
Starka protester 
från Bohus

Surte klara för 
kval till ettan

50-60-talet i 
fokus på scen

Intresset var stort när världseliten i snowboard gjorde upp i Alebacken. Eventet Ale Invite invaderades av publik från hela 
Västsverige och en uppskattad siffra på besökstalet är 9000. Stämningen var på topp och vädergudarna barmhärtiga.
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Ale Torg

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

Vi visar vägen på ica.se/hälsa
Gäller v 10 med ICA Kort
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Lödöse 0520-66 00 10
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DELIKATESSEN
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DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

Ytterligare en 
frisör sökes!

www.klippstudion.se

Kontakta Anita på 0303-22 93 17 för mer info

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Splashman regnstövel
Storlek 20-35
Fler färger i butik

299:

VÅRNYHETER
från

Waterman  
regnställ galon
Storlek 80cl-140cl
Fler färger i butik

499:



Kommunledningen 
är på kollisionskurs 
med bohusborna. 

Beslutet att placera ett 
motivationsboende för vuxna 
missbrukare i anslutning till 
Ales största aktivitetsområde 
för barn och ungdomar samt 
granne till bostadsområdet 
Bohushöjd har väckt ont 
blod. Informationsmö-
tet i tisdags skulle räta ut 
frågetecken, men bidrog 
snarare till motsatsen. 
Svaren på flertalet centrala 
frågor uteblev och mötet fick 
istället komma överens om 
att träffas på nytt. 

Utgången gick att ana 
redan i inledningen. Mötes- 
ledningen och deltagarna 
hade helt olika ingångs-
värden. När kommunchef 
Björn Järbur poängterade 
att mötet var avsett för in-
formation av ett redan fattat 
beslut och inte för dialog 
hettade det till rejält i loka-
len, där flera redan passerat 
kokpunkten. Jag tror de fles-
ta av oss är införstådda med 
att delaktighet och medbor-
gardialog inte kan gälla alla 
kommunala ärenden. Det 
finns självklart integritet och 
ett antal ”måste-frågor” för 
en kommun, där dialog inte 
är lämpligt. Däremot bör 
boendemiljön för hundratals 
barnfamiljer och etableringar 
runt ett fritidsområde med 
över tusen aktiva ledare och 
ungdomar vara ett ämne 
för en mer öppen hante-

ring. Om så inte sker måste 
ärendet vara in i minsta 
detalj utrett och beslutet 
väl motiverat. Det duger 
självklart inte att använda 
argument som att marken 
är kommunal och att det 
är nära till kollektivtrafik. 
Inte heller att ”skulle något 
hända kommer vi att vidta 
åtgäder”. Då är det ju redan 
försent. Det stillar ingen oro 
hos småbarnsföräldrar.

Kritiken mot beslutet 
handlar främst om det 
bristfälliga underlaget. Ingen 
riskbedöming är gjord, inte 
heller någon miljökonse-
kvensbeskriving som borde 
vara prioritet med tanke på 
att tomtens giftiga innehåll 
av schaktmassor från Eka 
inte är någon hemlighet 
för Ale kommun. Ansvariga 
har tittat på tre alternativa 
platser, men det framgår inte 
vad som har vägt över för 
valet av Bohus. Inte mer än 
att tjänstemännens tidigare 
förslag om Skepplanda inte 
var förankrat politikskt och 
nu när politiken åter är på 
tårna efter valet är av någon 
anledning Bohus huvud-
förslaget.

Det blev av naturliga 
skäl ganska upprörda 
känslor när utredning-
en av lämplig placering 
av ett motivationsbo-
ende visade sig bestå 
av tre jpeg-bilder. Det 
är något tunt, måste jag 
hålla med om.

Jag vet att Ale ligger 
långt fram i sitt arbete med 
medborgardialog. Det 
finns många bra forum för 
aleborna att vara delaktiga i. 
Nu är det dags att använ-
da sig av dem. I Bohus är 
engagemanget av förklarliga 
skäl nu mycket stort, ta vara 
på det och stäng inte dörren 
för dialog.

AleInvite gjorde succé. 
Arrangören som länge tyckt 
sig ha haft vädrets makter 
emot sig hade dem definitivt 
med sig när dagen D slog 
in. Tänk om söndagens häll-
regn hade varit lördagens 
väder... Nu blev det istället 
enligt uppgift 9000 besökare 
som strålade samman i en 
publikfest som världseliten 
i snowboard hyllade som 
den bästa de hoppat inför. 
Det finns således hopp för 

framtiden, Ale!

Stäng inte dörren

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

VECKA 10         NUMMER 08|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
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Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
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         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00
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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
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print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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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

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

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

Nils Energideklarationer AB
Vänsterpartiet Ale

ÅRSMÖTE
Söndag 8 mars kl 15.00
Ale Salen, Folkets hus, Nol
Medlemmar och sympatisörer är
VÄLKOMNA!

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

ÅRSMÖTE
Söndag 15/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se

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

NödiNge VägföreNiNg

Onsdag 18 mars 
kl 18.30 

Församlingshemmet 
Gamla Kilandavägen 17, Nödinge

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Dokument” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl din mailadress på hemsidan för nyhetsbrev!

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

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

VI FIXAR TELEFONEN!

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

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

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

PROFIL-& REKLAMARTIKLAR
Syns du inte - så finns du inte

Se vår webbshop/hemsida

www.aksprofil.se
eller ring 0303-33 85 86

för reklam & profilering av ditt företag
juhani.vesisto@telia.com

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
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FRAMAXEL      500 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  
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BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET



BOHUS.Närmare 400 
namnunderskrifter har 
samlats in under en 
vecka.

Bohusborna är myck-
et kritiska till kommun-
ledningens beslut om 
och hanteringen av ett 
motivationsboende för 
vuxna missbrukare.
– Bristerna är många 
både när det gäller 
beslutsunderlaget och 
informationen till oss 
som berörs, säger An-
ders Lövgärd.

Efter det närmast turbulen-
ta informationsmötet i Ale 
Kulturrum, där både ledan-
de ansvariga tjänstemän och 
ledande politiker försökte 
motivera beslutet att place-
ra ett motivationsboende på 
Bohushöjd, träffade lokalti-
dingen fyra engagerade bo-
husbor. Alla är överens om 
att frågan om var ett motiva-
tionsboende bäst placeras är 
svårt och just därför krävs ett 
bra beslutsunderlag.

– Något sådant existerar 
inte överhuvudtaget. De ver-

kar ha löst det mesta munt-
ligt. Vi saknar en riskbedöm-
ning, en miljöprövning och 
framför allt en dialog. Innan 
vi läste tidningsartikeln om 
Ale kommuns planer visste 
vi ingenting, berättar Chris-
ter Elenbrant, alebo sedan 
1976.

Tisdagens informations-
möte trodde de skulle bli ett 
bra tillfälle att få många frå-
gor besvarade.

– Men mötet verkade inte 
ha varit för oss, utan mer 
för dem själva. Det blev en 
kamp för att överhuvudtaget 
få komma till tals. Sedan var 
det inte alla som uppträdde 
korrekt i publiken heller, 
men om vi var irriterade inn-
an blev det inte bättre av hur 
de lagt upp mötet. Att börja 
med att säga att mötet inte 
var ämnat för en dialog låter 
ju inte direkt demokratiskt, 
menar Anders Lövgärd.

Samfällighetsföreningen 
har informerat sina med-
lemmar om planerna på ett 
motivationsboende och 28 
överklaganden har skickats 
till Förvaltningsrätten.

– Det är mest en mar-
kering. Vi vet att beslutet 

i sig inte går att överklaga, 
utan vad vi måste bevaka 
nu är bygglovsprocessen. 
Där kommer några att vara 
sakägare. Vi måste se till att 
det görs en korrekt miljöp-
rövning, eftersom vi vet att 
marken innehåller schakt-
massor med bland annat bly 
och kvicksilver från Eka. 
Området var sagt att ritas in 
som park, då det inte lämpar 
sig för byggnation, säger An-
ders Lövgärd.

Markens beskaffenhet i 
sig är de tveksamma till lik-
som till placeringen i sig.

– Någonstans i en sex mil 
lång kommun måste det fin-
nas en plats som är bättre 
lämpad för detta ändamål än 
granne med ett bostadsom-
råde och kommunens största 
aktivitetsområde för barn, 
frågar sig Mats Sandberg.

De har själva tänkt till när 
det gäller förslag på annan 
lokalisering av ett motiva-
tionsboende för vuxna miss-
brukare.

– Bohus servicehus nere i 
centrum skulle till exempel 
vara mer lämpligt. Nära till 
kollektivtrafik för både bo-
ende och personal samt en 

form av allmän övervakning, 
eftersom det är många vux-
na i omlopp under dygnets 
alla timmar. Här uppe är ju 
mest barn och ungdomar på 
eftermiddagar. Det känns 
inte alls bra, menar Christer 
Elenbrant.

En referensgrupp med 
bohusbor kommer att få vara 
med i planeringen av nästa 
möte. Ett initiativ som de 
mottog tacksamt.

– Det var nog det bästa 
som sades under hela kväll-
en. Nu kan vi se till att rätt 

frågor kommer upp på agen-
dan. När de väl är besvarade 
tror jag inte beslutet kom-
mer att ligga fast, slår alla 
fyra fast runt bordet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Många obesvarade frågor

Anders Lövgärd, Christer Elenbrant, Mats Sandberg och Lisa Setterlund är några av de oroliga bo-
husborna. 

NÖDINGE. Ett hundratal 
bohusbor uttryckte sitt 
missnöje över Ale kom-
muns beslut att placera 
ett motivationsboende 
för vuxna missbrukare i 
Bohus.

Tomten anses ligga för 
nära barnfamiljer, fri-
tidsområdet Jennylund 
och kan också vara 
olämplig ur miljösyn-
punkt.

Kommunledningens 
försök att lugna och 
stilla oron misslyckades 
totalt.

Ale kommun köper idag bo-
ende för ett tiotal hemlösa 
missbrukare av kranskom-
munerna. Genom att öppna 
ett eget motivationsboende 
skulle kostnaden sjunka och 
personerna kan också ges ett 
bättre stöd för att normali-
sera sina liv. Behovet av ett 
boende konstaterades redan 
2012 och i slutet av 2013 
presenterade mark- och ex-
ploateringsavdelningen tre 
alternativa tomter i Skepp-
landa, Ledet och Bohus. 

– Skepplanda ansågs vara 
det mest lämpliga, men vi 
missade att förankra försla-
get i politiken. Därför tving-
ades vi backa hem och under 
valrörelsen var det inte läge 
att försöka få igenom något 
nytt, bekräftar kommunchef 
Björn Järbur. 

När efterdyningarna av 
valet lagt sig lyftes frågan på 
nytt och en enig kommun-

styrelse klubbade i januari 
igenom förslaget att placera 
ett motivationsboende på 
en granntomt till bostads-
området Bohushöjd, i nära 
anslutning till fritidsområdet 
Jennylund. Beslutet grunda-
des främst på tre argument. 
Marken var kommunal, låg 
nära allmänna kommunika-
tioner och har tillgång till 
el-, vatten och avlopp.

– Det var våra tre huvud-
kriterier som tagits fram för 
att hitta en lämplig tomt, sä-
ger Björn Järbur.

Många av åhörarna i Ale 
Kulturrum var småbarnsfö-
räldrar och undrade om inte 
barnperspektivet var befogat 
att ta ställning till.

Inte nära skola
– Vår bedömning är att bo-
endet inte bör ligga nära 
skola och förskola, men an-
nars kan det i princip pla-
ceras var som helst. De som 
ska bo här är helt ofarliga. 
Det handlar om motivera-
de människor som behöver 
stöd för att komma tillbaka 
och på sikt få en egen bostad, 
svarade Järbur men fick pro-
blem när publiken påminde 
honom om att kommunen 
ändå påtalat att motivations-
boendet kräver bevakning av 
ronderande vaktbolag.

– Vi är helt överens med 
er om att det behövs ett bo-
ende för dessa människor, 
men det måste finnas en 
plats som är mer lämplig än i 
navet av ett bostads- och fri-
tidsområde. Ni kommer ald-
rig kunna stilla vår oro och 
de som eventuellt flyttar in i 
detta boende kommer aldrig 
att bli accepterade. Det blir 

inte bra för någon, det mås-
te ni förstå, menade en av 
mötesbesökarna med sansad 
stämma.

Placeringen på en tomt 
där det tidigare har före-
kommit föroreningar som 
sedan länge är övertäckta 
väckte också frågor.

– Om och när kommunen 
eventuellt ansöker om ett 
bygglov kommer vi att titta 
närmare på vilka geotekniska 
undersökningar som behö-
ver genomföras. Det kan vi 
inte göra förrän vi vet hur 
paviljongerna ska placeras, 
men visst finns det en his-
toria i marken som vi måste 
utreda såsom man alltid gör, 
svarade Dragan Danilovic 
från sektor samhällsbygg-
nad.

Påtaglig oro
Oron var påtaglig och kri-
tiken frän mot hur kom-
munledningen till exempel 
hanterat informationen i 
ärendet.

– Att prata om medbor-
gardialog, samtidigt som vi 
får reda på att det här beslu-
tet som rör vår omedelbara 
boendemiljö kan vi inte på-
verka, är ett hån. Att infor-
mera oss som bor i området 
efter att beslutet är taget kan 

ni omöjligt försvara, dund-
rade en av många upprörda 
bohusbor.

Björn Järbur förklarade 
tillvägagångssättet med att 
det finns frågor en kommun 
inte kan ha en medborgardi-
alog om. En del verksamhe-
ter måste kommunen erbjuda 
och med en enig kommun-
styrelse bakom sig kände han 
sig trygg i beslutet. Den upp-
fattningen delades inte av 
bohusborna eftersom ingen 
ledamot i kommunstyrelsen 
är från orten.

– Det är sant, men vi som 
sitter för respektive parti i 
KS har förankrat beslutet 
i våra partier och där finns 
medlemmar från Bohus. Åt-
minstone hos Socialdemo-
kraterna, underströk kom-
munalråd, Paula Örn (S). 

Hon bemötte också kritiken 
angående att Ale kommun 
inte satsar på de södra orter-
na.

– Fakta i målet är att vi ge-
nomför vår största politiska 
satsning i just Bohus. Vi in-
vesterar både i ridhuset och 
en ny friidrottsanläggning. 
För inte så länge sedan in-
vigde vi Bohushallen. 

– Då måste det kännas 
som ett rejält nederlag när 
många på Bohushöjd nu fun-
derar på att sälja sina hus och 
lämna Ale kommun, efter-
som tryggheten för våra barn 
är raserad, kontrade en arg 
röst på läktaren.

Att det fanns ett utbrett 
missnöje hos bohusborna 
var kommunledningen in-
förstådd med sedan länge. 
Många frågor har besvarats 

på kommunens hemsida, 
men det var också uppenbart 
att skärpan i kritiken över-
raskade. Mycket riktades 
inte mot de som ska erbjudas 
plats på boendet, utan mot 
den svans av personer som 
riskerar att följa efter.

Alla frågor varken kunde 
eller hanns med att besvaras 
under tisdagskvällens möte. 
Därför kommer ett nytt in-
formationsmöte att hållas 
inom en snar närtid. Hur 
detta ska se ut ska en refe-
rensgrupp med bohusbor få 
vara med och planera.

Mats Sandberg, boende 
på Bohushöjd, överlämnade 
cirka 300 namnunderskrifter 
till Paula Örn, ett arbete som 
fortfarande pågår, och kom-
mer att sluta med betydligt 
många fler när det är färdigt. 

Bohusborna övertygades inte

De som ska  
bo här är helt 
ofarliga. Det 
handlar om  

motiverade människor 
som behöver stöd för 
att komma tillbaka  
och på sikt få en  
egen bostad.
BJÖRN JÄRBUR

Kommunchef Björn Järbur hamnade i skottgluggen när bohusborna krävde svar på sina frågor.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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i Medborgarhuset, Alafors 
den 10 mars 2015  kl 19.00
På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
årsberättelse, bokslut och vägavgift samt framläggande  

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

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

www.nol-alaforsvagforening.se

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

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

NOL. Katten va´ bra det 
blev!

Nu har Nol fått en vär-
dig symbol för orten.

– Förhoppningsvis kan 
det följas av fler liknan-
de konstverk i övriga 
samhällen, säger Anders 
Alfredsson, chef för 
parkförvaltningen i Ale 
kommun.

Det kom 
som ett 
m e d b o r -
garförslag 
och fick 
sedan ge-
hör i kom-
m u n l e d -
ningen. En 
i n v å n a r e 
tyckte att 
Tudorkat-
ten skulle 
stå som 
symbol för Nols samhälle.

– Ärendet landade på mitt 
bord. Det togs en kontakt 
med ansvariga på Tudor som 
var behjälpliga med den in-
formation som vi behövde, 
förklarar Anders Alfredsson.

Uppdraget att uppföra 
katten lämnades till Plåtsla-
garna i Ale. I förra veckan 
var projektet klart och nu har 
Tudorkatten fått en perma-
nent plats.

– Någon rondellkatt var 
inte aktuellt eftersom Tra-
fikverket sätter sig emot det. 
Nu har vi placerat katten i 
anslutning till den nya pen-
delparkeringen i Nol, säger 
Anders Alfredsson.

Kanske får Tudorkatten 
efterföljare på andra orter. 
Anders Alfredsson är inte alls 
främmande för den tanken.

– Varför inte? Den här 
typen av konstverk utgör ett 
trevligt inslag i samhällsbil-
den och knyter dessutom an 
till historien.

JONAS ANDERSSON

Tudorkatten 
är på plats

Tudorkatten utgör 
nu en symbol för 
Nol.

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA

ToRSdAg den 19 MARS 2015, kl. 19.00
Aulan i Bohusskolan (ingång på östra sidan) 

OBS! Notera ändrad lokal jämfört med 
tidigare år! 

Röstberättigad är medlem med legitimation 
samt fullmakt från icke närvarande andelsägare 

(gäller även sambo/make/maka).

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

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

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

Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen

Informationsmötet för 
motivationsboendet var 
inte allmänt utlyst utan 

kommunen hade skickat 
brev till utvalda personer 
som man tyckte hade rätt att 
vara intresserade. En skill-
nad från när Skepplanda var 
aktuellt och mötet annon-
serades i Alekuriren. Cirka 
170 inbjudningar hade gått 
ut. Det var många Bohusbor 
som samåkte till Nödinge 
för informationsmötet. 
Bohusskolans aula ansågs 
tydligen inte vara tillräcklig. 
En stor uppslutning av poli-
tiker och tjänstemän väntade 
oss med kommunchefen 
Björn Järbur i spetsen. De 
var tydligen mest där för att 
lyssna, förutom kommun-
chefen var det i stort sett 
bara Paula Örn (S) som 
yttrade sig från kommunens 
sida. 

Kommunchefens in-
ledning med en förvrängd 
världsbild över hur de 
olika religionerna fördelar 
sig geografiskt var onek-
ligen oväntad. Tänk att 
Ale kommuns beslut om 
motivationsboende skulle 
sättas i ett så stort samman-
hang. Även passusen om hur 
motivationsboendet är en 
fortsättning på den svenska 
folkhemsmodellen var spe-
ciell. I publiken satt många 
seniora kommunmedlem-
mar som till skillnad mot 
kommunchefen var med då 
det begav sig, men jag vet 
inte om de kände igen sig 
i kommunchefens bild av 
samhället? 

Strategi
Både kommunikationschef 
och kommunikationsstrateg 
var på plats och man kan 
undra vilken strategi som 
låg bakom presentationen. 
Tyvärr blev många åhörare 
otåliga och undrade när 
svaren skulle komma, men 

de fick ge sig till tåls enligt 
kommunchefen. Därefter 
konstaterade han att mötet 
inte var till för dialog utan 
endast för information, 
vilket ledde till att konfron-
tationen mellan åhörare 
och kommunchef blev ett 
faktum. 

Under kommunchefens 
inledande timme fick vi 
några svar; bland annat att 
ärendet lades på is från de-
cember 2013 till efter valet 
eftersom politiken var mer 
intresserad av att diskutera 
näridrottsplatser och konst-
gräsplaner än placering av 
ett kontroversiellt boende. 
Det var nog kvällens mest 
ärliga besked. 

Tre kartbilder
Förklaringen till placeringen 
i Bohus var mindre öppen, 
tydligen satt tjänstemän-
nen och valde mellan tre 
kartbilder och då föll lotten 
på Bohus. Frågan om varför 
tillfälligt bygglov tillämpas 
istället för permanent är att 
det blir färre möjligheter 
till överklaganden. Kom-
munchefen visade sig vara 
förtrogen med att tomten 
är förorenad och därför 
är det lämpligare med 
paviljonger än tyngre hus. 
Förorenad mark är tydligen 
bättre än industrimark. 
Varför fick vi egentligen 
inget svar på och Paula Örn 
verkade omedveten om att 
föroreningarna även fanns 
på aktuell tomt. Alternativet 
med Skepplanda föll bort 
då förvaltningen glömt att 
förankra hos politikerna 
enligt Järbur. Här blev 
tidsangivelserna vaga och 
ibland direkt felaktiga. 
Kommunchefen hävdade till 
exempel att tomten i Ledet 
inte var aktuell samtidigt 
som Skepplanda, men då 
måste han ha glömt bort att 
han själv föredrog ärendet i 

Kommunstyrelsen juni 2013 
och enligt protokollet var 
det Skepplanda och Ledet 
som särskilt diskuterades. 
Valet mellan Skepplanda 
och Bohus kan summeras till 
att tjänstemännen glömde 
fråga politikerna om den 
förstnämnda och politikerna 
frågade inte de boende i 
Bohus…

På frågan om hur man 
resonerade utifrån barns sä-
kerhet blev otydligheten än 
större; upprepande gånger 
fick vi svaret att ”boendet 
inte är lämpligt att lägga 
bredvid en skola” men inget 
svar på varför inte barns 
vistelse på fritiden inte var 
lika viktig. Boendet är enligt 
Järbur så ofarligt att det 
kan läggas egentligen var 
som helst. – Varför då inte 
bredvid skola, blev följdfrå-
gan? Nej det är inte lämpligt 
blev svaret. Vid ett tillfälle 
svarade kommunchefen att 
om vi ska ta hänsyn till ett 
visst avstånd till barn finns 
det ingenstans att lägga bo-
endet! Det var många frågor 
som fick lika motstridiga 
svar.

Obefogad oro
Kommunen har fått många 
mail och telefonsamtal från 
oroliga bohusbor. Men 
enligt kommunchefen är 
oron obefogad. De boende 
ska vara helnyktra och inga 
narkomaner skulle place-
ras där. Denna bild fick 
en tjänsteman från social 
omsorg senare modifiera till 
att det inte finns några rena 
missbrukare och man vid 
misstanke om droger kom-
mer göra drogtester, men 
inte annars. Kommunen 
känner sig trygg med att det 
finns en regel om drogfritt. 

Alla jämförelser med 
liknande boenden i andra 
kommuner avfärdades sam-
tidigt som kommunchefen 

refererade till Ale kommuns 
egna efterforskningar som 
visar att all oro är obefogad. 
Var dessa är gjorda kunde 
han dock inte redogöra för. 
Behovet av vaktbolag var 
kanske en felbedömning och 
endast till för att lugna oss 
närboende. Järbur förteg 
dock det faktum att kostnad 
för vaktbolag har funnits 
med sedan november 2012 
och ingår i kalkylen för 
boendet. 

Efter en timme hade 
vi kommit igenom kom-
munchefens information. 
Därefter vidtog en paus för 
att åhörarna skulle skriva 
ner sina frågor. Öppna 
frågor skulle först komma 
senare, men de som ville 
ställa frågor under tiden 
som andra skrev avfärdades. 
I pausen försökte några 
boende lämna över en 
namninsamling som Paula 
Örn motvilligt tog emot. 

Efter att kommunchefen 
tagit sin paus skulle frågorna 
sorteras vilket kostade 
ytterligare tid. Men även 
nu var det kommunchefen 
som skulle stå för alla svar. 
Men vi kände åtminstone 
igen de flesta av de svepande 
formuleringarna från första 
timmen. Det var med ett par 
undantag som någon annan 
från kommunen fick yttra 
sig. Sakligheten hade nog 
vunnit på om man fördelat 
fler frågor på de sakkunniga 
tjänstemännen. 

Dålig attityd
Vi vet inte om det var kom-
munikationsstrategin att 
enbart kommunchefen skul-
le svara på alla frågor och 
att tjänstemännen från de 
olika sektorerna skulle vara 
tysta. Det var egentligen 
bara tjänstemannen från so-
cial omsorg som uppvisade 
någon sympati med mångas 
oro medan Järburs attityd 
var att vi var okunniga och 
intoleranta. 

Det var även påfallande 
tyst bland de närvarande 
politikerna. Ska vi tro att 
ni hellre pratar konstgräs-
planer och satsningar och 
väntar in valresultat innan ni 
tar besvärliga beslut? Med 
tanke på att ingen av dem 
modifierade kommunche-
fens bild är det tydligen så 
Ale kommun fungerar. 

Ett nytt möte är aviserat 
och då vore det bra om de 
svepande formuleringar-
na och de hätska utfallen 
försvinner och vi kan få en 
chans att diskutera fakta 
med ansvariga politiker och 
insatta tjänstemän.

Anders Lövgärd
Bohus

– Att det här är ett 
extremt svårt ärende och 
att jag inte tror att vi 
oavsett hur vi informerat 
hade kunnat undvika en 
konfrontation. Jag tror 
alla förstår behovet av ett 
motivationsboende, men 
ingen vill ha det på sin 
ort. Någonstans måste 
det placeras, men tyvärr 
tror jag inte det är möjligt 
att hitta en plats där alla 
alebor är överens. Därför 
har tjänstemännen gjort 
en bedömning av för- och 
nackdelar.

Kritiken om att det sak-
nas en objektiv riskbe-
dömning?
– För att en sådan ska 
göras måste det finnas en 
uppenbar ”risk” och ett 
boende som detta utgör 
inte en sådan. Här skiljer 
sig våra uppfattningar åt, 
men jag vet inte vilken 
statistik de vilar sin oro 
på. Jag hyser stor respekt 
för att människor känner 
rädsla och det är därför vi 
är måna om att informera 
om verksamheten.

Beslutsunderlaget för 
vad som motiverar pla-
ceringen i Bohus anses 
vara mycket tunt. Vad 
tycker du?
– På den punkten tycker 
jag att vi ska vara själv-
kritiska. Ett underlag kan 
nästan alltid vara bättre. I 
detta fall kan jag hålla med 
om det, men det betyder 
inte att vi kommer riva 
upp beslutet. 

Vad säger du om att 
platsen är illa vald med 
tanke på barn och fri-
tidsområdet?
– Jag har aldrig uppfattat 
att vi sagt att boendet 
inte får ligga nära barn, 
skolor eller förskolor. Vår 
bedömning är att detta är 
ett stödboende utan risk 
för omgivningen.

Tomten som ni har 
beslutat att bygga moti-
vationsboendet har inte 
miljöprövats?
– Nej, självklart inte. Det 
sker först i bygglovspro-
cessen. Det, om något, 
hade varit oförskämt att 
göra innan vi informerat 
bohusborna.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...vad vill du 
säga till bo-
husborna?

HALLÅ DÄR...

...Paula Örn (S), Kommunsty-
relsens ordförande i Ale.

Angående informationsmötet om motivationsboende:

Hellre svar än hätska utfall

Förorenad mark 
är tydligen 
bättre än indu-
strimark. Varför 

fick vi egentligen inget 
svar på och Paula Örn 
verkade omedveten om 
att föroreningarna även 
fanns på aktuell tomt.
ANDERS LÖVGÄRD
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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 

sommarjobba på renhållningen? 
Har du C-körkort, erfarenhet att köra lastbil 
och god lokalkännedom? Renhållningen söker 
sommarvikarier. 

Kontakta Carina Åberg för mer information 
på tel 0303- 330107 eller skicka in din CV till 
e-post: carina.aberg@ale.se

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

13
Mars

20
Mars

27
Mars

BäBiSteater
med sagofeen Isadora aaooii. Bollen 
flyger, en fjäril viftar förbi, färger, många 
färger, som rosa, blått och gult, fjädrar, 
hopp. Och så ett hopp till.

FörSta hjäLpen
För BäBiSar 
Joanna Kölsch, har en lättare 
genomgång om vad man ska tänka 
på i hemmet och vad man gör om
olyckan är framme.

BäBiSFotograFering 
Hur fotograferar man sin bäbis på 
bästa sätt? Finns det tips och råd? Vi 
tar hjälp av Nina Boman
verksam fortograf med fokus på barn.

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

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

Eftermiddagsseminarium om hur du framgångsrikt förbereder 
ditt företag att bedriva e-handel över gränserna. Möjligheterna 
för svenska företag att nå ut till kunder över hela världen genom 
webben har aldrig tidigare varit så stora. Att vara väl förberedd och 
sätta en färdig exportstrategi underlättar en långsiktig framgång

Datum och tid: 5 marS kL. 14-17.00
Plats: Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, Surte
Anmälan: jagkommer@ale.se
 

Export via e-handel –  
nya möjligheter och utmaningar

BäBiSmYS
Fredagar på skepplanda bibliotek  

kl 10.30–11.30

Programmet är ett samarbete mellan  
Bibliotek, Kultur och Folkhälsan i ale kommun

Churchill var inte heller klok - om arbetslivet 
för personer med funktionsnedsättning
12 marS kL 16.00. Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar 
dramatiskt och är nu uppe i över 50 procent. I pjäsen får vi följa 
tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med 
en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas med 
Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter och 
bemanningsfirmor har tagit över och där slimmade strukturer och krav 
på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas 
klarar inte att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen får ett 
jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas!
Manus: Gunilla Boëthius, Regi: Stephen Rappaport
Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim 
Sikberg, Producent: Ulrika Ragnar Borell

Östra Teatern är en teaterförening från Stockholm som sätter 
funktionsnedsatta människors situation i fokus. De turnerar sedan 2003 
i Sverige, Norge och Finland med fem utbildningspjäser skrivna av 
dramatikern Gunilla Boëthius. Föreställningarna är baserade på verkliga 
upplevelser och följs av en diskussionsstund mellan ensemblen och 
publiken. Syftet är att deltagarna ska få en ökad förståelse för människor 
med funktionsnedsättning och deras livssituation och reflektera över 
frågor som bemötande, mångfald och social hållbarhet.
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ALVHEM. Pyssel från 
tidig morgon till sen 
eftermiddag.

Som papperskonser-
vator gäller det att ha 
tålamod.

– Jag tar hand om 
pappersföremål som 
på något sätt har farit 
illa, skadats eller som 
kunden är extra rädd 
om och vill bevara för 
framtiden, säger Klara 
Magnusson.

Klara Magnusson flyttade 
med familjen till Alvhem 
från Göteborg för två år se-
dan. Granne med Gläntevi 
idrottsplats ligger bostaden 
som också är Klaras arbets-
plats.

– Det stämmer! Här har 
jag min ateljé, säger Klara.

Hur föddes tanken på 
att bli papperskonserva-
tor?

– Det har varit en lång och 
krokig väg. Ska jag vara ärlig 
kände jag inte till yrket tidi-

gare. Egentligen ville jag bli 
fotograf, men för det krävs 
vassa armbågar och det er-
bjuds nästa bara frilansupp-
drag numera.

Som papperskonservator 
förenar hon sitt stora intres-
se för foto med konst, kultur-
historia och hantverk. Efter 
avslutad utbildning i Göte-
borg blev Klara Magnusson 
examinerad 2009.

– Jag har jobbat i Gam-
lestaden med korta projekt. 
I januari blev jag egen före-

tagare, så nu gäller det att 
ragga kunder på egen hand.

Uppdragen varierar. När 
lokaltidningen är på besök 
håller Klara bland annat 
på med en andaktsbok från 
1806.

– Grundtanken med kon-
servering, till skillnad från 
restaurering, är att man ska 
göra ett så litet ingrepp som 
möjligt. Det handlar snarare 
om stabilisering.

Lite längre bort i rummet 
ligger ett gammalt fotografi 
som blivit smutsigt.

– Smuts, revor och veck är 
min vardag, skrattar Klara.

Dina viktigaste arbets-
redskap?

– Teflonspateln skulle jag 
vilja påstå, men även vete-
stärkelse, klister och pensel.

Vilka egenskaper ska en 
duktig papperskonserva-
tor besitta?

– Försiktighet, noggrann-
het och tålamod. Det blir en 
hel del pill.

Vilka är dina kunder?
– Det varierar från pri-

vatpersoner till företag och 
föreningar. När det gäller 
privatpersoner så är det ofta 
arvegods i form av album, 
fotografier eller dokument 
som de kommer hit med. Jag 
jobbar också med konst på 
papper. Sakerna har ofta ett 
stort emotionellt värde för 
kunden.

Vad är roligast med 
arbetet?

– Jag älskar att sitta i 
ateljén och att pilla med oli-
ka föremål, det kan jag göra 
flera timmar i sträck. Det ad-
ministrativa arbetet kommer 
som ett brev på posten som 
egen företagare och är inte 
lika roligt.

KLARA MAGNUSSON

Ålder: 38.
Bor: Alvhem.
Familj: Maken Karl, döttrar-
na Edit, 7, och Elly, 4,5 år.
Intressen: Musik, foto och 
kultur.
Äter helst: ”Gillar det 
klassiska köket, äter gärna 
italienskt, thaimat men även 
indiskt. Det blir även en del 
vegetariskt”.
Ser helst på tv: ”Vi har ett li-
tet utbud, men jag tar gärna 
del av kortare programse-
rier på SVT. Kobra tycker jag 
är bra”.

– Klara Magnusson har ateljé hemma
Papperskonservator i Alvhem

Klara Magnusson är något så unikt som papperskonservator och 
har en egen ateljé i Alvhem.

En andaktsbok från 1806 värd att konservera för framtiden.

Nytt glaskross. Natten till torsdag utsattes bullerskydden i 
Nol längs E45 återigen för en omfattande skadegörelse. 22 
rutor förstördes denna gång till denna nätta summan av 440 
000 kronor. 
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Bodag
LÖDÖSE MUSEUM, 7 MARS, KL. 10-14

I Lilla Edets kommun finns fantastisk natur, sjöar, älvutsikt och bra boende. Stationen Lödöse Södra 
med 26 minuter till Göteborg och 12 minuter till Trollhättan gör det enkelt att pendla. Välkommen till 
Bodagen 7 mars och möt exploatörer, mäklare och representanter från kommunen.

Vi ses där!
» lillaedet.se/flyttahit

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

Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Den populära kampanjen  
pågår t o m 30 april!

PASSA PÅ!

•  MÖBLER

• BREDBAND

• KONFERENSRUM

• KÖK

•  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

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

Endast 

750:-/mån  

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

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Nytt glaskross!
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FYRA RAKA
Färgat – Naturligt

Euro – Krona

Ordning och reda – Kaos

Carola – Saade

1999.
På fritiden: ”Då promenerar 
jag gärna i tysta miljöer. Jag 
gillar att komma ut och röra 
på mig”.
Sådan är jag som person: 
”Jag är glad. Jag brukar säga 

Frisör – det själv- 
klara yrkesvalet

Anita Lindeberg började 
som anställd på den frisersa-
long på Ale Torg som då het-
te Galaxen. Tre månader se-
nare köpte hon salongen och 
kunderna började strömma 
till i en allt snabbare takt.

Den 6 november 2006 
flyttade Klippstudion in i 
sina nuvarande lokaler, vilket 
är den enskilt viktigaste hän-
delsen i Anita Lindebergs liv 
som egen företagare.

– Vi bytte dåliga loka-
ler där det inte fanns vare 
sig ventilation eller utsug. 
Här är arbetsmiljön en helt 
annan, med rätt belysning, 
sviktgolv och så vidare.

Om du valt yrkesbana 
idag, hade du sökt in på 
frisörskolan nu också?

– Absolut, ingen som 
helst tvekan! Jag får träffa så 
många positiva människor 
och älskar mitt jobb.

Vad är roligast med 
frisörsyrket?

– Det är som ett nystan 
med en massa trådar pch 
man vet aldrig när tråden 
tar slut. Det är först när man 
är färdig med kunden. Det 
handlar om att sätta kunden 

i första rummet, jag gillar ut-
vecklingen som arbetet inne-
bär, att ta del av de senaste 
trenderna. Sedan tycker jag 
det är stimulerande att få ta 
hand om och hjälpa lärlingar.

Hur tror du salongen 
kommer att utvecklas i 
framtiden?

– Jag tror att vi kom-
mer att ha en större bredd 
av tjänster, kanske att man 
komplettera utbudet med 
kläder och varför inte en bar 
där man som kund kan ta ett 
glas vin.

Kan du berätta om 
vårens trender?

– Jag skulle vilja säga att 
det är blandade toner som 
gäller, mer raka och struktu-
rerade linjer.

Vad är största utma-
ningen med att vara egen 
företagare?

– Det är alla lagar och pa-
ragrafer som du ska känna 
till, det fackligt byråkratiska. 

Vad gör Klippstudion 
unik?

– Vi är den familjära sa-
longen med generösa öppet-
tider och internetbokning.

Vem i hela världen skul-

le du helst vilja frisera?
– Drottning Silvia. Hon 

har alltid varit mörk, så jag 
hade nog ändrat färg och 
poppat upp henne lite. Skul-
le hon inte bli nöjd får jag 
förse henne med en peruk.

Du har din dotter an-
ställd hos dig. Hur är det 
att vara mor och chef på 
samma gång?

– Det fungerar jättebra! 
Om det skulle vara något tar 
vi alltid diskussionen med 
detsamma. Det är öppna 
kort som gäller. Det finns 

att jag är som en öppen bok, kunderna 
vet det mesta om mig”.
Det vet inte folk om mig: ”Att jag är en 
jäkel på att byta H4-lampor. Min man 
och jag drev nämligen en bensinstation 
i Jönköping innan vi flyttade hit”.

Ålder: 51.
Bor: Nol.
Utbildning: Friskörskola 
på Burgården i Göteborg, 
gesällbrev 1983.
Gör: Driver Klippstudion 
på Ale Torg sedan juni 

FÖRETAGARE I FOKUS ANITA LINDEBERG

Anita Lindeberg ångrar inte sitt yrkesval – tvärtom. Hon kan inte tänka sig något 
bättre arbete än att vara frisör. Drivkraften är att göra kunderna glada.
– Jag vill att kunderna ska må bra och känna sig fina när de går härifrån, säger Anita. 3499:-

Cykelträffspris
MONARK 3-VXL DAM  
MODELL MONICA
Alu ram, godkänt lås,  
belysning, korg.
Färg vinröd.
REK PRIS 4795:-

6499:-

10499:-

Cykelträffspris

Cykelträffspris

CRESCENT RACER NANO
Alu ram, carbon framgaffel,  
18-vxl tiagra/sora orange  
eller svart, ramhöjder  
58cm och 61cm
REK PRIS 7995:-

BIANCHI IMPULSO 105
Alu ram, C2C Carbon framgaffel  
med kevlarinlägg, 
22-vxl Shimano 105,
Shimano hjul, vevparti.
Flera ramstorlekar
REK PRIS 12995:-

13999:-
Cykelträffspris

Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

Shimano bike fit ingår på alla racercyklar  
under vätterndagarna! Värde 1500:-

VÄTTERNDAGAR 
5-8 MARSEXTRAÖPPET

UNDER VÄTTERNDAGARNA LÄMNAS DET  

20% RABATT  
PÅ ALLA TILLBEHÖR  

VID KÖP AV CYKEL

FREDAG 6/3
09.30-18.00

SÖNDAG 8/3
11.00-15.00

TORSDAG 5/3
09.30-20.00

Säljare från 
Scott  

på plats!

Säljare från 
Bianchi  
på plats!

LÖRDAG 7/3
09.30-15.00

ÄLVÄNGENS CYKEL

SCOTT CR1 20 2015
Carbon ram, carbon framgaffel 
22-vxl shimano 105.
Flera ramstorlekar
REK PRIS 15995:-

FRI START TILL  
HALVVÄTTERN INGÅR



VECKA 10         NUMMER 08|08

ALAFORS. Jessica 
Alfredsson, 19, är en 
av volontärerna som 
hjälper nyanlända flyk-
tingungdomar med sina 
studier.

Läxhjälpen är ett sätt 
att både skapa relatio-
ner och förbättra studi-
eresultaten.

– Det känns fantas-
tiskt bra att själv kunna 
bidra med något kon-
kret, säger Jessica.

På Spinneriet i Alafors möts 
många kulturer och nationa-
liteter, kreativiteten flödar på 
boendet för ensamkomman-
de flyktingbarn. Aktiviteterna 
är många och det senaste som 
dragits igång är läxhjälpen 
som ger de nyanlända ung-
domarna en chans att både 
skapa nya relationer och sam-
tidigt få hjälp med studierna.

– Det har varit väldigt 
värdefullt för mig, säger Mo-
hammed Haj Ali, som är en 
av ungdomarna som besöker 
läxhjälpen.

Mohammed har bara varit 
i Sverige i sex månader ef-
ter sin flykt från Syrien och 
uppskattar hjälpen han får på 
Spinneriet.

– Jag behöver hjälp med 
grammatiken eftersom många 
svenska ord har olika betydel-
ser, säger Mohammed.

En av läxhjälparna är 
19-åriga Alaforstjejen Jessi-
ca Alfredsson som en gång i 
veckan hjälper ungdomarna 
med sina studier och trivs 
bra med sitt jobb. 

– Man vill hjälpa till med 
något. Vissa skänker pengar 
till välgörenhet, men jag gör 
det här. Det är roligare att 
verkligen göra något själv, 
säger Jessica.

Projektledare för Spin-
neriet är Anna Rådvik som 
ligger bakom projektet. Hon 
har märkt att intresset har 
varit stort bland ungdomar-
na på boendet.

– Det är så otroligt värde-
fullt för ungdomarna. Vi vill 
ge dem en meningsfull fritid, 
säger Anna.

Läxhjälpen är bara en 
bråkdel av det Spinneriet vill 
fortsätta göra för ungdomar-
na. Man kommer också rusta 
upp Pelarteatern som ligger i 
samma byggnad och där har 
man stora planer.

– Vi vill starta ett pratcafé. 
Dit vanliga privatpersoner 
kan komma och bara prata 
med flyktingarna. Det blir 
ett möte och ett utbyte mel-
lan olika kulturer. Det räcker 
ju bara med att säga hej, sä-

ger Anna Rådvik.
Att hjälpa ungdomarna 

med studier är en viktig del 
av Spinneriets verksamhet. 
Trots språkproblemet som 
ibland uppkommer är det 
inte svårt för Jessica Alfreds-
son att göra sig förstådd.

– Det löser sig. Om vi inte 
förstår varandra använder 
jag bara Google Translate på 
iPad eller datorn så förstår vi 
varandra. Men det roligaste 
är ändå när man får positiv 
feedback av det man gör, sä-
ger Jessica.

Jessica som jobbar på Li-
seberg på sommarhalvåret 
och som rycker in som vika-
rie på olika skolor under vin-
tern, fann hobbyn på ett lite 
speciellt sätt.

– Det var faktiskt en kom-
pis som delade en annons 
på Facebook om att de sök-
te läxhjälpare. Jag har alltid 
hjälpt kompisar med läxor 
och känner att jag är bra på 
det, så jag tänkte att det kun-
de vara kul, säger Jessica.

Anna Rådvik är positiv 
inför framtiden. Antalet 
läxhjälpare blir fler och hon 
hoppas att ytterligare perso-
ner kommer att ställa upp.

– Sakta men säkert blir vi 
fler här. Vi får in cirka en ny 
läxhjälpare per månad. Varje 
person är verkligen viktig, 
säger Anna Rådvik.

VIKTOR KARLSSON

Läxhjälp för ensamkommande 
flyktingbarn i Alafors

Nyanlände Mohammed Haj Ali är en av ungdomarna som upp-
skattar läxhjälpen. Här med Jessica Alfredsson som hjälper till 
på Spinneriet.
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NÖDINGE. Motionen är 
antagen.

Nu ska Ale bli Fairtra-
de City.

– Det är en diplome-
ring till kommuner som 
engagerar sig för rättvis 
handel och etisk kon-
sumtion, säger Annika 
Friberg, miljöplanerare 
på Ale kommun.

Annika Friberg ingår i den 
styrgrupp som leder arbetet 
med Fairtrade City Ale.

– I styrgruppen finns re-
presentanter från näringsli-
vet, kommunen och kyrkan. 
Målsättningen är att vi ska bli 
Fairtrade City i höst.

Det finns ett antal kriterier 
att uppfylla. Inom Ale kom-
mun är kriterierna för detta 
utbud följande:

• Minst 40 stycken Fair-
trademärkta produkter, för-
delade i minst fem butiker

• Minst fyra caféer och 
restauranger med ett utbud 
av Fairtrademärkta produk-
ter

• Minst 20 arbetsplatser, 
organisationer, fackförbund 
eller kyrkor som ska servera 
Fairtrademärkta produkter, 
till exempel kaffe eller te.

– Utmaningen blir att få 
med företagen, men här har 
vi en idé. Positivt är att vi 
har så många affärer som till-
handahåller Fairtrademärkt 
kaffe, te och så vidare, säger 
näringslivskoordinator Aida 
Karimli.

Är Ale kommun ett 
föredöme i detta avseende?

– Självklart! Fortsättnings-
vis blir det bara Fairtrade-
märkt fika såväl internt, men 
även på våra utåtriktade ar-
rangemang.

Fairtrade är en oberoende 
produktmärkning som skapar 
förutsättningar för odlare 
och anställda i länder med ut-
bredd fattigdom att förbättra 
sina arbets- och levnadsvill-
kor.

– Tillsammans kan vi hjäl-
pa till att göra världen lite 
bättre, avslutar Annika Fri-
berg.

JONAS ANDERSSON

 Kommunikatör Anna Bolin, näringslivskoordinator  
 Aida Karimli, och miljöplanerare Annika Friberg ingår  
 i den styrgrupp som leder arbetet med att göra  
 Ale till Fairtrade City 2015. 

Ale blir Fairtrade City

TVÅ PAR 
Progressiva Glasögon

Kompletta 
Enkelslipade Glasögon

Från 

     2.490:-

Från 

     990:-

ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006

Öppettider: mån-fre 10.00-19.00 
Lunchstängt 13.00-14.00

Synproffsen_Alekuriren_252x172mm_150225.indd   1 2015-02-26   15:38
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ÄLVÄNGEN. Andelen 
ensamkommande flyk-
tingbarn som söker asyl 
i Sverige blir allt fler.

I Ale kommun behövs 
fler platser.

– Vi kommer därför 
att bygga om delar av 
Vikadamm och hoppas 
ha klart med det senast 
den 1 juli, säger boen-
dechef Kristina Hallams.

För ett år sedan invigdes ett 
boende för ensamkomman-
de flyktingbarn/ungdomar i 
Alafors gamla spinnerifabrik.

– I Alafors inryms just nu 
17 barn vilket är taket för 
hur många som kan bo här, 
säger Kristina Hallams.

Ale kommun har ett avtal 
med Migrationsverket som 
reglerar hur många asylsö-
kande som ska beredas plats.

– Trycket på boendeplat-
ser påverkas av de krig och 
konflikter som är i världen. 
Huvuddelen av de asylsö-
kande kommer från Syrien, 

Somalia, Eritrea och Afgha-
nistan.

Det nya boendet i Älväng-
en ska ha plats för 13 barn. 
Delen som kommer att byg-
gas om har tidigare utgjort 
kontor. Befintlig verksamhet 
som riktar sig till äldre och 
funktionshindrade blir kvar.

– Tillsammans med fast-
ighetsavdelningen tittade vi 
på möjliga lokaler och insåg 
att Vikadamm passade bra 
för ändamålet. En stor fördel 
är den korta handläggnings-
tiden. 

Vad gör Vikadamm till 
en bra plats?

– Vi vill skapa ett boende 
mitt i samhället, integrera 
barnen som kommer hit med 
den skola, de arbetsplatser, 
bostäder och föreningsliv 
som finns på orten. Vi vill 
att dessa barn ska känna sig 
som alebor så fort det bara 
går. Så har skett i Alafors och 
vi vill göra på precis samma 
sätt i Älvängen, säger Kristi-
na Hallams.

Andra erfarenheter 
från Alafors som ni kan 
dra nytta av när det nya 
boendet på Vikadamm 
projekteras?

– Vi har lärt oss en hel del, 
praktiska saker som att få 
möbler och köksutrustning 
på plats, att matleveranser 
ska fungera, personalen med 
sitt schema och så vidare, sä-
ger Kristina Hallams.

Har någon information 
om den nya verksamheten 
gått ut?

– Ett informationsbrev 
gick ut för ett par veckor 
sedan till samtliga hushåll 
inom ett visst geografiskt 
närområde. När vi kommer 
närmare invigningen så tän-
ker vi bjuda in allmänhet-

en till öppet hus, precis på 
samma sätt som vi gjorde i 
Alafors. Arbetet med att väl-
komna flyktingbarnen kan 
vi inte göra själva utan alla 
måste hjälpas åt. Vi behöver 
involvera boende i närom-
rådet, föreningslivet och så 
vidare.

Blir det aktuellt med 
nyanställningar?

– Ja, senare i vår kommer 
rekrytering av ny personal 
att påbörjas. Jag kan tro att 
det blir cirka tio tjänster. Bo-
endet kommer att vara be-
mannat dygnet runt.

– Vikadamm blir dess hemvist
Fler ensamkommande flyktingbarn till Ale

www.pensionarspoolen.se • peter@pensionarspoolen.se

Vi söker fler 

medarbetare!

EXTRAHJÄLP
för din familj, ditt hem, ditt företag

Städ | Hantverk | Trädgård | Måleri
samt mycket mer...

Ring Peter Näslund 0735-20 27 35

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

Nu har Lilla Edet en 
egen bilbesiktning

 

Välkommen på
öppet hus 

lördag 7 mars drop-in 10.00-15.00 
250 kr för personbil hela dagen

Bäckvägen 60 i Lilla Edet 

Boka tid övriga dagar på 
www.clearcar.se eller 0771-299 299

(Priset gäller endast 7 mars 2015)

Kristina Hallams, boendechef.

En tidigare kontorsavdelning på Vikadamm i Älvängen ska byggas om till boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 25 februari
Grov olovlig körning
Polisen stopper en bil i 
Bohus. Föraren, en man född 
1995 och hemmahörande 
i Kungsbacka, misstänks 
för grov olovlig körning. 
Senare samma natt stoppas 
ytterligare en bil i Bohus. På 
Göteborgsvägen gör sig en 
23-årig man skyldig till grov 
olovlig körning.

Bostadsinbrott i Bohus. 
Tjuven krossar en ruta och 
tar sig in i villan. Kontanter, 
smycken samt en kamera 
och en laptop tillgrips.

Grov skadegörelse i Nol. 
22 bullerskydd krossas.

Torsdag 26 februari
Lägenhetsinbrott
Två lägenhetsinbrott rappor-
teras från Nol.

Fredag 27 februari
Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Köks-
fönstret bryts upp. Oklart om 
något tillgripits.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55
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Vi har koll  
på Ale!

Inte nu. Inte nu. Men nu!
Är du nyfiken på hur mycket din bostad är värd och när det är bäst tid att sälja? 
Med vår kostnadsfria tjänst Bostadsvärdet är det enkelt att få koll på läget. 
Varje månad får du uppdateringar om din bostads värdeutveckling, antingen 
via mail eller sms. Börja med att boka en värdering på svenskfast.se eller 
besök någon av våra bobutiker, så hjälper vi dig att komma igång. Välkommen 
till oss på Svensk Fastighetsförmedling.

Koll på läget

Sandra Andersson Niclas Hylander
 

Marie Engström
 

Lars-Erik Eriksson

Danijela Todorovic Peter Eriksson Daniel Eriksson  
 

NÖDINGE ALE TORG 16, 449 31 NÖDINGE TEL 0303-74 90 00 SVENSKFAST.SE/ALE

Vi finns

nu i nya lokaler

på Ale Torg 16, 

Nödinge.

Välkomna!

SKEPPLANDA. Arbetet 
med att riva och ta hand om 
resterna från det förråd i 
Skepplanda som eldhärjades 
för ett par veckor sedan på-
går för fullt. 

– Förrådet i Skepplanda 
låg ute till försäljning när 
det blev uppeldat. Det var i 
slutet på budgivningen och 
det fanns ett par intressera-
de köpare, förklarar Jörgen 

Sundén, exploaterings-
ingenjör på Ale kommun, 
och upplyser vidare om att 
branden är polisanmäld som 
mordbrand. 

Vad blir nästa steg i 
processen?

– Ale kommun har för av-
sikt att i första hand se om 
det finns behov av ytan för 
kommunal verksamhet. Om 
det inte finns ett kommunalt 

behov så kommer kommu-
nen att söka förhandsbesked 
för bygglov och sedan låta 
kommunens mäklare sälja 
tomten utan byggnad, men 
med förhandsbesked på en 
ny byggnad till intresserade 
småföretagare, avslutar Jör-
gen Sundén.

JONAS ANDERSSON

Rivning har skett av det förråd i Skepplanda som eldhärjades för ett par veckor sedan. 

Säljer tomten utan byggnad
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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

Drygt 90 medlemmar hade 
sökt sig till Ale Kulturrum 
inför Teaterföreningen i 
Ales årsmöte den 17 februa-
ri. Föreningens ordförande 
Margareta Nilson hälsade 
alla välkomna, detta år 
när föreningen fyller 20 år. 
Till ordförande för årsmötet 
valdes Kjell Frövenholt och 
Ragnhild Kappelmark till 
sekreterare.

Årsmötet beslutade att 
bifalla styrelsens fråga om 
namnändring, från Tea-
terföreningen i Ale (TIA), 
till Ale Riksteaterförening. 
Det är ett önskemål från 
Riksteatern – att alla fören-
ingarna ska ha Riksteatern 
med i namnet samt att man 
använder deras logga.

Lisa Forsberg uppflytta-
des från ersättare till ordina-
rie styrelsemedlem efter 

avgående styrelsemed-
lemmen Ingrid Lachonius. 
Till ny ersättare valdes 
Britt-Marie Hagman. 

– Tack för ett fantas-
tiskt arbete, sa ordförande 
Margareta Nilson, när hon 
avtackade 

Ingrid Lachonius som 
valt av avgå från styrelsen.

– Det har varit 20 fan-
tastiska år, svarade Ingrid 
Lachonius som varit med 
från allra första början.

Och hon uppmanade 
medlemmarna att inte vara 
rädda för att åta sig styrelse-
uppdrag.

– Det är ett mycket roligt 
arbete, sa hon och tackade 
för den fina blomsterbuket-
ten.

Under det gångna året 
har teaterföreningen ar-
rangerat åtta föreställningar. 
Kung Domalde, När rocken 
kom till Sveg och Guds-
hjälmen från Riksteatern, 
Blåvingar från Folkteatern i 
Göteborg, Alla heter Allan 

med Ulf Dohlsten och Ola 
Hedén samt Raskens med 
123 Schtunk. Dessutom var 
föreningen medarrangör till 
uppsättningarna, Lasse-Maja 
och operamysteriet på Gö-
teborgsoperan och Sparvel 
från Teater Tamauer.

Föreningen har också 
haft flera möten med andra 
riksteaterföreningar, studie-
dagar och deltagit på Riks-
teaterns olika utbudsdagar. 
Föreningen deltog också på 
Ales Mat- och kulturfestival 
i Nödinge.

Efter att kaffe med 
smörgås och kaka intagits 
avslutades kvällen med 

gruppen Bot & bättring, be-
stående av Lucas Stark och 
KG Malm. En härlig duo 
som roade publiken med 
ett härligt visprogram och 
roligt mellansnack. En bra 
början på ett nytt spännande 
teaterår!

Christel Olsson Lindstrand

Margareta Nilson, ordförande 
i Teaterföreningen i Ale.

Teaterförening har bytt namn

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Torsdagen den 12 mars
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Backavik i Nödinge

DAGORDNING:

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

• Tropiska fat, läsk/lättöl samt kaffe  
och kaka

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

Samma telefonnummer använder 
Du som vill bli medlem!

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE
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ALAFORS. Skolverket 
delar ut pengar till kom-
muner som vill utveckla 
sin SFI-undervisning.

Två gånger har Ale 
sökt, med positiv re-
spons i båda fallen.

– Jag skulle vilja påstå 
att vi är extremt flexibla 
i vår undervisning och 
väldigt individanpas-
sade, säger lärarna 
Eva Lindmossen, Anna 
Enggren och Elisabeth 
Davidsson. 

Alla som har fått uppehålls-
tillstånd har rättigheten att 
erbjudas SFI-undervisning – 
Svenska för invandrare. 

– Vi har ett åldersspann på 
våra elever från 19-60 år, alla 
med olika skolbakgrund. Det 
innebär att våra kurser skil-
jer sig en del åt, säger Anna 
Enggren.

Vad utmärker Ales 

SFI-undervisning?
– Vi tar emot elever när 

som helst under terminen, 
vi har ett kontinuerligt intag, 
säger Eva Lindmossen och 
tillägger:

– En annan stor förmån 
är satsningen på en-till-en-
datorer. Det innebär att våra 
elever ges en vettig chans att 
kunna plugga hemma. Elev-
erna blir mer aktiva.

Komvux Ale ser idag en 
snabbare genomströmning 
av elever, det är fler som lär 
sig svenska på kortare tid.

– Det beror på att vi har 
en mer anpassad verksamhet 
idag. Vi har också väldigt 
motiverade och ambitiösa 
elever. Det måste understry-
kas, säger Anna Enggren.

Hur många elever har 
ni i undervisning?

– Det är 70-90 elever som 
läser dags- och kvällskurser; 
B-C-D och introduktions-
grupp.

JONAS ANDERSSON

Eva Lindmossen, Anna Enggren och Elisabeth Davidsson leder 
SFI-undervisningen på Komvux Ale.

Individanpassad SFI-undervisning

PRYL (Projekt, Yrkesbevis, 
och Lokalvård) har genom-
förts av sektor Utbildning, 
kultur och fritid i Ale kommun 
och ingått i ett EU-projekt 
som heter SKY (Stark kompe-
tens och yrkesstolhet). Målet 
med projektet har varit att öka 
kompetensen och yrkesstolt-
heten. Samt att skapa ett infor-
mellt lärande inom den egna 
organisationen för medarbe-
tarna inom kost och lokalvård.

– Nu är vi i mål. Totalt är 

det 58 lokalvårdare över hela 
kommunen som blivit certifie-
rade sedan PRYL-grupperna 
startade upp i oktober 2013. 
De har svarat för en fantastisk 
insats och det gäller även våra 
duktiga handledare, säger Su-
sanne Vehmanen, enhetschef 
service, och förklarar att sam-
arbete skett med flera andra 
kommuner, bland annat Par-
tille och Uddevalla.

– Utbyte har också skett 
med andra Europeiska länder. 
Vi har haft en kökspersonal 
som varit i Finland och två 
lokalvårdare som besökt Öst-
errike.

En del lokalvårdare var 
skeptiska inför certifieringen, 
men de ändrade snart inställ-
ning så snart utbildningen 
kommit igång.

– Vi gör detta för våra 
kunder, det vill säga alla som 
vi servar från 1-100 år. Ut-
bildningen ger oss också ett 
verktyg för att arbeta med den 
ergonomiska arbetsmiljön som 

är en viktig del i det dagliga 
arbetet.

– Förutom PRYL-utbild-
ningen har projektet omfattats 
av utbildningar kring data, 
bemötande/tillgänglighet, 
jämställdhet och ökad själv-
känsla. Vi har också i projektet 
validerat 17 måltidsbiträden 
till kockar, säger Susanne Ve-
hmanen.

Lokalvårdarna fyller en 
viktig funktion i kommu-
nens dagliga verksamhet. Att 
städningen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt är en 
förutsättning för att förskolor 
och skolor ska kunna erbju-
da undervisning till barn och 
ungdomar och äldre.

– Kompetensutveckling-
en avslutas inte med detta. Vi 
kommer att fortsätta med våra 
befintliga kompetensspår för 
lokalvård, kök och vaktmäs-
teri, avslutar Susanne Vehma-
nen. 

JONAS ANDERSSON

Alla lokalvårdare 
certifierade

Samtliga lokalvårdare i Ale kommun är nu certifierade efter att ha genomfört PRYL-utbildningen. 
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lansforsakringar.se

Lennart Svensson försäkringsrådgivare företagsförsäkring 0520-49 49 15

Vi hjälper dig 
med företagets 
försäkringslösningar

0520-49 49 09Peter Johlund försäkringsrådgivare liv och pension

ALAFORS. Nu är samtliga lokalvårdare i kommunen 
certifierade.

De sista deltagarna att genomgå den så kallade 
PRYL-utbildningen erhöll diplom och nål vid en 

ceremoni i Medborgar-
huset.

– Keep up the good 
work, uppmanade hand-
ledare Elisabeth Stolt i 
sitt hyllningstal till den 
samlade personalgrup-
pen.

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.

Martin
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FRÅN URKRAFT
TILL LIVSKRAFT

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara 

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.  

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

Läs mer på nibe.se/F1255 och nibe.se/F2030
*Se testresultat på nibe.se/test

NIBE™ F1255 – Bergvärmepump
NIBE™ F2030 – Luft/vatten-värmepump

Lorensson VVS Teknik AB
0768-33 74 01

ÄLVÄNGEN

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:- Gäller t o m 29/3

FÖRSÄSONGSPRISER  

PÅ HELA MARKISSORTIMENTET

HELG- 
ÖPPET
Lör-sön kl 11-14

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

kungalvssolskydd.se

Bedragare efterlyst
NÖDINGE. En 45-årig man, tidigare 
hemmahörande i Nödinge, misstänks 
för grovt bedrägeri.

En kvinna i 60-årsåldern har po-
lisanmält mannen för att förskingrat 
upp mot 700 000 kronor.

Sedan tre veckor är 45-åringen 
spårlöst försvunnen.

Mannen var bekant med kvinnan och då 
han saknade egen bostad fick han lov att bo 
hos henne. Han lyckades vinna hennes för-
troende och fick sköta inköp, betalning av 
räkningar med mera. Kvinnan förstod efter 
ett tag att något inte stod rätt till, men innan 
bedrägeriet avslöjades hade 45-åringen flytt 
och dessutom tagit med sig kvinnans hund. 
Mannen är nu misstänkt för grovt bedrägeri.

RES 2 FÖR 1 
TILL GREKLAND OCH CYPERN 

När du köper en deal från Resia på TUR*.

Mängder av unika reserabatter till över 100 länder.
*Läs mer på www.tur.se/deals

20–22 MARS 2015  
RESEMÄSSAN 
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ANDREAS WANGE
PERSONLIG SERVICETEKNIKER STENDAHLS BIL
0520-490061 eller andreas.wange@stendahlsbil .se
STENDAHLSBIL.SE

Vardagen är som en maskin där minsta krångel kan få allt att stanna.  
Därför ingår personlig servicetekniker som en del av Volvo Originalservice.  
Din personliga servicetekniker lär känna din bil och vet vad som behövs  
för att den skall rulla tryggt och säkert. Våra tekniker jobbar enligt Volvos  
originalmetoder och använder alltid Volvo Originaldelar – allt för att din  
Volvo skall fungera som du förväntar dig. 

VOLVO ORIGINALSERVICE 
FRÅN 199 KR I MÅNADEN.
FÖRLÄNGD MASKINSKADEFÖRSÄKRING 
UPP TILL 15000 MIL HOS VOLVIA*

* Priset är beräknat på en Volvo av 2008 års modell med bensinmotor, med en körsträcka på 1 500 mil per år. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen får vid servicetillfället vara max 7 år och ha gått max 10000 mil.  

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

VI FÅR LILLA EDET ATT RULLA

Hur kommer det sig att 
man inte tröttnar när 
man åkt loppet så många 
gånger?
– När man närmar sig slutet 
tänker man alltid, ”Aldrig att 
jag åker det igen”. Men sen 
när man duschat och gjort sig 
i ordning så tycker man att det 
var fantastiskt. Jag tror det är 
därför jag återvänder. Nu vill 
jag nå 40 lopp innan jag lägger 
av.

Är det först efter loppet 
man uppskattar det?
– Nej inte riktigt. Får man en 

bra start känns det bra. När 
man åkt några mil så blir det 
en lång härlig raksträcka och 
då är det bara att bita i. Sen 
när man kommer i mål är man 
naturligtvis väldigt lycklig över 
att man klarade det.

Hur förbereder du dig inför 
Vasaloppet?
– Normalt bör man åka cirka 
30 mil innan. I år har det ju 
inte varit så mycket snö här 
nere så då har det bara bli-
vit runt 25 totalt när jag och 
min sambo åkt i Värmland 
och i Ulricehamn. Det känns 
väldigt bra när man väl är ute 
och åker. Sen åker jag mycket 
rullskidor med. Vi brukar vara 
runt 5-6 man som åker tillsam-
mans resten av året.

Vad har du för Vasalopps-
minnen?
– 1986 kommer jag väl ihåg. 
Då åkte vi upp i bussen med 
skidklubben och på vägen dit 
får vi reda på att Olof Palme 
blivit skjuten. Det blev en väl-

digt konstig stämning och inn-
an vi skulle starta själva loppet 
hölls det även en tyst minut. 
Men det var också det året jag 
åkte snabbast, 4:55 blev det.

Vad känner du har för-
ändrats med Vasaloppet 
genom åren?
– Klimatförändringarna märks 
av. Nu mera är det mycket 
mindre snö. Sen har det för-
ändrats rent teknikmässigt. Vi 
har mer teknik nu, till exempel 
har vi ett chip på benet som 
gör att folk där hemma kan 
följa loppet via datorn.

Vad har du för tips till dem 
som ska åka?
– Var väl förberedd. Åk mycket 
innan, i alla fall runt 25-30 mil 
och köp rullskidor. Sen om det 
blir tungt är det bara att bita 
ihop!

VIKTOR KARLSSON

Claes-Göran
– En veteran i skidspåret

Claes-Göran är Vasaloppsveteranen som nu åker sitt 39:e lopp.
Minnena är många hos den pigge 67-åringen som år efter år återvänder för att åka loppet.

Lokaltidningen har träffat den tidigare Alebon när han laddar inför Vasaloppet.

CLAES GÖRAN CLAESSON

Ålder: 67.
Bor: Numera i Kareby.
Intressen: Skidor, golf och 
gammeldans.
Bästa längdåkaren genom 
tiderna: Gunde Svan.
Reser helst till: Cypern.
Favoritfilm: Änglagård.

VECKANS PROFIL
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Succé för 
Ale Invite!
Läs om folkfesten, hoppfesten 
och världselitens tack till Ale!  
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Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

Mån – Fre 11 – 14.30 
Lör – Sön 11 – 15

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER
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Vinnare! Tio åkare gjorde upp om 20 000 dollar i finalen. Max Parrot från Canada tog hand om seger-
checken på 10 000 USD, svenska stjärnan Sven Thorgren fick 6000 USD för besväret och Roope Ton-
teri, Finland, fick den sista checken på 4000 USD. Kevin Bäckström och Tor Lundström som arrangerat 
tävlingen fick nöjda sig med en finalplats.

Trots den förväntade publikinvasionen var kapaciteten att mätta magar och släcka törsten inte 
tillräckligt stor. 

Snowboard på hög nivå. 
Världseliten visade klassen!

Teddybears dj-set var sist ut på scen och underhöll den ung-
domliga delen av publiken.

Total kontroll. Publiken imponerades över stjärnåkarnas balans 
och fullständiga koll på läget.

ALAFORS. Världseliten i 
snowboard är överens.

Kevin Bäckström 
och Tor Lundström har 
tillsammans med Ale 
kommun och partners 
tagit snowboard till en 
ny nivå.

9000 besökare såg ut 
att hålla med.

Max Parrot från Canada som 
med ett perfekt sistahopp såg 
till att segerchecken om 10 
000 amerikanska dollar var 
lyrisk under prisceremonin.

– Sverige är ett fantastiskt 
land, ni har varit en grymt bra 
publik och det här eventet var 
riktigt roligt. Galet kul, här 
ute i ingenstans, sa han.

Andraplatsen kneps av 
Sveriges OS-tvåa, Sven Th-
orgren, som inte var mindre 
sparsam med berömmet.

– Det har varit en upple-
velse att komma hit till den 
lilla backen med det stora 
eventet och jag är så grymt 
stolt över Kevin och Tor!

För att spara backen tving-
ades arrangören fördröja trä-
ningshoppen något. Sedan 
väntade kvalificering till den 
slutliga finalhoppningen som 
ägde rum först vid sjutiden på 
kvällen. Då hade som tur var 
alla tre svenskar kvalificerat 
sig. Finalen gick helt i publi-
kens smak med många avan-
cerade trick. Tre hopp varav 
de två bästa räknades ställde 
krav på variation. En konst 
som kanadensaren Max Par-
rot behärskade bäst.

– Det har varit en magisk 
dag och kväll. Vi är supernöj-
da med allt och gladare än 
gladast, utbrast Tor Lund-
ström från scenen och talade 
redan om nästa år.

– Räkna med mig. Jag 
kommer gärna tillbaka, sva-
rade segraren.

Publiken som både bestod 
av långresta gäster och när-
boende trivdes i folkhavet. 
Arrangören uppskattade den 
totala besökssiffran till 9000 
och minst lika imponerande 
var att 220 000 tittare världen 
över hade följt tävlingen via 
webb-tv.

Något större trafikkaos ut-
bröt aldrig, även om det upp-
fanns en och annan kreativ 
parkeringsplats på sina håll. 
Att öltältet inte motsvarade 
förväntningarna får man ac-
ceptera ett debutår och alla 
såg trots allt ”glada” ut när de 
vandrade hemåt under lör-
dagsnatten...
 

Äventyr! Här åker glasögonen, vilket inte var helt ovanligt fast 
allvarligare än så var inte incidenterna i Alebacken som tur var.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Här för att stanna!
– Arrangör, åkare 
och publik överens!

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Kalle Kock, Peter Kock och Linus Wolrath från Åsa:
– Det här var en riktig fullträff. Killarna är väldigt intressera-
de av snowboard och därför bestämde vi oss för att åka hit. Vi 
blev alla imponerade av hur de kunde hoppa. Helt klart var det 
värt resan.

Mika Erholtz med barnen Tilde och Ronja från Älvängen:
– Vi gillar att åka skidor och lockades av Big Air. Det är sällan 
ett så stort event äger rum i kommunen, det händer som sagt 
inte varje dag. Självklart tog vi chansen att få se världseliten 
hoppa.

Tomas och Ingegerd Gunvaldsson från Nol:
– Vi bor ju granne med eventet, då får man passa på. Vi har 
varit här nästan hela dagen, med ett undantag för middagen, 
som vi gick hem och käkade. Jag åker sjäv snowboard, men inte 
som dessa killar...

Mollan Eriksson och Nathalie Schött från Torslanda:
– Det har varit en grymt häftig kväll! Det var mamma som tip-
sade oss om tävlingen och sa att det säkert kommer att vara 
många snygga killar här... Vi åker själva snowboard, men tril-
lar mest!

Salvatore Citraro och Lena Johansson från Alvhem:
– Det har varit en trevlig kväll, men de borde haft fler matstäl-
len. Det har varit lång kö i serveringen, men visst är det roligt 
när det händer något. Mycket folk, skön stämning. Kul!

Vad tycker ni om Ale Invite?

Alexander Ryberg, 3 år från Lilla Edet, provkörde en fyrhjuling från Polaris och av bilden att 
döma var han inte helt missnöjd...

20 av världens främsta snowboardåkare gjorde upp om 20 000 
dollar i AleInvite. I finalen, där tre svenskar deltog, tävlade tio 
personer i ett stämningsfullt mörker.

Här för att stanna!
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RIV&RÖJ
Våren är äntligen på ingång. Det firar vi med att göra det enklare 
att beställa container med vårt TAKE AWAY-koncept. 
Kolla in paket och priser på www.renova.se/container

ALAFORS. När de första 
åkarna började hoppa in 
sig på förmiddagen kom 
tårarna.

John Hansson, eld-
själen, som lett arbetet 
med att preparera back-
en med snö alla plusgra-
der till trots, kunde inte 
hålla emot.

– Det var en obeskriv-
lig känsla, tänk vad 
gemensamma krafter 
kan. Inte ens vädrets 
makter kunde hindra 
oss från att genomföra 
tävlingen, sa han.

Det skulle inte gå, men det 
gick ändå. I Stockholm ställ-
de arrangören in sitt Big Air 
event i Hammarbybacken på 
grund av väder och snöbrist. 
I Ale knöt John Hansson och 
alla ideella krafter näven.

– Det har varit en tuff ut-
maning och självklart har jag 
tvivlat många gånger. Fast 
när alla drar åt samma håll 
finns det en enorm kraft. Alla 
pratar om mig, men jag är 
bara en av alla som har bidra-
git. Förutom vi i backen ska 
alla våra partners i näringsli-
vet sträcka på sig. Utan deras 
välvilliga inställning hade 
vi aldrig klarat det här. Nu 
försöker jag bara njuta av att 
vi klarade uppgiften. Det är 
en häftig känsla, summerade 
John Hansson.

Tacksam och stolt
Ale kommun som varit eko-
nomisk garant för evene-
manget kunde med flertalet 
sponsorer pusta ut när väd-
rets makter äntligen stod på 
arrangörens sida. Kommun-
styrelsens ordförande, Paula 

Örn (S), gick som hon själv 
sa, runt med ett fånigt flin 
hela dagen.

– Jag är både tacksam och 
stolt över att ha fått vara en 
liten bricka i det här spelet. 
Det som är så spännande är 
alla positiva reaktioner och 
kommentarer. ”Nästa år gör 
vi det här” och även den kri-
tik som framfördes var kon-
struktiv. Det handlade om 
att göra läktaren tillgänglig-
hetsanpassad och naturligt-
vis förbättra serveringsdelen. 
Även om vi hoppats på 5000 
besökare kunde vi aldrig tro 
på den här invasionen, sa 
Paula Örn med någon dags 
distans.

Syftet med eventet har va-
rit att sätta Ale på kartan till 
gagn för turismen och det 
lokala näringslivet. Några 
som redan skördat var Malin 
Eklund som serverade gu-
lasch i stora lass.

– Vi har haft fullt upp 
hela dagen. Jag vet inte hur 
mycket vi har serverat, men 
säg 40 kg soppa än så länge. 
Det är så galet roligt, säger 
”Kock-Malin” när lokal-
tidningen hälsar på under 
kvällsrusningen.

Café Molin från Skepp-
landa chansade också på att 
vara med under premiäråret.

– Det är många som har 
undrat hur vi som litet fö-
retag har vågat? Det är 
självklart en chansning. Det 
kunde ha regnat, men vi har 
trott på det här från början 
och idag är vi så stolta över 
att vi hade modet att ställa 
upp. 200 bullar, hur mycket 
kaffe som helst och nu börjar 
korven gå åt. Det har faktiskt 
varit kö från att vi öppnade, 
berättar Rakel Molin.

Fler bilder på alekuriren.se

Till sist kom tårarna!

Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), tackade än en gång mr Magic, Sir John Hansson, för 
hans och Alebackens alla eldsjälars insats för att möjliggöra eventet.

Handelsbanken i Ale tog tillfället i akt att dela ut ballonger och samtala med besökare. Ale El var 
ett annat lokalt företag som tog chansen. 

Inte en lugn stund hos Jonas och Rakel Molin. Bianca Giobbi, 6 år från Nödinge, tog chansen att lära sig åka snowboard. 

Kock-Malin fick bekänna färg. Gulaschen gick som smör i sol-
sken. Full fart i elva timmar, men svårt att le var det inte. AleIn-
vite var en succé för de som vågat satsa.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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UPP TILL

35%
RABATT

mot ord. pris

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER!

Fristående uterum, grundbehandlade 
stommar, m.m. För alla nyheter se 
skanskabyggvaror.se

I kreativa och inspirerande miljöer bjuder vi in dig att botanisera i vårt sortiment. Välkommen!

UTERUM  •  VÄXTHUS  •  STUGOR  •  FÖRRÅD  •  FÖNSTER  •  DÖRRAR  •  FÖRVARING  •  BADRUM  •  MARKISER  •  SPA  •  BASTU  •  GARAGE  •  HEMSÄKERHET

UTERUMSKAMPANJ!

Välkommen in till vår butik och hitta din 
uterumsdröm. Personal fi nns alltid till 

hands för att hjälpa till med tips och råd.

Vi har uterum för alla!

ÖPPETTIDER 2015
Datum Vardag Helg
2/1 - 27/3 10 - 19 10 - 17
28/3 - 31/8 9 - 20 9 - 18
1/9 - 31/12 10 - 19 10 - 17

SE HELA KAMPANJEN PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m 7 april 2015

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

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



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

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

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

Vi säljer
Hund- och kattfoder

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 2002

Lördagen den 7 februari 2015
08:00 – 19:30

Lag från
BK Bifrost, Eds FF, Eriksbergs IF, IF Väster, IFK Uddevalla, IK 

Kongahälla, IK Oddevold, Landvetter IS, Lekstorps IF, Nödinge SK, 
Stångenäs AIS, Vallens IF

gör upp om medaljerna

På vår cupssida hittar du spelschemat
http://www.laget.se/NSKCUPER

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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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 10 par. Medel 
var 108 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Åke Wänström/Conny Törnberg     138
2. Lilly Karlbom/ Curt Nilsson            122
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 117
4. Marie-Louise Björklund/
Karl-Eric Nilsson                                 116
5. Elsa Persson/Rikard Johansson      115
6. Bertil Hansson/Thomas Elfving

BRIDGE

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Guldhedens IK 12-3 
(3-1, 7-2, 2-0)
Mål SIS: Carolina Björkner 3, Natalie 
Hjertberg 3, Linda Karlsson 2, Annika 
Korsbo, Therese Lamberg, Katja Kontio 
och Elin Fridh 1 vardera. Matchens 
kurrar: Carolina Björkner 3, Natalie 
Hjertberg 2, Linda Karlsson 1.

Burås IK – Surte IS IBK 4-8 
(1-3, 1-2, 2-3)
Mål SIS: Carolina Björkner 2, Linda 
Karlsson, Sofie Karlsson, Emma Asplund, 
Katja Kontio, Jenni Tikkanen, Annika 
Korsbo. Matchens kurrar: Jenni Tikkanen 
3, Lisa Persson 2, Elin Fridh 1.

Guldhedens IK – Surte IS IBK 3-13 
(2-4, 0-4, 1-5)
Mål SIS: Jessica Ljunggren 4, Therese 
Lamberg 2, Natalie Hjertberg 2, Sofie 
Karlsson, Emma Asplund, Carolina Björk-
ner. Matchens kurrar: Jessica Ljunggren 
3, Jenni Tikkanen 2, Annika Korsbo 1.

Partille IBS 21  149 59
Surte IS IBK 20  83 47
Lindås IBK 20  64 47
Floda IBK 21  25 38
Lindome IBK 19  22 36
FBC Lerum 19  46 34
Pixbo Wallenstam 21 -11 32
Kärra IBK 20 -57 22
Burås IK 21 -26 17
Guldhedens IK 21 -91 12
IBK Göteborg 20 -53 11
IBK Walkesborg 20 -139 7

Division 3 Göteborg
Partille IBS – Surte IS IBK 9-9 
(6-3, 2-3, 1-3)
Mål SIS: Daniel Dahlman 2, Almir 
Mehmedagic 2, Toni Hilkamo, Niklas 
Pettersson, Linus Warnholtz, Christoffer 
Ahlström och Pontus Jonsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Linus Warnholtz 3, 
Daniel Dahlman 2, Pontus Jonsson 1.

IBK Walkesborg – Ale IBF
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, Christian 
Hansson 2, Hampus Sahlback Nilsson 2. 
Alfred Olofsson och Mattias Hansson 1 
vardera. Matchens kurrar: Fredrik Her-
logsson 3, Mattias Hansson 2, Hampus 
Sahlback Nilsson 1.

Älvstranden 17  86 47
Burås IK 18  85 46
Ale IBF 18  10 32
Myggenäs IBK 18  24 30
Surte IS IBK 18  10 30
FBC Lerum 18  -5 30
IBK Walkesborg 18  -4 28
Herrestads AIS 17  -9 19
Partille IBS 18 -44 16
Västra Frölunda 18 -51 16
Pixbo Wallenstam 18 -37 12
IBF Göteborg 18 -65 3

Division 4 Göteborg
Baltic – Ale HF 23-28 (6-11)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 7, Markus 
Ahlbom 7, Simon Liljeblad 6, Jonathan 
Franzén 3, Urbaln Tallheden 2, 
Mattias Karlsson, Michael Strigelius, Per 
Johannesson. Matchens kurrar: Hampus 
Eskilsson 2, Urban Tallheden 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Stenungsund 28-28 
(13-14)
Mål NSK: Jessica Petersson 8, Elina 
Mathiasson 5, Sofia Ström 5, Sanna 
Andréasson 4, Michaela Sjöstrand 3, 
Johanna Kristensson 3. Matchens kurrar: 
Frida Möllberg 2, Jessica Petersson 1.

Division 4 Göteborg, dam
Alingsås – Ale 18-20
Mål Ale: Johanna Sjöholm 7, Malin Fran-
zén 5, Sara Johansson, Sissel Steenberg 
3, Erika Berglund, Theres Alenmo ett 
vardera. Matchens kurrar: Malin Franzén 
2, Johanna Sjöholm 1.

DM Västergötland
Stora Mellby SK – Skepplanda BTK 
1-1 (0-0)
Mål SBTK: Niclas Hylander.

Träningsmatch
Älvängens IK – Edet FK 3-0
Mål: Johan Parinder, Niklas Ahlbom, 
Niklas Pålsheden.

Damer:
Skepplanda BTK – Göteborgs FF 6-0
Mål: Sandra Augustsson 4, Matilda Errind, 
Emelie Johansson.

HANDBOLL

FOTBOLL

BASKET
HU13
KFUM Göteborg Vit - Ale Basket 23-52
HU17
Sätila Basket - Ale Basket          43-41
HU14
KFUM Göteborg - Ale Basket F01   72-46

NÖDINGE. Trots att 
Victor Norberg bara 
hållit på med karate i 
fyra år har medaljerna 
haglat ner. 

Han är nu regerande 
svensk mästare och 
går en ljus framtid till 
mötes. 

Lokaltidningen har 
träffat Ales karatetalang 
som laddar för nya mål.

Nödingesonen Victor Nor-
berg har nått stora fram-
gångar under sin korta ka-
ratekarriär. Sporten passar 
honom bra.

– Jag tycker det är kul. 
Det finns många olika tekni-
ker och sätt att visa upp den 
på. Sen lägger man sin egen 
taktik under matcherna och 
det är väldigt roligt, säger 
Victor Norberg.

Nu reser han runt i Eu-
ropa och tävlar för Sveriges 
karatelandslag, något han 
tycker mycket om.

– Det är kul att åka och 
tävla. Även om man inte får 
se mycket mer än en hall så 

är det kul. Jag har fått många 
kompisar tack vare det här, 
säger Victor.

Victor tävlar till vardags 
för klubben ”Göteborgs Ka-
rate Akademi” och för pappa 
Tomas Nordberg var det 
viktigt att hitta rätt klubb för 
Victor.

– Jag var noggrann med 
att jag ville att han skulle 
börja i en förening med en 
bra ungdomsverksamhet. Då 
hittade jag den här klubben 
och den verkade väldigt bra, 
säger Tomas Norberg.

 Victor har stora ambitio-
ner med sin karriär, vilket 
inte är konstigt när man är 
regerande svensk mästare.

 – Jag vill fortsätta vinna, 
nu är målet att försvara mitt 
SM-guld och göra bra ifrån 
mig i Nordiska Mästerska-
pen på Island som snart när-
mar sig, säger Victor.

Tävlingsformen Victor 

håller på med kallas sportka-
rate, det innebär att man inte 
har fysisk kontakt med sin 
motståndare utan går in för 
att ta poäng genom att an-
vända olika tekniker. Utifrån 
detta bedöms man och ges 
poäng som förhoppnings-
vis leder till att man vinner 
matcher. På tävlingarna har 
man noggrann bevakning 

från landslagstränarna.
– De följer oss på nära av-

stånd så att de kan ta ut de 
bästa till tävlingarna, säger 
Victor.

Både Nordiska Mäster-
skapet i Reykjavik och SM 
hemma i Göteborg väntar nu 
för Victor som har en lång 
karriär framför sig.

VIKTOR KARLSSON

Här är Ales karatetalang

VICTOR NORBERG

Ålder: 15.
Bor: Nödinge.
Gör: Går i nian på Da Vinci-
skolan. 
Fritid: Är mycket med kom-
pisar och spelar dator.
Karateförebild: Peyman 
Simaei.
Favoritfilm: Rush.
Äter helst: Tacos.

Victor Norberg visar upp medaljerna han vunnit under sin drygt fyra år långa karatekarriär.
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Matchvärd:

VS MALMBÄCKS IF

ALE ARENA 
SÖNDAG 8/3

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSKT 
KVAL

FOTBOLL I ALE

Lör 7 mars kl 12.00
Forsvallen
SBTK dam – Lindome GIF

Lör 7 mars kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Nol IK

Lör 7 mars kl 14.00
Forsvallen
SBTK – FC Gauthiod

”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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Olle Hultqvist, smålänning i Surte BK, har respekt för Malmbäcks 
IF, men erkänner samtidigt att det bör vara en önskemotståndare.

Bäst i Surte. Linus Warnholtz svarade för ett mål och två målgivande assist när Surte hämtade in ett 
6-3-underläge och till sist bärgade en viktig pinne.

BOHUS. Surte BK och 
Malmbäcks IF gör upp 
om en plats i nästa års 
bandyallsvenska.

Smålänningarna gick 
obesegrade genom 
division ett, men för-
lorade dubbelrundan 
mot Frillesås i första 
kvalrundan.

– Det är ett duktigt 
lag, men vi är bättre, 
säger Surtes egen små-
länning, Olle Hultqvist.

Efter en skadefylld säsong 
tvingas Surte BK försvara 
sin allsvenska existens i bäst 
av två möten med Malm-
bäcks IF. Den första match-
en spelas på fredag kväll i 
Stinsen Arena. Returmötet 
i Ale Arena sker på söndag.

Malmbäcks IF som gick 
obesegrade genom se-
riespelet förlorade första 
kvalmatchen mot Frillesås 
med hela 7-0, men vann 
hemma med 3-2. Det gjor-
de att hallänningarna tog 
klivet upp.

Vad vet du om Malm-
bäck?

– Det är en förening som 
har varit med ett tag. De 
spelar sina hemmamatcher i 
Nässjö och är tvåa på orten. 
I år har de en bra kombina-
tion av gammalt och ungt.

Finns det skäl att vara 
orolig?

– Allt kan hända i bandy, 
men självklart ska vi vinna 
det här. Vi kommer från 
en högre serie med bätt-
re tempo och har ett mer 
komplett lag.

Vad blir viktigt?
– Att vi tar det här på 

allvar och fokuserar på upp-
giften.

Spelar Surte i all-
svenskan nästa år?

– Ja, det gör vi.
Med Olle Hultqvist?
– Jag trivs jättebra i för-

eningen och vill fortsätta 
spela bandy. Jag tycker inte 
vi har kommit upp i den 
nivå som både vi och om-
givningen förväntat sig, så 
vi har lite kvar att bevisa.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

GÖTEBORG. Surte IS IBK 
var i underläge under 
nästan hela matchen, 
men knep till sist en 
pinne borta mot Partille. 
Ett kryss som kändes 
som en seger.

– Starkt att vända 6-3 
efter första perioden, 
konstaterar poängräd-
daren, Daniel Dahlman.

Älvstranden och Burås har 
sedan länge seglat ifrån i 
toppen av tabellen. Desto 
mer ovisst är det i kampen 
om tredjeplatsen, där bland 
andra Surte IS IBK och Ale 
IBF fightas. Helgens resultat 
gjorde tabellen än mer dra-
matisk. Eftersom Ale IBF 
förlorade borta mot Walkes-
borg blev Surtes poäng borta 
mot Partille av stor betydel-
se.

– Det är en sporre och na-
turligtvis vill vi ta oss förbi 

Ale, men tabellen är så jämn 
att vi kan sluta trea lika väl 
som sjua, säger Surteträna-
ren Tobbe Engström.

Förutsättningarna till 
trots lyckades inte SIS IBK 
tända till från nedsläpp. 
Underläge 6-3 i paus efter 
säsongens sämsta insats från 
Surtes sida.

Bättre fart
– Det blev bättre fart i andra 
när vi gick ner på lite folk. Vi 
hade ett bra snack och killar-
na tog sig i kragen, berättar 
Engström.

Inför den sista perioden 
hade Surte knapat in och två-
målsunderläget kändes inom 
räckhåll. Knappt nio minuter 
in på tredje perioden hade 
gästerna i Vallhamra Sport-

center både reducerat och 
kvitterat. Niklas Pettersson 
och Pontus Jonsson stod 
för målskyttet.

– Just då stod matchen 
och vägde. Det var chanser 
åt båda håll, men så tappar vi 
koncentrationen och plöts-
ligt är Partille i ledningen 
igen. Jag hann dock knappt 
anteckna målet förrän Da-
niel Dahlman slog till. Det 
var bara några sekunder mel-
lan målen. Sett till match-
en som helhet var det ändå 
skönt att vi lyckades komma 
tillbaka, avslutar Tobbe Eng-
ström.

Fyra omgångar återstår 
nu. Surte har kvar att möta 
bottenlagen Västra Frölunda 
(b) och IBF Göteborg (h). 
Dessutom FBC Lerum (h) 
som är med i kampen om 
en framskjuten placering, 
men framför allt stundar ett 
derby i Ale Kulturrum mot 
storebror Ale IBF, lördag 21 
mars. Anteckna datumet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Viktigt kryss för Surte IS IBK

Division 3 Göteborg
Partille IBS – Surte IS IBK 9-9

INNEBANDY

 Det är en sporre 
och naturligtvis 
vill vi ta oss 
förbi Ale, men 

tabellen är så jämn att 
vi kan sluta trea lika väl 
som sjuat.

TOBBE ENGSTRÖM

BOHUS. Tre segrar på 
fem dagar.

Att Surte IS IBK:s 
damer imponerar i di-
vision två är en under-
drift.

– Det rullar på riktigt 
bra för tillfället, säger 
lagkapten Carolina 
Björkner.

Det intensiva matchandet är 
långt ifrån över. Redan på 
tisdag (3/3) går Surte i elden 
igen. Svårspelade Lerum vän-
tar i Bohushallen och match-
en är inte bara betydelsefull 
för Surte i racet om de främ-
sta tabellpositionerna.

– Nej, jag vill gärna att vi 
behåller vår förlustnolla på 
hemmaplan. Det skulle vara 
bra att ha med sig in i kvalspe-
let, säger tränare Tommi Pa-
sanen.

I lördagens möte med 
Guldhedens IK var hemma-
laget aldrig riktigt hotat, även 
om  gästerna reducerade till 
3-2 i början av mittperioden. 

Under de avslutande tio mi-
nuterna av andra akten gjorde 
Surte hela 7-1.

– Vi får bra rull på bollen 
och hittar varandra bra. Det 
är en stabil insats, men visst 
känns det att vi har spelat tre 
matcher på fem dagar, erkän-
ner tremålsskytten, Carolina 
Björkner.

Lagkapten och ankare i 
Surte som hon är blir hennes 
närvaro på plan allt viktigare 
ju längre säsongen lider. En 
krånglande rygg har tvingat 
henne till vila under perioder 
i årets säsong. Mot Guldhe-
den såg hon piggare ut än på 
länge. Tre mål och två assist 
kom från Björkners klubba.

– Det känns okej för tillfäl-
let, men det är en sliten kropp 
jag bär på.

Det har inte märkts på 
varken henne eller laget den 
senaste tiden. Burås slogs till-
baka i torsdags med 8-4 och 
tidigare i förra veckan borta-
besegrades Guldheden med 
13-3 i en från i höstas upp-
skjuten match.

Surte har med fem raka 
segrar, varav tre den gångna 
veckan, försäkrat sig om en 
kvalplats till ettan. Blir det 
dessutom ytterligare två seg- rar innan serien är avslutad 

kommer laget att sluta tvåa. 
En imponerande insats oav-
sett utgång i kvalet.

– Vi kör på, om vi har i 
ettan att göra eller inte får 
framtiden utvisa. Självklart är 
det viktigt att vi inser vad det 
innebär att ta klivet upp. Jag 
vill inte att det ska bli som för 
Kungälv som åker rakt ur re-
dan första året, säger Carolina 
Björkner.

Hon får medhåll av tränare 
Pasanen som också har börjat 

fundera på vad som kan kom-
ma att hända.

– Vägen till ettan är lång 
och mödosam, men visst finns 
chansen. Vi spelar alltid för 
att vinna och innebär det till 
sist att vi hamnar i division ett 
så får vi ta det då. Självklart 
innebär det att vi måste för-
bereda oss på ett helt annat 
sätt än om vi blir kvar i tvåan, 
men det är ingen idé att fun-
dera på det nu. Vi gläds för 
varje match vi får spela och 
kvalmatcher är alltid roliga.

Surtes sköna trippel

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Guldhedens IK 12-3

Burås IK –Surte IS IBK 4-8

Guldhedens IK  – Surte IS IBK 3-13

INNEBANDY

Sofie Karlsson river, sliter och sysselsätter motståndarförsvaret.

Par i tremålsskyttar. Surte 
IS IBK:s lagkapten Caro-
lina Björkner och Natalie 
Hjertberg svarade båda för 
ett rikligt målskytte i ut-
klassningssegern hemma 
över Guldhedens IK. Göte-
borgskorna fick finna sig 
i att förlora förra veckans 
båda matcher mot Surte 
med totalt 25-6.
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Malmbäcks IF väntar 
i kvalet för Surte BK
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På onsdag kan Ale HF 
säkra seriesegern
– 15 raka vinster gör försprånget ointagligt

Ale IBF förlorade målrik match

Aleatränaren Janne Franzén kan snart pusta ut! Vinner Ale HF även i omgång 15 är seriesegern 
säkrad. Det skulle innebära 15 raka segrar och därmed ett ointagligt försprång i tabellen.

GÖTEBORG. Ale HF:s 
herrar har radat upp 14 
raka segrar i division 
fyra.

På onsdag kan serie-
segern säkras hemma 
mot HP Kongelf.

– Det vore fantastiskt 
skönt, men självklart 
vill vi vinna även mot 
Backa och gå obesegra-
de genom serien, säger 
tränare Janne Franzén.

Ale HF svarade för säsong-
ens sämsta insats borta mot 
tabelltrean Baltic. Laget gick 
inte alls att känna igen, men 

segern var ändå aldrig hotad.
– Poängen var väl det 

enda glädjeämnet. Jag vet 
inte vad som gick snett idag. 
Inställningen var långt ifrån 
godkänd. Jag hoppas vi kan 
visa upp oss från en betydligt 
bättre sida på onsdag när vi 
möter Kongelf hemma. Se-
ger där och seriesegern är 
säkrad, säger Janne Franzén 
som inte tänker nöja sig med 
det.

– Sen ska vi naturligtvis 
vinna även mot Backa i sista 
omgången. Att vinna en serie 
är få förunnat, att dessutom 
göra det obesegrad är ännu 
mer sällsynt. Det skulle sitta 
fint i mitt CV, skrattar Fran-
zén.

Onsdagens möte med 
Kongelf förtjänar dock re-

spekt. Kungälvs HK i divi-
sion två har förstärkts med 
hemvändare från allsvenska 
Heid, vilket har medfört att 
två tidigare A-lagsspelare 
har tagit plats i division fyra 
laget.

Nu har Ale HF seriens två 
bästa målvakter i Hampus 
Eskilsson och David Niel-
sen. Den förstnämnde var 
rejält på hugget i söndags 
och dessutom har Ale spetsat 
till kantspelet ytterligare se-
dan Markus Ahlbom anslöt. 
Tillsammans med Joakim 
Samuelsson sköt han 14 av 
Ales 28 mål. 

Med andra ord bör det bli 
en segerdans i Ale Kultur-
rum redan på onsdag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Mattias Hansson tillhörde de främsta i Ale IBF som fick ge sig i bortamötet mot IBK Walkesborg efter 
att ha släppt in två mål i eget powerplay.

UDDEVALLA. Det bjöds 
på målkalas i Uddevalla 
på fredagskvällen.

Dessvärre för Ale 
IBF:s del fördelades inte 
skörden solidariskt.

IBK Walkesborg snöt 
hela konfekten.

Det blev som väntat en tuff 
batalj mot hemmastarka IBK 
Walkesborg i Uddevalla. 
Gästande Ale IBF anförde 
förvisso tonen i inledning-
en genom mål av Christian 
Hansson och Alfred Olofs-
son, men hemmalaget kom 
tillbaka med besked. Efter 
första perioden stod det 5-3 
på tavlan.

I mittperioden spelade 
Ale upp sig och kröp närma-
re. Inför tredje akten skiljde 
bara ett mål och den tredje 
perioden rivstartade med 
tre mål inom loppet av 65 
sekunder. 8-8 och Ale hade 
plötsligt fått segervittring. 
Nu ville seriens skyttekung, 
Dennis Hjoberg, annat och 

IBK Walkesborg punktera-
de matchen med två mål i 
mitten av perioden – båda i 
boxplay. Efter det orkade Ale 
inte komma tillbaka.

Tungt bakslag
– Det var ett tungt bakslag, 
särskilt på sättet som vi för-
lorar machen. Att bjuda på 
två mål med en man mer på 
plan är inte okej, säger en 
av Ales tre tvåmålsskyttar, 
Fredrik Herlogsson och 
fortsätter:

– Vi släpper in för många 
lätta baklängesmål. Det 
stämmer inte riktigt för till-
fället, främst tror jag det 
beror på vår dåliga tränings-
närvaro. Nu måste vi snacka 
ihop oss och gå för tredje-
platsen i serien.

På Ale IBF:s agenda står 
nu serietvåan Burås IK (h) 
på lördag och Pixbo Wallen-
stam (b) nästa fredag. Sedan 
väntar det spännande kom-
munslaget, derbyt mot Surte 
IS IBK.

– Burås spelade vi jämnt 
med i höstas, men de kom-
mer att vara tokladdade på 
lördag. De har serieseger i 

sikte och har dessutom Älv-
stranden kvar att möta. Jag 
hoppas vi kan ge dem en rejäl 
match. Vi har parkerat som 
trea i tabellen länge nu och 
det vore synd om vi släppte 
den placeringen så här i slu-
tet, säger Herlogsson som 
naturligtvis ser fram mot 
derbyt lördag 21 mars.

Derbyt lockar
– Det var helt grymt senast. 
Kan vi locka lika mycket 
folk, kanske mer, till Ale 
Kulturrum kommer det bli 
en sanslös match. Surte har 
gjort det bra och vi är någ-
ra stycken som dessutom 
tävlar om platserna i seriens 
skytteliga. Förhoppningsvis 
kommer matchen att gälla en 
del så det blir två laddade lag 
som möts, avslutar han.

Till försvar för fredagens 
nederlag kan anföras att la-
gets båda tränare, Tobias 
Hellman (influensa) och 
Martin Eriksson, saknades.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surtes sköna trippel

Therese Lamberg och Annika Korsbo gratulerar varandra efter 
en av tolv fullträffar mot Guldhedens IK.

Ett skadefritt Surte kan de-
finitivt vara med och tampas 
om en plats i nästa års division 
ett. Med Jenni Tikkanen, 
Carolina Björkner och Jonna 
Leek har klubben definitivt 
seriens bästa backuppsätt-
ning. Natalie Hjertberg och 
Katja Kontio tillhör redan 
Sveriges bästa talanger i sina 
årskullar och levererar sedan 
länge poäng frekvent i A-la-
get.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Division 4 Göteborg västra
Baltic – Ale HF 23-28 (6-11)

HANDBOLL

Division 3 Göteborg
IBK Walkesborg – Ale IBF 10-8

INNEBANDY
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

helgens
match

Dam Div 2 kl 15.00

NödiNge sk
vs kärra hk

ale kulturrum
söNdag 8 mars

Vårsäsongen har dragit 
igång för våra lovande 
pingisungdomar. I klass 3 
bland de äldre ungdomar-
na härjar Bohus IF:s lag. I 
helgen var det dags för de 
första matcherna. För Bohus 
del innebar det matcher mot 
Askims BTK och Partille 
PK. Tyvärr innebar detta 
två förluster. Resultaten blev 
1-4 i båda matcherna.

– I den första matchen 
mot Askim fick vi en tung 
start, säger Stephan Jönnå.

Askim fick lätt vinna de 

två inledande singlarna och 
sedan blev killarna lite ner-
vösa inför dubbeln och fick 
inte till spelet alls. Förlust 
i dubbeln och matchen var 
avgjord. Att Pontus Törn 
vann sin andra singel och att 
Ludwig Jönnå stred tappert 
i sin andra singel hjälpte 
inte.

I den andra matchen 
blev utvecklingen den-
samma, två enkla förluster 
i de inledande singlarna 
och sedan en mentalt tung 
uppgift i dubbeln. Förlus-

ten i dubbeln innebär att 
matchen var avgjord. De 
avslutande singlarna delades 
lika mellan lagen. Ludwig 
vann sin match och Pontus 
fick ge sig. 

Bland de yngre lagen kan 
vi glädjande konstatera att vi 
numer har två lag i seriespel. 
För det mer etablerade laget 
blev våren en flygande start. 
En vinst och en förlust inne-
bär en andraplats i serien än 
så länge. Dagens lag bestod 
av Tobias Skyman och 
Gustav Berts. Den inledan-

de matchen gick mot BTK 
Warta och det blev en enkel 
resa. Tobias och Gustav av-
färdade enkelt motståndaren 
och komfortabelt vinna sina 
singlar och dubbeln. 

– Grabbarna visar upp 
ett härligt spel med stor 
teknisk variation i spelet. De 
har tränat bra sedan i julas 
och det märks direkt, säger 
Anders Skyman.

Den andra matchen blev 
en tuff holmgång mot serie-
ledarna Partille PK. Förlus-
ten skrevs till 2-3. Det var 

en tät och jämn match som 
avgjordes först i och med de 
avslutade singlarna.

För det nystartade laget 
blev det en tung start och 
bara en match i första 
omgången. Det syntes att 
vi mötte killar som spelat 
pingis tidigare och vår 
orutin lyste igenom. Dock 
grabbarna kämpade hela 
vägen och skall ha cred för 
ett tappert kämpande. 

– Får vi bara spela några 
matcher till och får lite rutin 
kommer också segrarna, 

säger man från ledarhåll. 
Laget bestod idag av 

Jonathan Grob och Alex 
Altamirano.

Vidare kan vi konstatera 
att Tobias Skyman nått 
slutspel i Propagandatouren 
och att föreningen hade ett 
antal spelare som visade 
framfötterna i Sportlovscu-
pen. Framtiden ser ljus ut 
för Bohus IF bordtennis.

Jan Johansson
Bohus IF Bordtennis

Vårsäsongen igång för Bohus IF:s ungdomar

NÖDINGE. Dramat kring 
nedflyttningsstrecket 
i handbollsdamernas 
division två fortsätter.

Nödinge knep en vik-
tig poäng hemma mot 
tabellfyran Stenung-
sund i onsdags kväll.

– Vi har fortfarande 
allt i våra egna händer, 
säger NSK-tränaren, 
Mikael Wahlgren.

Fyra matcher återstår av 
handbollssäsongen i divi-
sion två västsvenska västra 
för NSK:s damer. Nödinge 
SK har tillbringat den mes-
ta av tiden under nedflytt-
ningsstrecket, men avståndet 
upp är inte större än att det 
går att äta ikapp. Poängen 
hemma mot Stenungsund 
var viktig. På onsdag väntar 
Torslanda borta som bara 
är tre poäng före, sedan 
nästjumbon Kärra hemma… 

Två ödesmatcher.

– Vi ska greja det här. 
Formmässigt är vi på väg 
uppåt. Det vi måste slipa på 
är vårt försvarsspel. Jag är 
fortfarande övertygad om 
att vi har ett lag i tvåan även 
nästa säsong, säger Mikael 
Wahlgren efter att ha pustat 
ut efter den dramatiska upp-
lösningen av matchen mot 
Stenungsund.

Lagen följdes åt under i 
stort sett hela matchen. När 

avgörandets stund närmade 
sig såg det ljust ut för hem-
malaget. Åttamålsskytten 
Jessica Petersson satte 28-
27 med en minut kvar. Ste-
nungsund lyckades kvittera 
med ett tungt distansskott. 
Annars räddade NSK-mål-
vakten Frida Möllberg det 
mesta i andra halvlek. NSK 
hade bollen och tog time out 
med 20 sekunder kvar att 
spela. Den tänkta varianten 

misslyckades och gästerna 
fick chansen att kontra – med 
respekt för Möllbergs mål-
vaktsspel siktade SIF-spela-

ren högt och träffade ribban 
i matchens sista sekund.

– Möllberg räddade en 
pinne åt oss idag. Utan hen-

nes målvaktsspel efter paus 
hade vi kammat noll idag, 
berömmer Wahlgren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NSK:s damer vann en ödespoäng
– Men nu krävs det segrar

Sofia Ström i en attack. 

Poängräddare. Frida Möllbergs målvaktsspel var exemplariskt i andra halvlek. Hennes avgörande 
räddningar bäddade för poängen.

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Stenungsund 28-28

HANDBOLL
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- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Div 4 herr

ONSDAG 4 MARS KL 19.30 

ALE HF– 
HP KONGELF
ALE KULTURRUM, NÖDINGE

www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
ALE KULTURRUM
7 MARS KL 14.30

ALE IBF – IBF BACKADALEN

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3 
ALE KULTURRUM
7 MARS KL 12.15
ALE IBF – BURÅS IK
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Semester i Nordtyskland
4 dagar i Wi� enburg

Van Der Valk Hotel 
Hamburg-Wittenburg  ���

Hotellet liggar i en av Nordtysklands vackraste natur, där cykel- och 
vandringsstigar slingrar sig genom vackra sjölandskap och gröna 
backar. Åk på utflykt till Lübeck (74 km) och Wismar (58 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag 
• 1 välkomstdrink

Ankomst: Söndag och måndag 
t.o.m. 23/3 samt valfri 29/3-28/9 
2015. 

1 barn 0-3 år gratis.

2 övernattningar 949:-
4 övernattningar 1.749:-

Semester i Nordtyskland

Semester i soliga Karlstad
6 dagar i Värmland

Clarion Collection Hotel Drott ����

Upplev glädjens och solens stad. Bo på det 
praktfulla hotellet i centrum (ett stenkast 
från stationen) och upplev en semester 
med många möjligheter för sköna natur- 
och kulturupplevelser.

Pris per person i dubbelrum

2.699:-
Pris utan reskod 2.999:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
•  5 x fika m. hembakat & våf-

flor m. sylt & grädde
• 5 x lätt kvällsbuffé
• Kaffe/te & frukt 
• Fri Wi-FiHotel Drott

Ankomst:
Valfri i perioden 
15/6-26/8 2015. 
 

1 barn 0-5 år gratis 

3 nätter 1.649:-

Montecatini Terme

 
8 dagar i Norditalien
Grand Hotel Nizza et Suisse 
����

Här bor du i hjärtat av Toscana, 
tvärsöver den vackra kurparken 
Parco della Terme i Italiens mest 
kända kurort Montecatini Terme.
Promenera 350 meter upp längs 
med Viale Verdi till ett av de kan-
ske vackraste palatsen; Terme 
Tettuccio. Ta en tur med bergban-
an från 1890 upp till Montecatini 
Alto, som med sina snirklande 
gränder, brända lertak och små 
torg med caféer och restauranger 
har sin egen historiska stämning. 
Missa heller inte en utflykt till Pisa 
(47 km).

Pris per person i dubbelrum

3.949:-
Pris utan reskod 4.249:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 3-rätters middag
•  1 x rundvisning och prov-

smakning hos Tenute di 
Badia, samt rabatt på vin, 
grappa och olivolja (april-okt)

Ankomst: Valfri i perioden 1/4-
25/10 2015. 

1 barn 0-5 år gratis 

5 nätter 2.849:-

Utsikt från hotellet

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

BESTÄLL NU PÅ:

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 

I samarbete med

 

  Teknisk arrangör:

NÖDINGE. Efter två års 
turnerande med ”Ta´t 
lugnt ta en Toy” kom-
mer nu uppföljaren ”Tag 
det rätta, tag Cloetta”.

Solveig Bergqvist 
Larsson, Cecilia Kyl-
linge, Bengt Kyllinge 
och Anders Larm bjuder 
på minnen och musik vi 
minns.

Tisdagen den 10 mars 
visas nostalgiföreställ-
ningen i Ale Kulturrum.

”Tag det rätta, tag Cloetta” 
är en underhållande och mu-
sikalisk berättarresa genom 
50- och 60-talet. ”Plikten 
framför allt” står det på en-
kronan och solen lyser över 
vår kärnfamilj. Pappa får tre 
veckors semester med lö-
ning och mamma köper ny-
lonstrumpor. Köpefrukt är 
sällsynt och nymodigheten i 
kiosken är glassen Top Hat. 
”Snoddas” sjunger i folk-
parkerna, Hagasessorna och 
lillprinsen pryder tidnings-
sidorna, men den riktige 

kungen heter Elvis. 
Kvinnorna börjar ta sig 

ton. I Jukeboxen sjunger 
Lill-Babs ”Mina kärleksbrev 
dom vill jag ha igen!” Mam-
mor börjar förvärvsarbeta 

och klassen får sitt första 
skilsmässobarn. Vår gamla 
träskola rivs och istället byg-
ger man en i tegel. Vi unga 
läser Bildjournalen och lyss-
nar på Radio Luxemburg. 

John Lennon och Yoko Ono 
uppmanar från tevesängen – 
Make Love Not War!

JONAS ANDERSSON

Föreställningen ”Tag det rätta, tag Cloetta” bjuder på musik från 50- och 60-talet.
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Nostalgiföreställning i Ale Kulturrum

NÖDINGE. Författaren 
Majgull Axelsson besö-
ker Nödinge.

Det sker måndagen 
den 9 mars.

– Jag är road av att 
framträda på bibliotek 
och i andra samman-
hang för att berätta om 
mitt skrivande, inte 
minst därför att det 
nästan alltid innebär att 
jag får höra många his-
torier från åhörarna och 
det ger mig impulser till 
mitt fortsatta skrivan-
de, berättar Majgull.

Majgull Axelsson, kanske 
främst känd för sina böcker 

Aprilhäxan och Slumpvand-
ring, besöker Ale Kulturrum 
för att berätta om sitt långa 
författarskap som sträcker 
sig nästan trettio år tillbaka 
i tiden. 

Ursprungligen arbetade 
Majgull Axelsson som jour-
nalist och debuterade med 
fackboken: ”Våra minsta 
bröder”, en bok om barnar-
bete som utkom redan 1986. 
Majgull berättar att hon i 
början av sitt författarskap 
försökte växla mellan skön-
litterärt skrivande och jour-
nalistik, men en dag gick det 
inte längre. Hon hade förlo-
rat förmågan att skriva jour-
nalistiskt.

Sedan 1997, då Majgull 
Axelsson fick Augustpriset 

för Aprilhäxan, har hon en-
bart arbetat skönlitterärt. 
Ändå rör hon sig fortfarande 
ofta kring de frågor som 
sysselsatte henne som jour-
nalist. 2014 utkom roma-
nen ”Jag heter inte Miriam” 
som handlar om en romsk 
flicka som sluppit undan gas-
kammaren i Auschwitz och 
kommer till Sverige efter an-
dra världskrigets slut. 

Författarbesöket är ett 
samarrangemang mellan 
Ale kommun och Studie-
förbundet Vuxenskolan och 
biljetter kan köpas på Ale 
bibliotek, Nödinge samt via 
evenemangskalendern på 
kommunens hemsida.

JONAS ANDERSSON

Författaren Majgull Axelson 
kommer till Ale Kulturrum 
måndagen den 9 mars.

Författarbesök med Majgull Axelsson
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GRÖNNÄS. Grönnäs Kök 
& Bar har fått sig en 
rejäl uppfräschning.

Åtskilliga kronor har 
investerats i restaurang-
ens interiör.

– Vi har fått en väldigt 
positiv respons från 
kunderna, förklarar krö-
garen Razvan Ionescu.

Nya tapeter, nytt golv och 
även nya möbler. Razvan Io-
nescu är emellertid överty-
gad om att satsningen kom-
mer att betala tillbaka sig på 
sikt.

– Definitivt! Vi vill vara 
något mer än bara en po-
pulär lunchkrog. Nu satsar 
vi fullt ut även på privata 
tillställningar, kalas och lik-
nande.

Renoveringen var klar i 
början av året och ett par fes-
ter har redan hunnits med.

– Här finns plats för när-
mare 90 sittande gäster. Vi 
står för servicen, serverar 
mat och dryck medan fest-
fixaren helt och hållet kan 
koncentrera sig på gästerna. 
Ett kanonbra koncept, säger 
Razvan.

– Nu har vi lyckats skapa 
en mysig och varm miljö, det 
var det inte innan.

Razvan Ionescu gläds över 
tillströmningen av besökare 
på veckodagarna och att det 
ständigt dyker upp nya kun-
der.

– Precis som i fjol kom-
mer vi också att fortsätta 
med våra uppskattade after 
work- och trubadurkvällar. 
Det kommer att ske med 
jämna mellanrum med start 
senare i vår.

JONAS ANDERSSON

Ansiktslyft för Grönnäs Kök & Bar

Razvan Ionescu på Grönnäs Kök & Bar.
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Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: 
Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0706-83 66 71 
Medborgarhusets kassa 1 tim innan. 

Ej längre på Nödinge bibliotek.

Livesändning från Metropolitan. 
Textad på svenska. 

Entré 200:-, Matbiljett: 140:-

La Donna del Lago
Lördag 14 mars kl 18.00

Joyce DiDonato och Juan Diego Flórez 
gör huvudrollerna i denna bel  

canto-opera. Joyce DiDonato gör 
titelrollen som Elena, en ung kvinna  
som förföljs av två män. Juan Diego 
Flórez gör rollen som den välvillige 

skotske kungen Giacomo.

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

Beställ på alefolketshus@gmail.com eller 
på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

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

Söndag 22 mars kl 15 Matiné 60 kr

The wedding ringer

I nöd eller lust 

Hotell Marigold 2

Askungen

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors 
0706-83 66 71, 0303-33 03 96 

1 h innan föreställning, alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

3D

Det erbjuds modersmålsundervisning i 18 
språk till mer än 320 flerspråkiga barn och 
ungdomar i vår kommun. För att uppmärk-
samma Internationella Modersmålsdagen 
hade modersmålslärarna tillsammans med 
sina elever anordnat en samling för alla 
skolor i Ale.

Samlingen ägde rum i teaterlokalen på Da 
Vinciskolan fredagen den 20 februari. Den 
inleddes med att samordnaren Ban Saeed ta-
lade om varför man firar modersmålets dag. 
Flerspråkiga barn och ungdomar uppträdde, 
de sjöng, dansade, visade upp traditionella 
kläder, spelade piano och saxofon, spelade 
teater och berättade fakta om vissa länder.

Broder Jakob sjöngs tillsammans på 
arabiska, kinesiska, ryska, thailändska och 
svenska. Barnen hade ritat flaggor från sina 
olika länder som det viftades med i avslut-
ningen.

Samlingen blev en väldigt uppskattad 
händelse som förhoppningsvis blir en årlig 
tradition.                     Kyrkbyskolans modersmålslag

Internationella modersmålsdagen firades i Ale 
förra fredagen.

Internationella modersmålsdagen

I måndags var det träff på Backavik igen. 
Birgitta och Lennart Mattsson berättade 
om sina orienteringsresor i Europa.

Sven Pettersson informerade om ak-
tuella frågor i politiken. Han är nu ordfö-
rande i Nödinge ortsutvecklingsmöte och 
efterlyste frågor att ta upp på mötet i april.

Ett 30-tal medlemmar besökte Göte-
borgs Stadsmuseum och utställningen om 
Nylöse.

I fredags gick 17 medlemmar i SPF se-
niorerna Ale en vandring i Starrkärr. Hans 
Svensson hade rekognoserat en tur via 
Gurentorp och Åsen till Grunne.

På fredag tar vi bussen till Angered cen-
trum. Härifrån går vi förbi Lövkojan och 
ner till Surte.

Den 27 mars är det vårfest med inslag av 
Quiz.      Lennart Mattsson

Aktuellt från SPF Seniorerna Ale

Den 25 februari hade ett stort antal med-
lemmar samlats för att delta i årets stämma. 
Ett attraktivt program med stor bredd på 
aktiviteterna gör att medlemsantalet stadigt 
ökar. Vi är nu 1 400. Stort tack till den duk-
tiga programgruppen!

Till ordförande för stämman valdes 
Göran S och till sekreterare Tore R. För-
handlingarna leddes galant och var snabbt 
avklarade. Omval skedde på de flesta pos-
terna, men även några nya namn noterades. 
Ragnar Holgersson tar plats i styrelsen och 
i programgruppen kommer Lilian Olsson 
samt Tore och Marita Hansson att verka.

Som brukligt är vid stämman svarade 
vår sångkör Humlan för underhållningen. 
Lars-Gunnar Börjesson var både dirigent 
och presentatör och skötte dessa uppgifter 
med bravur. Kören inledde med signa-
turmelodin Humlesurr och nog tycktes 
humlorna surra ännu kraftfullare än tidigare. 
Ett passande program med många härliga 
låtar bjöds bland annat Fritiof Anderssons 
paradmarsch, Det gamla gänget och Sjung 
och le. Musikaltalanger i Humlan? Ett trev-
ligt inslag var framförandet av I främmande 
land. Gert Lengstrands Kungälvsvalsen 
framfördes med stor inlevelse och vi kunde 
riktigt känna att vi bor i ”städernas stad”. 
Avslutningsvis sjöng Humlan den omtyckta 
Nu går sista visan och visst är det som i 
sången – vi behöver varandra. Lars-Gun-
nar fick motta en välförtjänt blomsterbu-
kett. Blommor fick även Gunnel, Lilian, 
Vivi-Anne och Ulf ta emot. Detta som tack 
för väl utfört arbete inom Aktiva.

Nästa månadsmöte underhåller Stefan 
Ljungkvist och Lennart Palm.

Inga Isaksson

Föreningsstämma
hos Aktiva Seniorer
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Torsdag 19/3 kl 18.30
Folkets hus i Nol

- Trafikfrågor

- Aktuella kommunala frågor

Välkomna!

LÖDÖSE. På lördag ar-
rangeras Bodag 2015.

Platsen är Lödöse 
museum.

Allmänheten ges möj-
lighet att träffa exploa-
törer, mäklare, bankmän 
och representanter från 
Lilla Edets kommun.

De som går i tankar att köpa 
en ny bostad, eller en tomt 
för att bygga sitt eget dröm-
boende, har anledning att 

besöka Lödöse museum på 
lördag.

– Då har vi samlat en rad 
olika exploatörer under ett 
och samma tak. Tanken är att 
visa upp vad som är på gång 
i vår kommun, från Lödöse i 
söder till Hjärtum i norr, sä-
ger kommunikationsstrateg 
Ellinor Östlund.

Bland annat kommer be-
sökarna att kunna ta del av 
planerna för det nya projek-
tet i Ekeberg med 52 nya bo-
stadsrätter samt natursköna 

tomter för eget byggande.
– Vi hoppas och tror på 

många besökare. Bodagen är 
utformad som en familjedag 
med sång- och sagostund för 
barnen, musikunderhållning 
och rundvandring på muse-
et. Den som vill kan också 
testa isbana från medeltiden 
och gå på drakjakt, avslutar 
Ellinor Östlund.

JONAS ANDERSSON

Henrik Ekeblad och Jonas Zachrisson från EREIM AB, en av de exploatörer som medverkar på lör-
dagens Bodag på Lödöse museum.

Bodag på Lödöse museum

Starka protester 

från Bohus

Surte klara för 

kval till ettan

50-60-talet i 
fokus på scen

Intresset var stort när världseliten i snowboard gjorde upp i Alebacken. Eventet Ale Invite invaderades av publik från hela 

Västsverige och en uppskattad siffra på besökstalet är 9000. Stämningen var på topp och vädergudarna barmhärtiga.Invasion till Ale Invite
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

Tel 0303-97500 ica.se/ale

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

Gäller v 10 med ICA Kort

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 

ICA GOTT LIV

Kortpris

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

9
RÖKT BOG I

DELIKATESSEN

90
kr/hg

DET 
KLIMATSMARTA 

VALET!

Ytterligare en 

frisör sökes!

www.klippstudion.se

Kontakta Anita på 0303-22 93 17 för mer info

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 

som förutom traditionell 

städservice även erbjuder 

olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Splashman regnstövel
Storlek 20-35
Fler färger i butik

299:

VÅRNYHETER
från

Waterman  
regnställ galon
Storlek 80cl-140cl
Fler färger i butik

499:

Läs Alekuriren i 
din telefon och 

surfplatta!
Ladda ner vår app på 

App Store och Google Play



förr. Har Lilla Edet en annan 
lagstiftning? Troligen samma 
Plan- och bygglag. Lilla Edets 
kommun är tydligen snabbare 
och mer framåt när tåget går. 
Är det mera drag under galo-
scherna i Lilla Edet än i Ale? 
Det är tydligen lättare att leta 
nej än att hitta möjligheter. Jag 
skyller inte ifrån mig då jag har 
suttit och sitter fortfarande i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
så jag tar på mig en del av 
detta. Vi ska inte bestämma 
var människor ska bo och 
bygga, alla ska ges en chans att 
få prövat sina idéer på bästa 
möjliga sätt.

Nu har bullerfrågan satt 
stopp för byggnationen i hela 
Göta älvdalen om än kanske 
bara tillfälligt. Då är det ett 
lämpligt tillfälle att se andra 

möjligheter. En lokal entre-
prenör vill komma igång och 
bygga även en del lägenheter 
i området. Allt måste inte ut-
redas och förhalas utan lite av 
”pang på rödbetan” måste det 
vara. Ale får inte tappa suget!

Ale ska öka sin befolkning 
och då måste det byggas. Gam-
mal väg från bygdegården och 
upp får ställas i ordning, men 
den finns utstakad på kartan. 
Vatten och avlopp finns vid 
bygdegården som skall dras 
med upp vid vägrenoveringen. 
Allt arbete skall utföras av 
folk från bygden. Vi lokala 
företagare kan skapa en hel del 
arbetstillfällen. Näringslivet 
i Ale borde jubla över sina 
företagare med framåtanda. 
Utan småföretag – högre 
arbetslöshet! 

Det är företagen som ska 
bära upp Ale kommun. När det 
finns folk som är på hugget ska 
Ale kommun nappa tag med en 
gång och inte motarbeta. Ale 
kommun behöver fler arbets-
tillfällen och nya skattebetalare 
via inflyttning. Kan Lilla Edet 
borde Ale kunna lika bra. Vi 
arbetar för ett utbyggt Skepp-
landa. Ett Skepplanda som ska 
blomstra!

Sven Rydén (AD)
Andre vice ordförande

ortsutvecklingsmöte
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I förra veckan när jag stod i 
kön på Lidl så hör jag en 
äldre man säga:

”De där tiggarna ska man 
inte ge något, de drar in tusen 
kronor om dagen, och det blir 
i vart fall 20 000 i månaden 
helt skattefritt”. 

Visst, tiggarna har blivit en 
del av vår gatubild. Man ser 
dem sitta med en framsträckt 
hand utanför våra matbutiker 
varje dag, oavsett om det 
regnar, snöar eller är vackert 
väder.

Vissa utav oss lämnar en 
slant, andra köper något 
ätbart och skänker tiggaren 
något som förhoppningsvis 
tillfälligt underlättar dennes 
vardag.

Vi som haft turen att födas 
och växa upp i Sverige, vi som 
har hem och arbete, vad har 
vi att klaga på?

Vad är det som är så 
förfärligt störande med dessa 
tiggare?

Är det att de ”förfular” vår 

bild av det idylliska Sverige, 
är det att de väcker känslor 
inom dig av ”dåligt samvete”? 
Eller blir du fattig om du 
skänker en slant?

Tror verkligen någon i da-
gens upplysta samhälle att om 
det fanns något annat mindre 
kränkande alternativ så hade 
de ändå suttit här och tiggt?

Jag brukar stanna och växla 
några ord med en av dessa 
tiggare i vår kommun, han 
frågar om jag vet någonstans 
där han kan arbeta. Han säger 
att han tar vad som helst. Han 
säger att han skäms över att 
behöva tigga för att kunna 
försörja sig och sin familj, 
men i sitt land har han det 
ännu sämre.

Ja, det är så långt ifrån 
tusen kronor om dagen som 
mannen på Lidl påstod att 
tiggarna tjänar ihop. På sin 
höjd kanske de får ihop 2 000 
kronor på en månad.

Det är väl ungefär det som 
vi ”Medelsvensson” lägger på 

vårt helgmys under samma 
period. Tänkvärt, eller hur?

Den här insändaren 
vänder sig till de som ”vet” 
att tiggarna tjänar storkovan 
i Sverige, de som spottar och 
tittar snett på dem.

Tiggaren utanför din 
matbutik är en människa 
precis som du och jag, bara 
med oturen att ha fötts fattig 
och utan något hopp i sitt 
eget land.

Det minsta vi kan göra 
är att i alla fall möta deras 
blickar och behandla dem 
som medmänniskor och inte 
parasiter.

Och till mannen på Lidl 
vill jag bara säga, ta reda på 
fakta, du kan ju börja med att 
prata med tiggaren utanför 
Konsum i Surte som är så 
”välbetald”.

Det kunde lika gärna varit du

Medmänniska och tiggare 

Snart är det dags för 
ortsutvecklingsmöte i 
Skepplanda bygdegård, 

närmare bestämt den 21 april. 
Skall vi ha ett Skepplanda som 
ska blomstra eller ett samhälle 
som skall somna in stilla och 
vackert, likt ”vila i frid”? Un-
dertecknad hoppas på att den 
nya konstellationen ska göra en 
uppryckning för Ales bästa – 
”må hela Ale leva”. 

Det Ale kommun kan råda 
över borde gynnas och inte 
skjutas åt sidan, som det verkar 
från den kommunala ledning-
ens sida att Skepplanda skall 
ligga i malpåse. Detta är tvär-
temot vad befolkningen vill. 
Skepplandas barnaskara ökar 
mest i hela Ale, folk vill flytta 
dit, men det saknas bostäder. 
Det saknas dagisplatser, enligt 

uppgift från kommunalt håll 
måste barnen lämnas i Surte 
där det finns lediga platser. Är 
det så miljön skall räddas?

En lokal byggare vill köpa 
mark och bygga ovanför 
bygdegården i Skepplanda där 
kommunen har mark till bo-
städer. Han har redan köpare 
på alla tomter med färdiga 
hus, plus en del hyreslägenhe-
ter. Planeringen med kartor 
är klara sedan snart fyra år 
tillbaka, samtal har förts med 
Ale kommun under tre års tid. 
Efter många om och men så 
svarar Ale kommun: 

”Det finns tomter i Älväng-
en – där kan du bygga!”. 

Med andra ord lägg ner 
Skepplanda. Nu är det så, vi 
skall bygga där folk vill bo och 
inte där politiker och tjänste-

män vill bestämma att vi ska 
bo. Skepplanda är en ort där 
folk vill framåt, där det finns 
många småföretag i byggbran-
schen som samarbetar och 
kan skapa arbetstillfällen. Man 
behöver inte heta Skanska, 
PEAB, Veidekke eller liknan-
de, men i Ale verkar det som 
om det underlättar. Kör inte 
bort de lokala byggarna. Vad 
de har bakom ryggen i resurser 
vet man inte.

Skepplanda har bra bussför-
bindelser till pendelstationen. 
Varför Ale kommun motar-
betar Skepplanda och dess 
utbyggnad kan vi inte ge ett 
svar på, det får vi politiker stå 
till svars för. Det går inte säga 
att det ligger för avlägset, för 
Lödöse växer så det knakar. 
Där byggs hus som aldrig 

Skepplandabor – stå upp för Ert Skepplanda!
Från Skepplandas horisont:

På söndag är det 
Internationella 
kvinnodagen som firas 

och uppmärksammas på olika 
sätt världen över. Här i Ale 
kommun kommer vi vänster-
partister ta tillfället i akt att 
uppmärksamma den ojäm-
ställdhet som ännu tyvärr finns 
mellan kvinnor och män. På 
många områden är Sverige ett 
föregångsland när det gäller 
jämställdhet, men vi kan göra 
mer. Ta löneskillnaderna till 
att börja med; kvinnor tjänar 
i genomsnitt 85% av en mans 
lön. Lönerna i s.k. kvinno-
dominerade yrken är lägre 
och många kvinnor arbetar 
dessutom deltid. Män värderas 
helt enkelt högre än kvinnor 
på arbetsmarknaden och det 
är bland annat därför som en 
feministisk politik är nödvän-
dig. Inte för att missgynna män 
till förmån för kvinnor utan 
för att kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar i arbets-

livet. Tillsammans med S och 
MP har Vänsterpartiet därför 
öronmärkt pengar i kommu-
nens budget för att satsa på att 
nå jämställda löner. Ale kom-
mun skall vara en föregångare 
i arbetet för jämställda löner 
och vägen dit går via politiska 
prioriteringar. 

När det gäller kvinnor 
och män som har barn ökar 
skillnaderna ännu mer. 
Kvinnor utför i genomsnitt 
30 timmar obetalt hushålls- 
och omsorgsarbete per vecka 
jämfört med männens 18 
timmar. För att kunna skapa 
ett ännu mer jämställt samhälle 
krävs det reformer även på 
detta område. En nyckel är 
föräldraförsäkringen. Det är 
den enda socialförsäkringen 
som inte är individualiserad 
och kvinnor tar idag ut i ge-
nomsnitt 75 % av föräldrada-
garna. Detta påverkar kvinnors 
löneutveckling och framtida 
pension (som är i snitt 6000 

kr lägre än mäns). Kvinnor 
mellan 30 och 39 är sjukskriv-
na dubbelt så mycket som 
män i samma ålder. Kvinnorna 
stannar dessutom hemma med 
sjuka barn dubbelt så ofta som 
männen. Individualiserad för-
äldraförsäkring är den enskilda 
reform som skulle bidra mest 
till att göra kvinnor och män 
jämställda på arbetsmarkna-
den och i familjelivet. Det 
gäller inte bara de män och 
kvinnor som skaffar barn utan 
påverkar alla. Det är också 
den reform som, tillsammans 
med rätt till heltid och högre 
löner i kvinnodominerade 
yrken, skulle bidra mest till att 
ge dagens yngre kvinnor en 
jämställd pension. Jämställdhet 
handlar ju om att dela lika. 
Inte litegrann lika. Utan helt 
enkelt lika.

Johnny Sundling (V)
Lisa Gustafsson (V) 
Patrick Pizarro (V)

Jämställdhet på riktigt – Internationella kvinnodagen

Att ingå överenskommel-
ser verkar vara en trend 
som även funnit sin väg 

in i kommunpolitiken. Den 
11 februari sammanträdde vi 
i Utbildningsnämnden för att 
arbeta fram ett inriktningsdo-
kument för kommunens verk-
samhetsplan/budget 2016. Ett 
mycket viktigt dokument som 
vi sverigedemokrater gladde oss 
åt att delta i. 

Det fick vi dock aldrig möj-
lighet att göra. Det räckte näm-
ligen inte att vara förtroende-
vald utan det krävdes dessutom 
att vi gick med i den så kallade 
skolöverenskommelsen. En 
överenskommelse som går ut på 
att alla skolfrågor sköts internt, 
man lägger partipolitiken åt 
sidan för att, ja helt enkelt bilda 
en pakt. Inga frågor får dryftas 
utanför överenskommelsen, 
inga motioner eller interpella-
tioner får skrivas och viktigast 
av allt fick inga som helst insän-
dare förekomma. Det betyder 
alltså att vi förbjuds att kunna 
ge er inblick i saker vi tycker ni 

har rätt att veta. 
Det är ju ert och era barns 

liv vi beslutar om och vi vägrar 
stänga ute er från att få möj-
ligheten att ha en åsikt. Den 
direkta frågan vi ställde oss var, 
hur ska vi då kunna förmedla 
vårt budskap till våra väljare? 
Hur ska vi då kunna påverka 
beslut vi anser är dåliga för våra 
barn och ungdomar? 

Vi fick höra att denna över-
enskommelse är att ta ansvar på 
riktigt. Ansvar för vad undrar 
vi då? Är det ansvar för väljarna 
att vi frångår den politik som 
de valt att lägga sin röst på? 
Man kan fråga sig vad syftet 
egentligen är med vår demokra-
tiska valfrihet att kunna lägga 
sin röst på olika partier om de 
i slutändan utgör samma röst 
i 48% av budgetutrymmet i 
vår kommun som skolfrågorna 
trots allt utgör? 

Grundtanken är att invå-
narna genom sitt partival skall 
ges en möjlighet att göra sin 
röst hörd, att göra sin röst hörd 
kring vilken ideologisk riktning 

man tror kommunen skulle må 
bäst av att gå, vilka sakpolitiska 
åtgärder och prioriteringar som 
sedan för kommunen i just den 
riktningen. Av den anledningen 
så tar många väljare det som all-
deles givet att partiet man röstat 
på sedan använder detta mandat 
för att driva den politik man ut-
gett sig sträva mot. Detta kallas 
demokrati, folkstyre, och det är 
något som sorgligt nog hamnar 
i skymundan när partier väljer 
att gå med i den här typen av 
överenskommelser, då man 
slutat sträva efter den politik 
väljare röstat för i förmån för en 
bekväm passivitet.

Vi väljer att ta avstånd från 
passivitet och helt enkelt tar 
vårt politiska ansvar på allvar! 
Vi är den enda verkliga oppo-
sitionen i 48 % av kommunens 
budgetutrymme!

Hanna Tjusling(SD)
Ledamot kommunfullmäktige och 

utbildningsnämnden
Veronica Lindh(SD)

Ersättare utbildningsnämnden

Skolöverenskommelsen –  
SD är inte tysta i skolfrågor!

Grattis till oss alebor 
som fick uppleva en 
folkfest utan dess 

like! Trots tuffa förutsätt-
ningar som skulle knäckt 
vem som helst så levererade 
arrangörerna och teamet 
i Alebacken! Jag hade 
ont i magen varje dag jag 
passerade Alebacken förra 
veckan. Jisses skulle detta 
verkligen funka? Hade de 
pengar som kommunen 
skjutit till försvunnit ihop 
med snön som inte fanns? 
Skulle detta bli en av de 
stora felsatsningar som man 
skulle tala länge om ute 
på byn? Jag nästan kunde 
höra hur vi kommuninvå-
nare ondgjorde oss över 
skattepengar som mer eller 
mindre slängts i sjön.... 
Skattepengar som kunde 
gått till lagstadgade verk-
samheter till exempel! 

Men vad hände? 
Jo med facit i hand blev 

det en leverans utöver det 
vanliga. Vi alebor vallfärda-

de till vår backe och fram-
för allt – folk från när och 
fjärran vallfärdade till vår 
backe! 

Det var en upplevelse 
som många sent ska glöm-
ma. Det pratades engelska 
och tyska runt omkring. 
Där var idel kända ansikten, 
men även många man inte 
kände igen. Det blev en 
riktig folkfest! Snowboard-
åkarna bjöd på hopp och 
trix. Ibland blev man nästan 
orolig över deras djärv-
het... så modiga eller galna 
eller....ja nåt mitt emellan 
kanske? 

Vi satte Ale på kartan 
i lördags och så måste vi 
fortsätta göra! Att stärka 
varumärket Ale kommun är 
inget oenigt politiskt beslut. 
Skillnaderna politiskt 
ligger nog mer i hur vi gör 
det, men jag tror att när 
samtliga politiska partier 
summerar lördagen och 
Ale Invite så kommer nog 
många funderingar dryftas 

både till höger och vänster 
hur vi ska spinna vidare.... 

För Ale Invite gav verk-
ligen mersmak! Tänk om 
Ale kommun kunde bli den 
självklara kommunen för 
festivalarrangemang! Glöm 
Bråvallafestivalen, Sweden 
rock och storsjöyran.... 

Vi kör FESTIV(ALE)N! 
Efter lördagen är jag över-
tygad om att vi i Ale med 
alla entreprenörer kan göra 
stordåd! Låt oss fortsätta 
avsätta pengar till liknande 
projekt som gynnar oss in-
vånare och vårt näringsliv! 

Carina Zito Averstedt
Gruppledare Moderaterna i Ale
Ledamot kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige

Aspen, Alperna och Ale!
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Terrordåd i Paris och 
Köpenhamn. Inbör-
deskrig i Ukraina. 

Näthat. Svenska förskolor, 
fulla med lekande småbarn, 
som måste vaktas med tungt 
beväpnade poliser. Ondska 
finns, det behöver vi knap-
past orda så mycket om. 

Det vore väl fint om det 
kunde vara som i sagorna, 
där de onda är rakt igenom 
onda? Det vore så mycket 
lättare att kämpa emot dem 
då. Men så är det ju inte, 
och det ska vi vara tacksam-
ma för! I varje människa 
finns chansen att hitta någon 
som är villig att svika det 
onda och byta sida.

Å andra sidan gör alla 
människor, utan undantag, 
ibland onda saker – i tanke, 
ord eller handling. Och när 
vi pratar om ”kampen mot 
det onda” händer det att vi 
underskattar det hot som vi 
själva utgör mot det goda, 

fria, kärleksfulla samhälle 
som vi säger att vi längtar 
efter.

”Låt ingen lura er med 
tomma ord”. Det är en 
uppmaning från en av 
söndagens texter. Tomma 
ord, det kan också vara goda 
ord – som kärlek, rättvisa, 
fred och frihet – om vi inte 
lägger något innehåll i dem. 
Är yttrandefrihet samma 
som respektlöshet? Är 
kärlek samma som hat mot 
dem som inte visar kärlek? 
Är rättvisa samma som en 
vägran att förlåta dem som 
brutit mot rättvisan? Är fred 
bara fred mellan nationer 
eller något jag måste an-
stränga mig för själv?

Den positiva sidan är att 
det också finns godhet – 
sann godhet. Den som inte 
tror på Gud kan kanske ändå 
hålla med om att begreppet 
”ondska” blir meningslöst 
om inte ”godhet” betyder 

något. Och den som tror 
att verkligheten är större än 
vad vi nu kan se, har i Bibeln 
löftet om att det goda i 
slutändan är mer hållbart än 
det onda. Kampen fort-
sätter och ondskan bjuder 
motstånd och ibland ser det 
hopplöst ut. Men vi vet att 
Jesus redan har vunnit den 
avgörande segern när han 
klev ut ur sin grav på den 
där påskdagen för 2000 år 
sedan. 

Det är viktigt att veta vad 
vi kämpar mot – men också 
vem vi kämpar tillsammans 
med! Det kan ge oss mod 
att fortsätta kämpa – oavsett 
var vi stöter på ondskan: ute 
i vida världen eller inom oss 
själva. Och det kan hjälpa 
oss att få upp ögonen för det 
goda i oss själva och i andra, 
och för all godhets källa: 
Gud.

Ida Olenius
Präst i Lödöse

BETRAKTELSE

”Kampen mot ondskan”n Årsmöte hölls den 11 
februari i Hjärtumsgården. 
Mötet började med paren-
tation över medlemmar 
som avlidit föregående år. 
Sångkören med trumpetsolo 
av Bengt Yverts bidrog till 
parentationen.

Verksamhetsberättelsen 

sam övriga aktuella hand-
lingar godkändes av medlem-
marna. Till ny ordförande 
valdes Kerstin Högberg. 
Hon efterträdde Berth An-
dersson som valdes till vice 
ordföranden. Till ny studie-
organisatör valdes Marianne 
Andersson.  Hon efterträdde 

Birgitta Örsberg. Efter öv-
riga val avtackades avgående 
styrelsemedlemmar med 
blommor. Mötet avslutades 
med underhållning av sång-
gruppen och därefter fika 
och lotteridragning.

Årsmöte i PRO Hjärtum Västerlanda

VÅRSTÄDNING
PÅ SURTE OCH NÖDINGE KYRKOGÅRDAR DEN 9 MARS. 
Kransar och dekorationer kommer att städas undan ifrån alla gravar. Även våra 
minneslundar kommer att städas. Vi är tacksamma om ni tar undan gravlyktor och 
dekorationer ni önskar behålla innan vi påbörjar städningen.   

För mer information går det bra att ringa Nödinge församling på: tfn 031-98 06 11

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

Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

8 MARS 18.00
ÄLVÄNGENS K YRK A

K V I N N A
I VÄRLDEN

T E M A G U D S T J Ä N S T

En gudstjänst om kvinnor  
av kvinnor, för alla!
Fika efteråt. Välkomna!

Filmen handlar om tre personers möte i en  
amerikansk småstad. Ett möte med tre olika  
personligheter som du inte visste att du saknade 
i din bekantskapskrets. 

I rollerna Patrica Clarkson, Michelle William och 
Peter Dinklage. Manus och regi: Tom McCarthy.

Söndag 8 mars kl 16.00 
Starrkärrs församlingshem 

THE STATION AGENT

FILMEFTERMIDDAG

Fika ingårKostnad 30 kr

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

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

Frukostcafé  
för kvinnor

Lördag 7 mars kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss  
– kostnad 40 kr/person
Kom och lyssna på  

”Nathalie värvar för livet”
Nathalie Dahnsdotter från  

Hålanda arbetar som värvare för  
Läkare utan gränser

MUSIKGUDSTJÄNST
Skepplanda kyrka  
söndag 8 mars kl 17
Toner från en  
blockflöjt Joel Jansson,  
musikstudent,
spelar blandad  
repertoar

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.

Hjärt-Lungfonden är en viktig 
partner i all forskning kring våra 
vanligaste folksjukdomar. Visa 
hjärta och ge ett bidrag! 

Målet är att aleborna gemen-
samt ska samla ihop 28 399 
kronor, en krona per invånare.

Donera på alekuriren.se eller
via sms.

Med hjärtat
i Ale

Donera via SMS:

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

NödiNge församliNg
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

”Missa”  av Jerker Leijon.
Musikgudstjänst. Reine Bäck, Vuxenkören i Surte under  
ledning av Ida Andersson.  Anna Carlsson, solist. 
söNdag 8 mars NödiNge kyrka kl 17

Onsdagsträff  Musikquiz med låtar från 40-50 talet med Ulf Delbro på dragspel.
ONsdag 11 mars kl 14 i surte församliNgshem



Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tor 5/3 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. 
Sön 8/3 Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Nilsson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
18 Temagudstjänst: Kvinna 
i världen, Ann-Marie Sven-
ninghed.

Nödinge Församling
Ons 4/3 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst, 
Åke Andreasson. Sön 8/3 
kl 11, i Surte kyrka: Mässa 
i vårens tid, Reine Bäck. 
Kl 15, i Bohus servicehus: 
Gudstjänst, Reine Bäck. Kl 
17, i Nödinge kyrka: Musik-
gudstjänst ”Missa” av Jerker 
Leijon, Reine Bäck, Vuxen-
kören i Surte under ledning 
av Ida Andersson. Anna 
Carlsson, solist. Margareta 
Utbult, orgel.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön kl 17, 
Musikgtj, Toner från en 
blockföljt, Joel Jansson, präst 
R Olausson. Ons kl 10, Stor-
café, Leif Jöngren, pastor 
Equmeniakyrkan Älvängen, 
sjunger och talar. Hålanda 
sön kl 12, Mässa V Wet-
terling. S.t Peder sön kl 10, 
Gudstjänst M Auvinen. Tis 
kl 18, Veckomässa. Tors kl 
12, Sopplunch. Ale-Skövde 
se övriga. Tunge se övriga.

Guntorps Missionskyrka
Ons 4/3 kl 18.30, Spårar - 
UpptäckarScout. Ons 11/3 
kl 18.30, Tonår - Äventy-
rarScout.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 4/3 kl 15, Onsdagsträff: 
Hav och kust, med Mando-
linorkestern från Hönö. Ons 
4/3 kl 18.30, Tonår. Ons 
4/3 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Vi blir gärna fler! 
Sön 8/3 kl 11, Gudstjänst. 
Henrik Fransson. Fika. 
Mån 9/3 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 11/3 kl 
17.30, Sånglek för barn 
4-6 år. Terminsavgift 100:- 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 11/3 kl 
18.30,Tonår. Ons 11/3 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Vi 
blir gärna fler! Programmet 

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

Lilla Edets Pastorat 
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Sön 8/3 kl 10, Hög-
mässa, Westergaard. Tis 
10/3 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 11/3 kl 18.30, 
Mässa, Kristensson.

Pingstkyrkan i Bohus
Ons  4/3 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 8/3 kl 11, 
Elvor Ohlin. Ons 11/3 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Smyrnakyrkan 
Tis 3/3 kl 8.30-9, Bön. Ons 
4/3 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18, Kvinnoträff med 
Afrikabrickan i centrum. 
Fika. Tor 5/3 kl 15, RPG i 
EqK - Tro och vetenskap,  
konflikt eller harmoni? Ivar 
Gustafsson, docent Chal-
mers kl18.15, Hobby. Fre 
6/3 kl 19.30, Greenhouse.
Lör 7/3 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sön 8/3 kl
16, Med hjärta och själ. För-
samlingsmöte. Äventyret. 
Servering. Mån 9/3 kl 10, 
RPG stavgång. Tis 10/3 kl
8.30-9 Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Equmeniakyrkan Älvänge
Tor 5/3 kl 15, RPG i Equ-
meniakyrkan : ”Tro och 
vetenskap - konflikt eller 
harmoni” Ivar Gustavsson. 
Kl 18, Barnkören. Kl 19.30, 
Körövning. Sön 8/3 kl 11, 
Gudstjänst Leif Jöngren, 
sång: Johann Runemark. 
Servering och Eftertanken.
Mån 9/3 kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tis 10/3 kl 10, 
Tisdagsbön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA TACK

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

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.

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

Lars Westlund, Skepplanda 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar makan Bodil 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Aino Kesseli, Surte har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar maken Eino samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Lars Westlund. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
26 februari begravnings-
gudstjänst för Lars West-
lund, Skepplanda. Officiant 
var komminister Ida Ole-
nius.

Irene Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
27 februari begravnings-
gudstjänst för Irene Johans-
son, Ramstorp. Officiant var 
komminister Ida Olenius.

Viola Olaisson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 27 
februari begravningsguds-
tjänst för Viola Olaisson, 
Surte. Officiant var Åke 
Andreasson.

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.

D3_1-4_38x65:Layout 3  09-03

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor, 

Farmor och 
 Gamlamormor 

Aino Kesseli 
* 31 juli 1926  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Surte 20 februari 2015 

EINO 
ANNELI och GARY 

Ann och Jan 
Maja 
Ted 

IRMA och ANDRÉ 
Andreas, Maria 

ANNA-LISA och 
GUNNAR 

Johan, Anders, Patrik 
LEIF och KATE 
Daniel, Hanna 

Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag en 
stilla vind 

Som smekte ömt Din 
trötta kind 

Liksom ett ljus som 
blåstes ut 

Din levnadsdag har 
nått sitt slut 

Vila i ro 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 13 
mars kl. 14.00 i Surte 

kapell. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå 

tel. 031-98 32 50 senast 
onsdagen 11 mars. 

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten i Surte för 

god och kärleksfull 
omvårdnad. 

För allt vänligt 
deltagande vid vår käres  

Lennart Lilja 
bortgång, för alla vackra 
blommor, minnesgåvor 

samt Er närvaro i kyrkan 
vill vi få framföra vårt 

varma tack. 

KERSTIN 
Catharina, Christer 

med familjer 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

Lars Westlund 
* 6 april 1937  

har lämnat oss i sorg 
och saknad. 

Skepplanda 
6 februari 2015 

BODIL 
ANDERS, ELISABETH  

KLAS, KATARINA 
JOHAN 

med familjer 

Tack och farväl från oss 
Dina kära 

I våra hjärtan finns Du 
för alltid kvar 

vår älskade make och far 

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum i kretsen av 

de närmaste. 

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tap-
pats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. Vita 
tassar och ½ bakben. Om 
Du sett eller vet något – 
snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! Senaste tips 
kom från området Dammen, 
Nödinge - 23/1. Enligt 
person kan hon även ha 
halsbandet kvar!
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNA

TACK

Ale 90 IK tackar stavgångs-
gänget och alla andra som 
bidrog till insamlingen 
för Hjärt- och lungfonden 
genom Er närvaro i Fur-
ustugan vecka 7.
Det blev totalt 900 kronor. 
Tack även till Ica Kvantum 
Ale Torg samt Marja Harde-
sjö på Grillen i Älvängen för 
Er medverkan.
Vinst utföll på följande lott-
nummer: 12, 88, 90. Vin-
sterna hämtas i Furustugan. 
Se öppettider på vår hem-
sida.

Ale 90 IK

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

min älskade Maka 

Gunnel Larsson 
vid hennes bortgång, för 
telefonsamtal, brev och 
blommor till hemmet, 
alla vackra blommor i 
kyrkan samt för alla 

minnesgåvorna, vill jag 
framföra mitt varma och 

innerliga tack. 
Ett särskilt tack till 

kyrkoherde Vivianne 
Wetterling, kantor Peter 

Corneliusson och 
Glädjekören, som med 

tal, sång och musik 
gjorde begravningen till 

ett ljust och vackert 
minne. 

ÅKE 

Till alla Er som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Kära 

Ellen Johansson 
vid hennes bortgång, för 

telefonsamtal, för alla 
vackra blommor samt 

många minnesgåvor vill 
vi framföra vårt varma 

och innerliga tack. 

BIRGITTA, JAN-OLOF 
KICKI 

med familjer 
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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 

Bilar och husvagnar köpes. Fr 
500-50 000kr. Allt av intresse 
även defekt. Hämtas kont.
Tel. 0737-61 44 78

SÄLJES
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

Bäddsoffa IKEA färg blå. Lite 
använd. Pris 500kr.
Tel. 0730-31 93 22

Citroen Xsara 2000 combi. 
Nybes. Utan anmärkning. 
Privat.
Tel. 0706-56 13 41

UTHYRES
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 lösningfrån 
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. 0761-74 30 99

Skötsam 31-årig kvinna med 
fast anställning utan barn, 
önskar hyra en eller två rums-
lägenhet i Surte eller Bohus i 
fösta eller andra hand. Snarast. 
Ret. finns.
Tel. 031-98 28 77 el
0704-03 37 00

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

Marknad och loppis i Bohus 
Centrum. 7, 14, 28 mars kl 
10.00-15.00 (säljare 9-15). 
Privat, hantverk, företag, för-
eningar, skolor m.m. Bara 
inomhus.. Förboka gärna. 
Förbokning och info
Tel. 070-567 54 44 
(kl. 17-20.00) eller via email: 
bohusmarknaden@hotmail.
com

Privata pianolektioner 
erbjudes. 250kr/tim.  
Ring Nora.
Tel. 0709-80 49 92

Garageplats i ale önskas hyra 
till förvaring av äldre bil 
som körs någon gång ibland. 
Endast förvaring ej Mek. 
Tomas.
Tel. 0704-73 22 35

Vacker Brahmatupp bortskän-
kes
Tel. 0705- 67 90 54

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.

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/

GRATTIS

Grattis vår älskade 
Amanda Tolkki

som fyller 17 år!  
Vi älskar dig.

Kram!
Michaela och Robin

Grattis älskade lilla
Ellie 

som fyller 2 år den 4 mars
Kramar från

Mamma, Pappa & Alice

Grattis goa
Gustav

på 12-årsdagen 6 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis vår lilla bustjej 
Ellie Liljekvist 

på 2-års dagen den 4/3. 
Kram från 

Farmor & Farfar

Vi vill gratulera vår älskade 
Cissi 

på hennes 20-årsdag
den 26 Februari

Många pussar från
Sarina, Suante, maja & M

Filippa 
Bohus

Gratuleras på 9-årsdagen
av

Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis vår älskade
Alfred

som fyller 8 år den 4 mars
Kramar

Farmor, Morfar & Mormor

Grattis min solstråle
Lian Lycklund

som fyller 5 år den 7/3
Massor med kramar

Mormor

Grattis älskade 
Emma 

på 9-årsdagen den 1/3 
önskar 

Pappa, Mamma och Linn

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning 
undanbedes

Berit Nilsson

VECKANS ROS

Ett stort tack till persona-
len i Da Vinciskolans bamba 
som tog emot oss så fint 
fredagen den 20 februari!
Vi kände oss som om vi åt 
på restaurang. :-)

Kramar från klass 2C, Nol-
skolan
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

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

Varmt 
välkommen in!

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!
NUMMER 08         VECKA 10| 31PYSSEL



TRÄNA UTAN 
BINDNINGSTID!

GYMKORT FRÅN

199
KR/MÅN

OBS!
BEGRÄNSAT 

ANTAL

 SVERIGES MEST
PRISVÄRDA GYM

RIKTPRIS 400 KR

www.stc.se

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

CYKELPASS 
SÄLEN TILL MORA

Plats: STC Nödinge.  

Start: kl 08.00. Vi bjuder  

på blåbärssoppa!

Söndag 8 mars
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