbo

En större utbyggnad 
av fibernätet skall ske 
i vår kommun. På 

informationsmötet lovor-
dades konceptet med öppet 
nät och många möjliga 
operatörer.

Jag har mycket dålig 
erfarenhet av detta. Alla 
skyller på alla när ett fel 
uppstår. Min son bor i 
centrala Nödinge. Han har 
AllTele som telefon- och 

internetleverantör. För cirka 
tre veckor sedan gjordes 
en uppgradering av nätet 
i huset. Allt skulle fungera 
efter ett kortare avbrott. Det 
avbrottet pågår fortfarande.

En ny plastlåda skru-
vades upp på väggen utan 
att anslutas vare sig till 
datanätet eller till elnätet. 
Ingen kontrollerade att det 
fugerade och fortfarande tre 
veckor efter uppgradering 

fungerar ingenting.
AllTele skyller på ITux. 

ITux har inte gjort någon-
ting åt det utan har säkert 
en underleverantör att skylla 
på. 

Ni som har en fungerade 
uppkoppling idag – tänk er 
för. Allt är inte guld som 
glimmar!

 

Frustrerad pappa

Allt är inte guld som glimmarInformationsproblem 2015

Då din insändare i 
Alekuriren vecka 8 
till största delen rik-

tar sig till mej personligen, 
vill jag försöka räta ut några 
av dina funderingar. Jag vill 
påpeka att jag här skriver 
utifrån mina personliga 
åsikter.

Ja, jag står upp för det 
demokratiska samhället och 
därmed de lagar och regler 
som finns här i Sverige. 
Jag anser att de är skrivna 
med alla människors bästa 
för ögonen. Bakom varje 
myndighet finns människor 
som du och jag. Jag förut-
sätter att de också agerar 
med människors bästa för 
ögonen. Vi lever i en värld 
som ständigt förändras och 
varje människa bär med sig 
sina unika erfarenheter av 
livet, som formar våra åsik-
ter. Här hör det till oss att 
göra vår stämma hörd för att 
påverka och informera om 
våra lagar spelat ut sin roll 
och behöver anpassas för att 
vi ska kunna känna oss till 
freds med dem. 

Att argumentera för sina 
åsikter på ett respektfullt, 

lyssnande och sakligt sätt 
bör vara en ledstjärna. 
Smutskastning, personliga 
påhopp, att medvetet miss-
tolka fakta och använda sig 
av hotelser hör inte hemma i 
en demokrati.

Mitt engagemang, när det 
gäller den planerade 400 kV 
luftledningen som Affärs-
verket Svenska kraftnät vill 
dra genom fem kommuner 
bottnar sig i att de sätter 
demokratin ur spel, genom 
desinformation, vilseledande 
svar och en ovilja att lyssna.

Mitt engagemang i Vind 
i Ale bottnar sig i att vi 
redan haft tre förödande 
kärnkraftsolyckor och jag 
vill kunna använda el med 
gott samvete. Eftersom jag 
konsumerar el så vill jag 
kämpa för att vara med och 
producera förnyelsebar el, 
om det bara är möjligt.

Jag förstår de argument 
du tar upp i din insändare. 
När man oroar sig för sin 
framtid och hälsa försöker 
man samla så många argu-
ment som möjligt för att 
slippa denna oro.

Ja, jag tycker du ska vara 

stolt över ditt engagemang i 
samhällsfrågor! Men blanda 
inte ihop korten! Du blan-
dar ihop mitt engagemang i 
Vind i Ale med mitt engage-
mang i Regional Motström. 
Det finns stora skillnader i 
dessa båda engagemang. 

Skulle det exempelvis fin-
nas en typ av elproduceran-
de vindkraftverk som inte 
stör någon enda människa 
så skulle jag givetvis med 
glädje anamma detta. När 
det gäller den planerade 
ledningen så går det idag att 
använda sig av nedgrävda 
kablar, som skonar oss från 
oro för hälsan och stora 
förstörda markarealer m.m. 
men detta vill Affärsverket 
Svenska kraftnät inte lyssna 
till. 

Om du har ytterligare 
funderingar kring mitt 
personliga agerande är du 
välkommen att höra av dig 
till mig för en öppen och 
förhoppningsvis givande di-
alog. Vi skulle kanske kunna 
börja med att diskutera på 
vilket sätt vi i Ale kan tillåtas 
producera förnyelsebar el?

Majvor Johansson

Svar på Mattias Anderssons funderingar:

Blanda inte ihop korten!

DECOUPAGE  
för nybörjare
Start: Onsd 4 mars kl 18:00
Plats: Skepplanda Bibliotek
Avgift: 3 träffar - 390 kr

Lim och lack ingår, du tar själv 
med dig de föremål du vill 
försköna ex blomkruka, bricka, 
barnstol m.m.

Anmälan  
010-3300900 eller  
www.sv.se/vast

ÅRSMÖTE

Lördag 21 mars 
kl.15.00

Repslagarmuseét

Välkomna!
www.ale.nu

www.aledjurklinik.se

ALE
DJURKLINIK

KASTRATIONSKAMPANJ FÖR KATT

Under mars månad så bjuder 
vi på vaccination och valfri 
id-märkning i samband med 

kastration utav din katt! 
(Värde 450:-)

Honkatt 995:-   Hankatt 550:-

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

Tidsbokning på 0303-33 59 70 / 33 59 60

Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE
Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  |  Swisha valfritt belopp till 9001223
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www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Hunger är varken rättvist eller jämlikt. Idag lever 
800 miljoner människor utan tillräckligt med 
mat. Kvinnor och flickor drabbas hårdast. Dela 
med dig, SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 
kr till utbildning, lån och sparande samt hållbara 
jordbruksmetoder.
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff  Fredrik från Team Sportia talar om vikten av att röra sig. 
ONSDAG 4 MARS KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Gudstjänst  ”I vårens tid”.  Henny Forsberg, Johanna Werder, sångare från Jawa musik. 
SÖNDAG 1 MARS KL 11 I NÖDINGE KYRKA

”… men det bästa är kärleken” 
Musikgudstjänst med Henny Forsberg, Ida Andersson,  
barnkören Peacedrums, Fortsättningskören och Miniorerna i Bohus.  
Lowe Pettersson, piano. 
SÖNDAG 1 MARS KL 17 I SURTE KYRKA

NU STARTAR  
VÅR BARNKÖR

Equmeniakyrkan Älvängen
( fd Missionskyrkan)

javerud.rebecka@gmail.com

TERMINEN ÄR I FULL GÅNG  

UPPTÄCKARSCOUT ÅK 4 – 6

BARNKÖR ÅK 1-3  TONÅRSCAFÉ

www.equmeniakyrkan.se/alvangen

SPÅRARSCOUT ÅK 1-3

Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

NOLS KYRKA SÖNDAG 1 MARS KL 17.00 

TEMAGUDSTJÄNST

Barnkörerna medverkar. Välkommen!

SPEGLA DIG 
I DOPET

Spegla dig i dopet
Våren 2015 i Nols kyrka

För stora och små och med alla sinnen:

Förmiddagscafé
26 februari 10.00

Starrkärrs Församlingshem

Längs Norges kust med  
Hurtigrutten

Bo Davidsson visar bilder och berättar om  
olika strandhugg.

1 mars kl. 11.00
Starrkärrs kyrka

Vi firar mässa i irländsk folkton av  
Liam Lawton tillsammans med 

Magnoliakören, kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale, solister och  

instrumentalister.

Präster: Björn Nilsson och Catarina Holmgren 
Martinsson.

I samarbete med

Välkommen!

Gratis 
läxhjälp

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

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

Start 26/2  

Sven Carlsson i Hålanda 
har avlidit. Han blev 94 
år. Han sörjs närmast av 

barnen Irene, Bo och Åke med 
familjer.

Sven brukade jorden och 
skogen på sin fastighet i Båljen 
i Hålanda  tillsammans med 
sin familj och var sedan unga 
år medlem och aktiv i Center-
partiet.

Sven i Båljen hörde till de 
fritidspolitiker som var med och 
hade en ledande roll i den fysis-
ka utvecklingen av Skepplanda 
kommun i Surte kommunblock 
och sedan 1974 i Ale kommun. 
Sven var verksam som förtro-
endeman i byggnadsnämnden 
och såg tidigt möjligheterna att 
utveckla kommunen.      

Som ung stadsarkitekt i Surte 
kommunblock mötte jag Sven 
för första gången på hösten 
1969 i Skepplanda kommun-
hus där Einar Thorson var 
chef och John Gustavsson 
var ordförande ibland annat 
byggnadsnämnden. Fram till att 
man i kommunerna Skepplanda, 
Starrkärr och Nödinge 1974 
bildade Ale kommun träffade 
jag Sven varje månad i nämnden 
och diskuterade plan- och 
byggfrågor. Efter kommunsam-
manslagningen fortsatte vårt 
samarbete i byggnadsnämnden 
och bygg- och miljönämnden 
för utvecklingen i Ale kommun 
under nära 30 års tid.

Som förtroendeman var 
Sven med ibland annat utveck-
lingen av Skepplanda Kyrkby, 
av Älvängen med bebyggelse i 
Maden och Olof Persgården, av 
Alafors och Nol med bebyggelse 
i södra Nol, av Nödinge med 
bebyggelse på Överstegården 
och Börsagården, av Bohus 
med bebyggelse i centrum och 
på Bohus Höjd och i Surte 
med bebyggelse på det tidigare 
rasområdet. Utvecklingen på 
landsbygden var viktig för Sven. 
Enstaka bostadshus på väl valda 
tomtplatser och gruppbebyg-
gelse i Hålanda, Starrkärr, Ki-
landa och Kollanda har kunnat 
etableras mycket genom Svens 
försorg. Sven var också aktiv 
vid planeringen av kommunens 
olika centrala delar såsom bland 
annat Älvängens centrum och 
Ale Torg. Besluten om lokali-
seringen av E45 och NorgeVä-
nerbanan var även de en del av 
Svens politiska gärning.

Vid alla de möten jag träffade 
Sven så kunde jag se om han 
gillade de förslag som vi tjäns-
temän framförde eller inte. Han 
hade stor respekt för kontorets 
arbete, men vi visste också att 
han hade varit på plats och 
skaffat sig en egen uppfattning 
om förslagen och vad som Sven 
framförde i nämnden var väl 
genomtänkt och förankrat. Vi 
tjänstemän lyssnade gärna och 
med stort intresse på Sven och 
tog till oss hans kritik, men vi 
visste också att om han inte sade 
något så var detta ett kvitto på 
att förslagen var lämpliga.

Vårt land har formats av 
besluten i våra kommuner och 
det är förtroendevalda som 
Sven Carlsson i Båljen som har 
lämnat ett avgörande bidrag till 
den fysiska utvecklingen. Hans 
stillsamma och förtroendefulla 
framträdande gjorde honom 
mycket uppskattad i kommunen.

Jag tackar Sven för alla hans 
insatser för utvecklingen av vår 
kommun och minns honom 
med glädje och stor respekt.

Bert Andersson   

TILL MINNE

DÖDAMINNESORD

Till minne av min kära 
fru, vår älskade mamma 

och mormor.

Lisbeth Klevéus,
* 2 februari 1949

† 26 februari 2011

Idag är det 4 år sedan du 
lämnade oss.

Inte en dag utan saknad, 
inte en dag utan längtan. 
För saknaden och längtan 

finns inga ord.
Du är alltid med oss.

Wendel

Marie o Sophia
Philip o Marcus

Linda o Victoria

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.

Sven Carlsson

JORDFÄSTNINGAR
Gunnel Larsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 17 
februari begravningsguds-
tjänst för Gunnel Larsson, 
Skår Övre. Officiant var kyr-
koherde Vivianne Wetterling.

Hilda Mossberg. I Surte 
kapell hölls onsdagen 18 
februari begravningsgudstjänst 
för Hilda Mossberg, Bohus. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ellen Johansson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 19 
februari begravningsgudstjänst 
för Ellen Johansson, Bohus. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Bengt-Arne Artonius. I 
Nödinge kyrka hölls fredagen 
20 februari begravningsguds-
tjänst för Bengt-Arne Arto-
nius, Nödinge. Officiant var 
Åke Andreasson.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 25/2 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson. Sön 1/3
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Holmgren-Mar-
tinsson Nilsson. Nols kyrka 
kl 17, Temagudstjänst för 
stora och små och med alla 
sinnen: SPEGLA DIG 
I DOPET Barnkörerna, 
Nordblom.

Nödinge Församling
Ons 25/2 kl 19, i Surte mis-
sionskyrka: Gemensam bön. 
Per Kjellberg, Leif Karls-
son, Henny Forsberg, Åke 
Andreasson med flera. Arr: 
Bohus pingstkyrka, Nödinge 
församling och Surte mis-
sionskyrka. Sön 1/3 kl 11, 
i Nödinge kyrka: Gudstjänst 
i vårens tid, Henny Fors-
berg. Johanna Werder och 
sångare från Jawa musik. 
Kl 17, i Surte kyrka: Musik-
gudstjänst ”… men det 
bästa är kärleken”. Henny 
Forsberg, Ida Andersson. 
Barnkören Peacedrums, 
Fortsättningskören och 
Miniorerna i Bohus. Lowe 
Pettersson, piano. Ons 4/3 
kl 10, i Nödinge kyrka: Var-
dagsgudstjänst, Åke Andre-
asson.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 25/2 Ekum bön i Equ-
meniakyrkan, Surte. Sön 1/3       
Rune Axelsson. Ons 4/3 
Bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 25/2 kl 17.30, Sånglek 
för barn, 4-6 år. Terminsav-
gift 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. Onsd 
25/2 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! 
Sön 1/3 kl 09,. Kyrkfrukost 
tillsammans med Kungälvs 

missionsförsamling. Sön 
1/3 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg, Ulla Brattö och 
Kungälvskören. Nattvard. 
Mån 2/3 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 3/3 kl 10 
Barnrytmik för barn 1-2 
år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 3/3 
kl 10.45, Babyrytmik för 
barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 
20:- efteråt. Ons 4/3 kl 15, 
Onsdagsträff: Hav och kust 
med Mandolinorkestern 
från Hönö. Ons 4/3 kl 
18.30, Tonår. Ons 4/3 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras,
men på www.surtemissions-
kyrka.se hittar du alltid ett 
aktuellt program.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 1/3 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Ons 4/3 
kl 18.30, Veckomässa. Lör 
7/3 kl 9, Frukostcafé för 
kvinnor. Hålanda sön 1/3 kl 
12, Gudstjänst M Auvinen. 
Ons 4/3 kl 10, Gemenskaps-
träff. S:t Peder sön 1/3 kl 10, 
Mässa I Olenius. Ale-Skövde 
sön 1/3 kl 12, Gudstjänst I 
Olenius. Tunge sön 1/3 se 
övriga.

Guntorps Missionskyrka
Ons 25/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Fre 27/2 kl 
19, OMEGA i Blå Kyrkan. 
Sön 1/3 kl 11, GUDS-
TJÄNST Lars Gunther 
Efter Gudstjänsten Fram-
tidsmöte. Tis 3/3 kl 15.30, 
Konfa i Equmeniakyrkan 
Älvängen. Ons 4/3 kl 18.30, 
Spårar - UpptäckarScout

Lilla Edets Pastorat 
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Sön 1/3 kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Ons 4/3 
kl 18.30, Mässa, Nordblom.

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

PREDIKOTURER

Till alla er som på olika 
sätt hedrade vår älskade

Hans-Olof Hansson
Genom besök, kort, 

blommor, samt 
minnesgåvor till 

Diabetesfonden. Framför 
vi vårt innerliga tack.

Elvy

Magnus o Nina 
med familjer

DÖDA

TACK

DÖDSFALL

Kerstin Jensen, Nol har 
avlidit. Född 1957 och efter-
lämnar barn och förädrar 
som närmast sörjande.

Henry Öberg, Nödinge 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar systern Siv med 
familj samt syskonbarn med 
familjer som närmast sör-
jande.

Anna-Lisa Jannesson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1925 och efterlämnar sys-
konbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Sven Carlsson, Hålanda har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
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www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff  Fredrik från Team Sportia talar om vikten av att röra sig. 
ONSDAG 4 MARS KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Gudstjänst  ”I vårens tid”.  Henny Forsberg, Johanna Werder, sångare från Jawa musik. 
SÖNDAG 1 MARS KL 11 I NÖDINGE KYRKA

”… men det bästa är kärleken” 
Musikgudstjänst med Henny Forsberg, Ida Andersson,  
barnkören Peacedrums, Fortsättningskören och Miniorerna i Bohus.  
Lowe Pettersson, piano. 
SÖNDAG 1 MARS KL 17 I SURTE KYRKA

NU STARTAR  
VÅR BARNKÖR

Equmeniakyrkan Älvängen
( fd Missionskyrkan)

javerud.rebecka@gmail.com

TERMINEN ÄR I FULL GÅNG  

UPPTÄCKARSCOUT ÅK 4 – 6

BARNKÖR ÅK 1-3  TONÅRSCAFÉ

www.equmeniakyrkan.se/alvangen

SPÅRARSCOUT ÅK 1-3

Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

NOLS KYRKA SÖNDAG 1 MARS KL 17.00 

TEMAGUDSTJÄNST

Barnkörerna medverkar. Välkommen!

SPEGLA DIG 
I DOPET

Spegla dig i dopet
Våren 2015 i Nols kyrka

För stora och små och med alla sinnen:

Förmiddagscafé
26 februari 10.00

Starrkärrs Församlingshem

Längs Norges kust med  
Hurtigrutten

Bo Davidsson visar bilder och berättar om  
olika strandhugg.

1 mars kl. 11.00
Starrkärrs kyrka

Vi firar mässa i irländsk folkton av  
Liam Lawton tillsammans med 

Magnoliakören, kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale, solister och  

instrumentalister.

Präster: Björn Nilsson och Catarina Holmgren 
Martinsson.

I samarbete med

Välkommen!

Gratis 
läxhjälp

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

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

Start 26/2  

Sven Carlsson i Hålanda 
har avlidit. Han blev 94 
år. Han sörjs närmast av 

barnen Irene, Bo och Åke med 
familjer.

Sven brukade jorden och 
skogen på sin fastighet i Båljen 
i Hålanda  tillsammans med 
sin familj och var sedan unga 
år medlem och aktiv i Center-
partiet.

Sven i Båljen hörde till de 
fritidspolitiker som var med och 
hade en ledande roll i den fysis-
ka utvecklingen av Skepplanda 
kommun i Surte kommunblock 
och sedan 1974 i Ale kommun. 
Sven var verksam som förtro-
endeman i byggnadsnämnden 
och såg tidigt möjligheterna att 
utveckla kommunen.      

Som ung stadsarkitekt i Surte 
kommunblock mötte jag Sven 
för första gången på hösten 
1969 i Skepplanda kommun-
hus där Einar Thorson var 
chef och John Gustavsson 
var ordförande ibland annat 
byggnadsnämnden. Fram till att 
man i kommunerna Skepplanda, 
Starrkärr och Nödinge 1974 
bildade Ale kommun träffade 
jag Sven varje månad i nämnden 
och diskuterade plan- och 
byggfrågor. Efter kommunsam-
manslagningen fortsatte vårt 
samarbete i byggnadsnämnden 
och bygg- och miljönämnden 
för utvecklingen i Ale kommun 
under nära 30 års tid.

Som förtroendeman var 
Sven med ibland annat utveck-
lingen av Skepplanda Kyrkby, 
av Älvängen med bebyggelse i 
Maden och Olof Persgården, av 
Alafors och Nol med bebyggelse 
i södra Nol, av Nödinge med 
bebyggelse på Överstegården 
och Börsagården, av Bohus 
med bebyggelse i centrum och 
på Bohus Höjd och i Surte 
med bebyggelse på det tidigare 
rasområdet. Utvecklingen på 
landsbygden var viktig för Sven. 
Enstaka bostadshus på väl valda 
tomtplatser och gruppbebyg-
gelse i Hålanda, Starrkärr, Ki-
landa och Kollanda har kunnat 
etableras mycket genom Svens 
försorg. Sven var också aktiv 
vid planeringen av kommunens 
olika centrala delar såsom bland 
annat Älvängens centrum och 
Ale Torg. Besluten om lokali-
seringen av E45 och NorgeVä-
nerbanan var även de en del av 
Svens politiska gärning.

Vid alla de möten jag träffade 
Sven så kunde jag se om han 
gillade de förslag som vi tjäns-
temän framförde eller inte. Han 
hade stor respekt för kontorets 
arbete, men vi visste också att 
han hade varit på plats och 
skaffat sig en egen uppfattning 
om förslagen och vad som Sven 
framförde i nämnden var väl 
genomtänkt och förankrat. Vi 
tjänstemän lyssnade gärna och 
med stort intresse på Sven och 
tog till oss hans kritik, men vi 
visste också att om han inte sade 
något så var detta ett kvitto på 
att förslagen var lämpliga.

Vårt land har formats av 
besluten i våra kommuner och 
det är förtroendevalda som 
Sven Carlsson i Båljen som har 
lämnat ett avgörande bidrag till 
den fysiska utvecklingen. Hans 
stillsamma och förtroendefulla 
framträdande gjorde honom 
mycket uppskattad i kommunen.

Jag tackar Sven för alla hans 
insatser för utvecklingen av vår 
kommun och minns honom 
med glädje och stor respekt.

Bert Andersson   

TILL MINNE

DÖDAMINNESORD

Till minne av min kära 
fru, vår älskade mamma 

och mormor.

Lisbeth Klevéus,
* 2 februari 1949

† 26 februari 2011

Idag är det 4 år sedan du 
lämnade oss.

Inte en dag utan saknad, 
inte en dag utan längtan. 
För saknaden och längtan 

finns inga ord.
Du är alltid med oss.

Wendel

Marie o Sophia
Philip o Marcus

Linda o Victoria

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.

Sven Carlsson

JORDFÄSTNINGAR
Gunnel Larsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 17 
februari begravningsguds-
tjänst för Gunnel Larsson, 
Skår Övre. Officiant var kyr-
koherde Vivianne Wetterling.

Hilda Mossberg. I Surte 
kapell hölls onsdagen 18 
februari begravningsgudstjänst 
för Hilda Mossberg, Bohus. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ellen Johansson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 19 
februari begravningsgudstjänst 
för Ellen Johansson, Bohus. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Bengt-Arne Artonius. I 
Nödinge kyrka hölls fredagen 
20 februari begravningsguds-
tjänst för Bengt-Arne Arto-
nius, Nödinge. Officiant var 
Åke Andreasson.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 25/2 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson. Sön 1/3
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Holmgren-Mar-
tinsson Nilsson. Nols kyrka 
kl 17, Temagudstjänst för 
stora och små och med alla 
sinnen: SPEGLA DIG 
I DOPET Barnkörerna, 
Nordblom.

Nödinge Församling
Ons 25/2 kl 19, i Surte mis-
sionskyrka: Gemensam bön. 
Per Kjellberg, Leif Karls-
son, Henny Forsberg, Åke 
Andreasson med flera. Arr: 
Bohus pingstkyrka, Nödinge 
församling och Surte mis-
sionskyrka. Sön 1/3 kl 11, 
i Nödinge kyrka: Gudstjänst 
i vårens tid, Henny Fors-
berg. Johanna Werder och 
sångare från Jawa musik. 
Kl 17, i Surte kyrka: Musik-
gudstjänst ”… men det 
bästa är kärleken”. Henny 
Forsberg, Ida Andersson. 
Barnkören Peacedrums, 
Fortsättningskören och 
Miniorerna i Bohus. Lowe 
Pettersson, piano. Ons 4/3 
kl 10, i Nödinge kyrka: Var-
dagsgudstjänst, Åke Andre-
asson.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 25/2 Ekum bön i Equ-
meniakyrkan, Surte. Sön 1/3       
Rune Axelsson. Ons 4/3 
Bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 25/2 kl 17.30, Sånglek 
för barn, 4-6 år. Terminsav-
gift 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. Onsd 
25/2 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! 
Sön 1/3 kl 09,. Kyrkfrukost 
tillsammans med Kungälvs 

missionsförsamling. Sön 
1/3 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg, Ulla Brattö och 
Kungälvskören. Nattvard. 
Mån 2/3 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 3/3 kl 10 
Barnrytmik för barn 1-2 
år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 3/3 
kl 10.45, Babyrytmik för 
barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 
20:- efteråt. Ons 4/3 kl 15, 
Onsdagsträff: Hav och kust 
med Mandolinorkestern 
från Hönö. Ons 4/3 kl 
18.30, Tonår. Ons 4/3 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras,
men på www.surtemissions-
kyrka.se hittar du alltid ett 
aktuellt program.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 1/3 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Ons 4/3 
kl 18.30, Veckomässa. Lör 
7/3 kl 9, Frukostcafé för 
kvinnor. Hålanda sön 1/3 kl 
12, Gudstjänst M Auvinen. 
Ons 4/3 kl 10, Gemenskaps-
träff. S:t Peder sön 1/3 kl 10, 
Mässa I Olenius. Ale-Skövde 
sön 1/3 kl 12, Gudstjänst I 
Olenius. Tunge sön 1/3 se 
övriga.

Guntorps Missionskyrka
Ons 25/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Fre 27/2 kl 
19, OMEGA i Blå Kyrkan. 
Sön 1/3 kl 11, GUDS-
TJÄNST Lars Gunther 
Efter Gudstjänsten Fram-
tidsmöte. Tis 3/3 kl 15.30, 
Konfa i Equmeniakyrkan 
Älvängen. Ons 4/3 kl 18.30, 
Spårar - UpptäckarScout

Lilla Edets Pastorat 
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Sön 1/3 kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Ons 4/3 
kl 18.30, Mässa, Nordblom.

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

PREDIKOTURER

Till alla er som på olika 
sätt hedrade vår älskade

Hans-Olof Hansson
Genom besök, kort, 

blommor, samt 
minnesgåvor till 

Diabetesfonden. Framför 
vi vårt innerliga tack.

Elvy

Magnus o Nina 
med familjer

DÖDA

TACK

DÖDSFALL

Kerstin Jensen, Nol har 
avlidit. Född 1957 och efter-
lämnar barn och förädrar 
som närmast sörjande.

Henry Öberg, Nödinge 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar systern Siv med 
familj samt syskonbarn med 
familjer som närmast sör-
jande.

Anna-Lisa Jannesson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1925 och efterlämnar sys-
konbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Sven Carlsson, Hålanda har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

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 

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

Ved säljes.
Tel. 0765-04 01 81

Bra första eller andra bil. 
Mitsubishi 1998, bes 18/2 
2015. Ingen rost, går bra. 
Säljes pga sjukdom. 8000:-
Tel. 0733-36 98 05

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

Fräsch 3,5 i Centrala Bohus   
Med ett centralt och eftertrak-
tat läge i Bohus Centrum finns 
det nu en ljus och nyrenove-
rad 3,5- rums lägenhet med 
öppen planlösning mellan kök- 

och vardagsrum, låg månads-
avgift, 2752:- Pris 1450000 kr. 
Välskött bostadsrättsförening. 
Ca 15 min.till Göteborg med 
pendeln. Från Bohus centrum 
har du även bra bussförbin-
delser till Kungälv och Ange-
red Centrum samt Västtåget till 
Trollhättan. Byteskrav: Större 
bostad med uteplats, radhus, 
villa eller lägenhet. A. Dukat 
Tel. 0705-286868

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 
Centrum. Lördag 28 febru-
ari kl 10.00-15.00 (säljare 
9-15). Privat, hantverk, före-
tag, föreningar, skolor m.m. 
Bara inomhus. Eventuellt även 
7, 14, 28 mars. Förbokning 
och info          
Tel. 070-567 54 44 
(kl. 17-20.00) eller via email: 
bohusmarknaden@hotmail.
com

Två katter söker nytt hem. En 
kattflicka på 10 mån, svart 
och vit. En katthame 2,5 år, 
kastrerad, grå/blå med vit nos 
och tassar. Innekatter men går 
ut för att leka och göra sina 
behov. För mer info Lars
Tel. 0702-46 79 97

Broderade tavlor i kvadrat
Päivi Auvinen ställer ut hos 
Ale Slödare, Trastvägen 1 NOL 
14/2-21/3. 
Öppet lördagar 11-14

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

ÖVRIGT

Piano eller flygel önskas köpa
Aug.Förster, Blüthner, Bechstein, Schimmel (gärna m lam-
por),Yamaha, Grotrian Steinweg eller likn önskas köpa. 

Per-Arne 0760-070303

Grattis 
Ella 

på födelsedagen 
den 26 februari

önskar 
Farmor och Farfar

Grattis vår lilla 
buspojke 

som nu fyllt 4 år.
Vi som grattar är 
mamma, pappa, 

lillebror Björn samt 
mormor och morfar

Grattis
Emilia

på 6-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Nathalie

Grattis 
Daniel 

på 40-årsdagen den 25/2 
önskar

Ruben, Christine, Eric, 
John & Nikoline

TACK

Stort tack till alla er som 
hyllade mig den 7 febru-
ari på min 20-årsdag. Tack 
till Älvkanten restauranf, 
manufakturen i älvängen, 
Svenssons Livs och många 
med er för er hjälp och 
goda service. 
Tack
Emil Nilsson, Tunge Lödöse

VECKANS RIS

Veckans ris till ALLA i 
Älvängen som inte tar upp 
efter sina hundar! Det är 
äckligt att se alla högar 
som era hundar lämnat 
efter sig pga att ni är för 
lata att ta upp efter dem! 
Det får oss hundägare som 
tar upp efter våra hundar 
att skämmas! Det finns 
latriner att slänga påsarna 
i och påsarna är billiga att 
köpa! När vi säger till er att 
ta upp så möts vi av non-
chalans och otrevligt bemö-
tande! Skärpning till er slöa 
hundägare!

VECKA 09         NUMMER 07|42 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 

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

Ved säljes.
Tel. 0765-04 01 81

Bra första eller andra bil. 
Mitsubishi 1998, bes 18/2 
2015. Ingen rost, går bra. 
Säljes pga sjukdom. 8000:-
Tel. 0733-36 98 05

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

Fräsch 3,5 i Centrala Bohus   
Med ett centralt och eftertrak-
tat läge i Bohus Centrum finns 
det nu en ljus och nyrenove-
rad 3,5- rums lägenhet med 
öppen planlösning mellan kök- 

och vardagsrum, låg månads-
avgift, 2752:- Pris 1450000 kr. 
Välskött bostadsrättsförening. 
Ca 15 min.till Göteborg med 
pendeln. Från Bohus centrum 
har du även bra bussförbin-
delser till Kungälv och Ange-
red Centrum samt Västtåget till 
Trollhättan. Byteskrav: Större 
bostad med uteplats, radhus, 
villa eller lägenhet. A. Dukat 
Tel. 0705-286868

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 
Centrum. Lördag 28 febru-
ari kl 10.00-15.00 (säljare 
9-15). Privat, hantverk, före-
tag, föreningar, skolor m.m. 
Bara inomhus. Eventuellt även 
7, 14, 28 mars. Förbokning 
och info          
Tel. 070-567 54 44 
(kl. 17-20.00) eller via email: 
bohusmarknaden@hotmail.
com

Två katter söker nytt hem. En 
kattflicka på 10 mån, svart 
och vit. En katthame 2,5 år, 
kastrerad, grå/blå med vit nos 
och tassar. Innekatter men går 
ut för att leka och göra sina 
behov. För mer info Lars
Tel. 0702-46 79 97

Broderade tavlor i kvadrat
Päivi Auvinen ställer ut hos 
Ale Slödare, Trastvägen 1 NOL 
14/2-21/3. 
Öppet lördagar 11-14

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

ÖVRIGT

Piano eller flygel önskas köpa
Aug.Förster, Blüthner, Bechstein, Schimmel (gärna m lam-
por),Yamaha, Grotrian Steinweg eller likn önskas köpa. 

Per-Arne 0760-070303

Grattis 
Ella 

på födelsedagen 
den 26 februari

önskar 
Farmor och Farfar

Grattis vår lilla 
buspojke 

som nu fyllt 4 år.
Vi som grattar är 
mamma, pappa, 

lillebror Björn samt 
mormor och morfar

Grattis
Emilia

på 6-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Nathalie

Grattis 
Daniel 

på 40-årsdagen den 25/2 
önskar

Ruben, Christine, Eric, 
John & Nikoline

TACK

Stort tack till alla er som 
hyllade mig den 7 febru-
ari på min 20-årsdag. Tack 
till Älvkanten restauranf, 
manufakturen i älvängen, 
Svenssons Livs och många 
med er för er hjälp och 
goda service. 
Tack
Emil Nilsson, Tunge Lödöse

VECKANS RIS

Veckans ris till ALLA i 
Älvängen som inte tar upp 
efter sina hundar! Det är 
äckligt att se alla högar 
som era hundar lämnat 
efter sig pga att ni är för 
lata att ta upp efter dem! 
Det får oss hundägare som 
tar upp efter våra hundar 
att skämmas! Det finns 
latriner att slänga påsarna 
i och påsarna är billiga att 
köpa! När vi säger till er att 
ta upp så möts vi av non-
chalans och otrevligt bemö-
tande! Skärpning till er slöa 
hundägare!
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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!
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28 FEB 
FINNS JAG PÅ 
ALE INVITE

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!
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TRÄNA 
PÅ STC
SVERIGES MEST 
PRISVÄRDA GYM

www.stc.se

JUST NU INGÅR

VÄRDE 2144 KR

PT SMALL GROUP / RESPASS
5 GIVEAWAY-KORT / T-SHIRT

GYM, KONDITION, GRUPPTRÄNING
ALLA KLUBBAR

299
RIKTPRIS 550 KR KR/MÅN AG

PROVTRÄNA GRATIS!
MEDTAG ANNONS

OBS!
BEGRÄNSAT 

ANTAL

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520-65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET
STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

L

ÖPPET HUS
Gratis provträning

för hela familjen

under vecka 9! 


